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MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

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 001/2015 DO 

CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS - RJ. 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

531000131 Denise Souza Gomes Auxiliar Administrativo 

531000412 Fabricio De Oliveira Costa Auxiliar Administrativo 

531001189 Renata Fontes Dos Santos Auxiliar Administrativo 

531001222 Breno Martins Vieira Leite Auxiliar Administrativo 

531001381 Barbara Abreu Pinto Auxiliar Administrativo 

531001554 Weena Pereira Leite Neres Auxiliar Administrativo 

531001720 Damiana Galvão Raimundo Auxiliar Administrativo 

531002393 Christiane Araújo Ferreira Auxiliar Administrativo 

531002695 Rafael Mendes Silva Auxiliar Administrativo 

531003351 Paulo Victor Ribeiro Muniz Auxiliar Administrativo 

531004358 Roseli Teixeira Ferreira Auxiliar Administrativo 

531006038 Beatriz De Santana Neves Auxiliar Administrativo 

531006510 Eslander Ferreira Gomes Junior Auxiliar Administrativo 

531006952 Noeme Maria Rodrigues Auxiliar Administrativo 

531007086 Adriana Souza Dos Santos Auxiliar Administrativo 

531007336 
Catianni Montenegro Fernandes 

Alexandre Alves 
Auxiliar Administrativo 

531007657 Luciana De Fatima Garcez Dos Santos Auxiliar Administrativo 

531007721 Maurício Alexandre Alves Auxiliar Administrativo 

531007860 Ulisses Alves Barros Auxiliar Administrativo 
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531007870 Juliana De Fatima Silva Garcez Auxiliar Administrativo 

531007942 Guilherme Cescon Ferreira Da Silva Auxiliar Administrativo 

531008045 Thayse Batista De Souza Auxiliar Administrativo 

531008182 Paola De Oliveira Almeida Auxiliar Administrativo 

531008894 Alan Barroso Dos Santos Auxiliar Administrativo 

531010724 Taís De Souza Almeida Auxiliar Administrativo 

531011322 Bruna Pitorra Soares Barcellos Auxiliar Administrativo 

531011401 Fabio Andre Santos De Deus Auxiliar Administrativo 

531012238 Ana Lucia Pinto Auxiliar Administrativo 

531012395 Lilian Lessa Auxiliar Administrativo 

531012853 Rosângela Santos Silva Auxiliar Administrativo 

531013761 Alberto Leitão Alves Auxiliar Administrativo 

531013923 Lorenna Mucy De Oliveira Bezerra Auxiliar Administrativo 

531014302 Ralf Thiago Soares Almeida Auxiliar Administrativo 

531015263 Matheus Gaspar Barros De Mattos Auxiliar Administrativo 

531016037 Marluce Maciel Gomes Antelo Auxiliar Administrativo 

531016856 Juliana Mendonça De Souza Auxiliar Administrativo 

531017674 Michele De Souza Terto Auxiliar Administrativo 

531018205 Rodrigo Dutra Vidal Auxiliar Administrativo 

531019432 Karine De Souza Auxiliar Administrativo 

531020503 Alan Cerqueira Dias Auxiliar Administrativo 

531020768 Patrick Silva Carvalho De Medeiros Auxiliar Administrativo 

531021538 Vanessa Vieira Gomes Auxiliar Administrativo 

531023231 Camilla Taís Teixeira Lima Auxiliar Administrativo 

531024621 Davi Soares De Carvalho Auxiliar Administrativo 

531024822 Cristina Greice De Souza Auxiliar Administrativo 

531027745 Paulo César Pereira Júnior Auxiliar Administrativo 

531028578 Dayana Alves Siqueira Auxiliar Administrativo 

531029197 Daiana Ozorio De Oliveira Sousa Auxiliar Administrativo 

531029408 Tiago Timoteo Da Silva Auxiliar Administrativo 

531032168 Taiane Cristina Oliveira De Souza Auxiliar Administrativo 

531034580 Luciene Souza Martins Auxiliar Administrativo 

531036040 Ronni Nascimento Bermudes Auxiliar Administrativo 

531036966 Jeferson Ribeiro Da Silva Auxiliar Administrativo 

531036974 Ana Paula Pereira Da Silva Rodrigues Auxiliar Administrativo 

531037310 Cristiane São Paulo Dos Santos Auxiliar Administrativo 

531037870 Priscilla Marianne Dos Santos Abreu Auxiliar Administrativo 

531040176 
Penha Cristina Andrade Da Silva De 

Ribamar Dantas 
Auxiliar Administrativo 

531040340 Carolina Machado De Oliveira Auxiliar Administrativo 

531041041 Diego Henrique Nascimento Auxiliar Administrativo 

531042376 Damiana Maria Cardoso De Araujo Auxiliar Administrativo 

531042790 Rosane Moreira De Carvalho Duarte Auxiliar Administrativo 
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531043694 Fernanda Gouveia Dos Santos Auxiliar Administrativo 

531045401 Isabela Maria De Souza Rangel Auxiliar Administrativo 

531048020 Roberta Santos Davila Freitas Auxiliar Administrativo 

531048196 Marcus Vinicius Rodrigues Gomes Auxiliar Administrativo 

531049524 
Marcello Augusto Rocha Do 

Nascimento 
Auxiliar Administrativo 

531049849 Paulo Gleisson Pereira Reis Auxiliar Administrativo 

531051918 Cristiano Esteves Dos Santos Auxiliar Administrativo 

531055554 Luciana Alves Da Silva Auxiliar Administrativo 

531056344 Pedro Peixoto Leone Auxiliar Administrativo 

531057051 Silvane Pereira Da Silva Auxiliar Administrativo 

531057391 Caio Lins Andrade Auxiliar Administrativo 

531058527 Vanessa Claudia Da Silva Auxiliar Administrativo 

531059391 Douglas Augusto Cavalcante De Souza Auxiliar Administrativo 

531059623 Cleisson Carvalho Affonso Auxiliar Administrativo 

531060977 Jose Luiz Horta Barbosa Maurity Cruz Auxiliar Administrativo 

531061806 Talissa Raquel Duarte De Souza Auxiliar Administrativo 

531064062 Edson Luiz De Oliveira Santos Junior Auxiliar Administrativo 

531064558 Michelle Fonseca Da Costa Auxiliar Administrativo 

531064616 Cristiane Santos Da Silva Auxiliar Administrativo 

531064875 Wemilson Pereira Da Silva Auxiliar Administrativo 

531066519 Marcus José De Lana Menezes Auxiliar Administrativo 

531067374 
Tuane Christie Ferreira Alves De 

Sousa 
Auxiliar Administrativo 

531068565 Bruno Barreto Silva Auxiliar Administrativo 

531069311 Ricardo De Oliveira Vitoriano Auxiliar Administrativo 

531069423 Felipe Reis Auxiliar Administrativo 

531069551 Gianne Dos Santos França Lima Auxiliar Administrativo 

531069814 Darcy Carlos Nascimento Da Costa Auxiliar Administrativo 

531072468 Flávia Fernandes De Cristo Benevides Auxiliar Administrativo 

531072528 Gláucia Sousa Dos Santos Auxiliar Administrativo 

531072653 Priscilla Alves Batista Auxiliar Administrativo 

531072672 Deise Fernanda Ignacio Nascimento Auxiliar Administrativo 

531073460 Luana Anselmo Sousa Auxiliar Administrativo 

531074137 Amanda Alexandre Oliveira Gomes Auxiliar Administrativo 

531077447 Fernanda Dos Santos Dias Auxiliar Administrativo 

531079201 Clara Aguiar Bandeira Auxiliar Administrativo 

531080285 Julia Oliveira Tavares Auxiliar Administrativo 

531080385 Anderson Siqueira Pinheiro Auxiliar Administrativo 

531081073 Walter Albuquerque De Castro Auxiliar Administrativo 

531083603 Izabel Cristina Da Silva Augusto Auxiliar Administrativo 

531083728 Isis Bruna Da Costa Correia Auxiliar Administrativo 

531086536 Fabricio De Souza Martins Auxiliar Administrativo 



 

4 

 

531086882 
Noemy Garcia Alves Da Silva Pituba 

Dos Santos 
Auxiliar Administrativo 

531089584 Dayane Ponciano De Lima Auxiliar Administrativo 

531090458 Ingrid Alves Batista Auxiliar Administrativo 

531090651 Carlos Eduardo Martins Da Silva Auxiliar Administrativo 

531092031 Allice Egidio Ramos Auxiliar Administrativo 

531092151 Flavio Santos Larcher Auxiliar Administrativo 

531092235 Michelle Domingues Auxiliar Administrativo 

531093238 Diogo Costa Da Silva Auxiliar Administrativo 

531097323 Jorge De Figueiredo Sampaio Filho Auxiliar Administrativo 

531098126 Maria Henrique Sedano Vidal Da Silva Auxiliar Administrativo 

531099730 Eduardo Agueda Ribeiro Da Silva Auxiliar Administrativo 

531100908 Victor Hugo De Oliveira Souza Auxiliar Administrativo 

531101428 Mylene De Almeida Da Costa Auxiliar Administrativo 

531101432 Carolina Angela Sales Da Silva Auxiliar Administrativo 

531102506 
Marjourie Andreza De Araujo Cruz 

Marques 
Auxiliar Administrativo 

531103850 Eduardo Da Silva Rodrigues Auxiliar Administrativo 

531107404 Wallace De Oliveira Nascimento Auxiliar Administrativo 

531108501 Sueli De Magalhaes Cruz Auxiliar Administrativo 

531108901 Diego Dos Santos Teixeira Auxiliar Administrativo 

531109982 Jackson Eduardo Da Silva Auxiliar Administrativo 

531112510 Christian Trindade De Moura Auxiliar Administrativo 

531112583 Guilherme Glauber André De Almeida Auxiliar Administrativo 

531115463 Leandro Luna Braga Auxiliar Administrativo 

531115741 Margarete Oliveira Da Silva Auxiliar Administrativo 

531118892 Ilsane Wanderley Dos Santos Auxiliar Administrativo 

531121527 Sant Clayr Coelho Da Silva Auxiliar Administrativo 

531122962 Alan Gonçalves Rocha Da Silva Auxiliar Administrativo 

531123615 Fabio Da Costa Esteves Auxiliar Administrativo 

531126606 Anderson Douglas De Oliveira Auxiliar Administrativo 

531128168 Angélica De Oliveira Cabral Adão Auxiliar Administrativo 

531128174 Fernando Ferreira De Avellar Auxiliar Administrativo 

531129423 Bruna Évea Lopes Rastoldo Auxiliar Administrativo 

531129961 Andreza Alves Machado Pinto Auxiliar Administrativo 

531129979 Ilanir Monsores Lopes Auxiliar Administrativo 

531131271 Marcos Gonçalves Auxiliar Administrativo 

531132909 Moisés Silva Da Costa Auxiliar Administrativo 

531133143 
Geslaine De Lima Rangel Costa 

Guimarães 
Auxiliar Administrativo 

531133357 Alan Pereira De Matos Auxiliar Administrativo 

531134483 Raffael Teixeira Rodrigues Auxiliar Administrativo 

531140176 Monica De Laino Ferreira Costa Auxiliar Administrativo 
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531141002 Fabio Da Luz Gonzalez Auxiliar Administrativo 

531142768 Ginando Da Camara Lopes Auxiliar Administrativo 

531143201 Roberto Souza Cardoso Auxiliar Administrativo 

531150942 Saullo Rodrigo Cordeiro De Souza Auxiliar Administrativo 

531152847 Cristiano Henrique Lima Rurr Auxiliar Administrativo 

531154364 Thiago Lima Da Fonseca Auxiliar Administrativo 

531155798 Renan Carlos Rocha Da Fonseca Auxiliar Administrativo 

531156894 Bárbara Luiza Gomes De Moraes Auxiliar Administrativo 

531157861 Ives Da Cunha Mendes Auxiliar Administrativo 

531158043 Juliano Ferreira Monteiro Auxiliar Administrativo 

531158137 Anderson Da Cruz Ferreira Auxiliar Administrativo 

531159318 Andre De Oliveira Bandeira Tonhoque Auxiliar Administrativo 

531161024 
Wagner Hugo Soares Moreira Dos 

Santos 
Auxiliar Administrativo 

531161225 Marcelo Henrique Pereira Da Cruz Auxiliar Administrativo 

531020614 Rogerio Alexandre da Silva Auxiliar Administrativo 

531000178 
Lucilene Lima Fender Colombo De 

Souza 
Professor de Informática Educativa 

531000207 
Angelica Patricia Fontes Dobal 

Baptista 
Professor de Informática Educativa 

531000282 Simone Fernandes Gonçalves Siqueira Professor de Informática Educativa 

531001853 Carla Dias Marques De Oliveira Professor de Informática Educativa 

531003511 Mariana Berendonk Professor de Informática Educativa 

531004268 Renata Viveiros Gama Professor de Informática Educativa 

531004517 Rafael Gonçalves De Araujo Professor de Informática Educativa 

531005074 Luciana De Souza Dos Santos Gomes Professor de Informática Educativa 

531005348 Eliane Santos De Mello Professor de Informática Educativa 

531007347 Carla Ribeiro Rego Professor de Informática Educativa 

531007389 
Cristina Rodrigues Gonzaga De 

Assumpção 
Professor de Informática Educativa 

531008398 André Luiz Dos Santos Professor de Informática Educativa 

531012753 Janaina Castrioto Reis Professor de Informática Educativa 

531013197 Nathália Paula Nascimento Professor de Informática Educativa 

531014345 Aline Rezende Do Espirito Santo Professor de Informática Educativa 

531019347 Monique Farias Da Silva Professor de Informática Educativa 

531019647 Gilson Melo De Jesus Cotta Professor de Informática Educativa 

531020830 Alessandra Nepomuceno Bessa Professor de Informática Educativa 

531021096 Deise Bento De Oliveira Guimarães Professor de Informática Educativa 

531027677 Michael Paiva Professor de Informática Educativa 

531028568 Lidiane Nunes De Lira Franco Professor de Informática Educativa 

531030298 Welbem Polidoro Villela Professor de Informática Educativa 

531031432 Roberta Soares Neves Professor de Informática Educativa 

531033294 Lia Graciele Dos Santos Torres Da Professor de Informática Educativa 
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Silva 

531033349 Gabriel Santos Da Silva Professor de Informática Educativa 

531038366 Fernando Do Carmo Alves Professor de Informática Educativa 

531038996 Jorge Gustavo Nunes Oliveira Professor de Informática Educativa 

531039533 Aline De Andrade Freitas Paz Professor de Informática Educativa 

531040314 André Luis Mendes Fonseca Professor de Informática Educativa 

531040648 Renata Gonçalves Morgado De Souza Professor de Informática Educativa 

531040957 Natalia Do Vale Lopes Professor de Informática Educativa 

531045132 Luciana Rosa Batista Professor de Informática Educativa 

531047413 Wilson Paz Da Silva Professor de Informática Educativa 

531052653 Bianca Silva Passos De Aquino Professor de Informática Educativa 

531060241 Deive De Souza Favares Professor de Informática Educativa 

531074874 Vivian Martins Lopes De Souza Professor de Informática Educativa 

531075509 Reginaldo Da Cunha Brandão Professor de Informática Educativa 

531076578 Thaise Suellen Magalhães Amorim Professor de Informática Educativa 

531076734 Jaqueline Ferrari Freitas Cruz Professor de Informática Educativa 

531077842 Poliana De Santana Guedes Professor de Informática Educativa 

531086343 Alessandra Oliveira De Souza Professor de Informática Educativa 

531088545 Gilda Nobrega Professor de Informática Educativa 

531091852 Marcia Maria Gervasio Lira Professor de Informática Educativa 

531094965 Daniela Martins De Brito Professor de Informática Educativa 

531098983 
Jéssica Bernardes Da Conceição Da 

Rocha 
Professor de Informática Educativa 

531103642 Kelly Gonçalves Da Costa Professor de Informática Educativa 

531105807 Victor Hugo Dos Santos Brito Professor de Informática Educativa 

531105910 Viviane Dos Santos Ramos Professor de Informática Educativa 

531107212 Tiago Da Gama Alvarenga Professor de Informática Educativa 

531107843 Angélica Ribeiro Lopes Martins Professor de Informática Educativa 

531114016 Ramon De Andrade Fernandes Professor de Informática Educativa 

531122018 Thiery Junger Coelho Professor de Informática Educativa 

531124443 Fernanda Couto Dos Santos Araujo Professor de Informática Educativa 

531126420 Edinaldo Do Couto Souza Professor de Informática Educativa 

531131487 
Lucimar Levenhagen Alarcon Da 

Fonseca 
Professor de Informática Educativa 

531138304 Gloria Regina Moura De Mendonça Professor de Informática Educativa 

531144033 Keila Da Silva Moreira Professor de Informática Educativa 

531153476 Lucimar Da Costa Sardinha Professor de Informática Educativa 

531155588 Daniel Cesar Azevedo Barboza Professor de Informática Educativa 

531156381 Marcele Machado Oliveira Professor de Informática Educativa 

531158349 Oswaldo Cruz Marcello Professor de Informática Educativa 

531000550 Vanessa Soares De Lucena Souza Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531001828 Ana Paula Eler Galvão Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531002166 Camila Nunes De Freitas Professor Especialista - Orientação Pedagógica 
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531005541 Clarice Estabanez De Chaves Faria Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531005857 Cristiane Vallecilo De Souza Ferreira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531006023 Rosana Sá Da Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531006361 Joilton Lopes De Brito Lemos Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531007288 Simone Siqueira Pereira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531008252 Marcia Silva De Oliveira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531008748 Elda Rodrigues Dos Santos Nicacio Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531011548 Luciana Santiago De Oliveira Gabriel Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531012431 Nathalia Rodrigues Dias Moraes Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531012744 Daniele Cadeira Adriano Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531012878 João Carlos De Souza Anhaia Gino Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531013456 Sandra Soares Simões De Carvalho Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531016698 Monalisa Da Silva Vacarelli Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531016912 Simone Mendes Lucio Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531017499 Michele Dos Santos Melo Fernandes Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531018466 Rachel Cristina Araujo De Oliveira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531018534 Isis De Lima Fernandes De Bem Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531020683 Halana Maia Pereira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531022674 Denise Maria Santos Da Rosa Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531023471 Hosana Maria Pereira Do Valle Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531026865 Sara Souza Da Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531027193 Verônica Amaral Luna Da Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531028092 Barbara Cristina Mathias Dos Santos Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531029089 Maíra Gomes De Souza Da Rocha Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531030290 Vanessa Nunes Ferreira Da Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531031807 Marcia Regina Meireles Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531031927 Maria Aparecida Ferreira Abi Zaid Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531033292 Luis Eduardo De Araujo Chaves Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531033419 
Priscila De Souza Cordeiro Magalhaes 

Furtado 
Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531033965 Neila Raíla Domingos Costa Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531034422 Priscila Andreza Meireles Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531035388 Rosana De Fatima Batista Ferreira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531035715 Michel Cruz Azevedo Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531035745 Roberta Bonifácio De Moraes Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531037175 Soraia Pessoa Vidal Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531037774 Aline Melo Da Silva Barbosa Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531043429 Leandro Henrique De Jesus Tavares Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531045571 Ana Carla Gomes Rocha Da Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531047128 Manoela Do Nascimento Morgado Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531047832 Monique De Oliveira Machado Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531047843 Josinete Faria Alves De Souza Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531048216 Mônica Macário Da Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 
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531048242 Liliane De Oliveira Jacinto Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531048271 Geisa Barbosa De Souza Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531050587 Elza Helena Alves Ciscotto Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531050976 Priscila Wilken De Almeida Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531051067 Cristina Pedro Sousa Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531051129 Eduardo Da Costa Sousa Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531052283 Alice Salustiano Abreu Xavier Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531052384 Maria Izabel Patrocinio Santos Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531057005 Raquel Candida Alves Ferreira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531057316 Emanuelle Dos Santos Albuquerque Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531059366 Alexsandra Lima Dos Santos Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531059515 Daiane Rangel Albuquerque Costa Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531060325 Rejane De Fátima Monteiro Ribeiro Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531064880 Siena Augusta Barreto Soares Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531067250 Joana Da Rocha Moreira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531068531 Marcos Rodrigues Barreto Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531069060 Ana Carolina Ferreira Ribeiro Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531069200 Giselle Coutinho Ferreira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531069336 Ana Paula Cirino Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531069487 Rosangela Dos Santos Reis Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531072399 Renan Saldanha Godoi Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531072878 Rafaela Dos Santos Alves Oliveira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531073755 Marcia Rosa Carvalho Gomes Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531075022 Graziela Menezes Pereira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531075074 
Vanuza Debosan Albuquerque 

Moreira 
Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531075197 Tiago Santos De Araujo Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531075887 Stefani Augusta Chaves Da Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531076566 Gracilene Da Silva Amorim Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531077819 
Mary Rose Milato Dos Santos Costa 

Da Silva 
Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531078342 Liliana Nogueira Lima Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531078395 Thais Teixeira Da Cruz Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531079043 Alexandre Toman Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531079232 Micheli Lanes Meirelles Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531079765 Juliana Silva De Moura Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531080391 Andreia Custódio Da Silva Oliveira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531080442 Daiane Da Silva Brandão Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531080962 Beatriz Barros Bruno Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531084188 
Mônica De Medeiros Clemencio 

Ribeiro 
Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531084432 Jessica Daniele Carvalho De Oliveira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531085450 Isadora Luxidi Duarte Ramos Professor Especialista - Orientação Pedagógica 
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531085972 Waldomiro Bastos Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531086666 
Renata Orphão Dos Santos Nogueira 

Cabral 
Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531088262 Michelle Rodrigues Batista Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531088419 Vânia Cecília Rodrigues Da Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531088934 
Pâmmela Trícia Do Nascimento Costa 

De Oliveira 
Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531089001 Cristiane Rosa Ribeiro De Vasconcelos Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531089009 Carla Ribeiro De Carvalho Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531089069 Andrea Da Luz Azeredo Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531089870 Juliana Gomes Barreto Nogueira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531090150 Marcelo Lima Dos Santos Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531090289 Camilla Castro De Assis Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531090578 Glauce Alves Rodrigues Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531091798 Yasmin De Moraes Borges Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531092434 Solange Maria Eduardo Da Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531092819 Patrícia Souza Da Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531093650 Andrea Da Silva Bianchi Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531093961 Fabrícia Lopes Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531094446 Sidiclei Da Costa Soares Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531094459 Sueli Encarnação Francisco Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531095789 Lais Ribeiro Canuto Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531096242 Vania Regina Hauer Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531096477 Rita De Cássia Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531096588 Thaíz De Lima Barbosa Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531097406 Mariana Do Carmo Fernandes Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531097840 Henrique Oliveira Dos Santos Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531098240 Renata Joppert Maia Menezes Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531099023 Simone Ferreira Soares Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531099973 Fernanda Fontes Da Silva Cunha Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531100289 Bruno Alves Faria Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531101737 Cinthia De Oliveira Pereira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531101876 Mônica Thaíssa Ribeiro Santos Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531104895 Natália Barbosa Da Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531105018 Alessandra Leal Silveira Fonseca Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531105270 Michle Da Silva De Oliveira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531106659 Rosa Natalina Barros Alves Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531107433 Helen Mariana Duarte De Faria Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531108801 Carine Geraldo De Souza Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531109065 Barbara Hilda Torres Ferreira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531109275 Mary Dana De Azevedo Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531110236 Monique Mona Da Costa Almeida Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531111023 Raianne Ferreira Da Silva Pinto Professor Especialista - Orientação Pedagógica 
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531111488 Suelen Pereira Leite Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531112429 Luciana Jeronimo Lima Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531113937 Janine Odilon De Macedo Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531114035 Simone Franco Borges Amorim Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531114915 Verônica Pinto López Gonçalves Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531114933 
Thereza Cristina Raquel Santos 

Ferreira 
Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531115138 Milena Lopes Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531115202 Vivian Gama Pereira Garrido Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531116492 Ana Paula Silva Bernardino Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531116640 
Ivana Soares De Araújo Costa 

Cousaquiviti 
Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531117026 Adriane Ayub Correa Satyro Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531117037 Miriam Freitas Brezensky Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531117145 Sônia Maria Souza Ferreira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531118854 Márcia Monteiro Da Silva Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531121481 Luciane Aparecida Costin Da Rosa Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531122480 Zuleika Dos Santos Soares Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531122484 Sofia De Freitas Bezerra Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531122627 Danielle Reis Silvino Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531123035 Monique Ferreira Venerando Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531123462 
Marcelle Martins Costa Do 

Nascimento De Aguiar 
Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531124985 Liliane Sant Ana Mathias Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531125546 Crystiane Alves Cavalcante Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531126684 Erisson Viana Correa Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531127573 Janaina De Lima Martins Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531127956 Luanna Mendes Vital Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531130717 Andreia Gomes Da Cruz Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531139893 Priscila Matos Resinentti Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531149986 Milena Nogueira Da Rocha Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531150458 Catia Alves Ferreira Antônio Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531151446 Simone Pereira De Souza Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531152536 Ana Lucia Mendes Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531152818 Diego Jorge Ferreira Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531153376 Nilson Rodrigues Da Costa Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531156461 Marilza Caetano Da Silva Barboza Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531157788 
Luciana Zagallo Miranda Sampaio 

Correa 
Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531157843 Aline Rodrigues De Souza Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531159057 Elionai Do Espírito Santo Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

531001434 Anna Corina Gonçalves Da Silva Professor I - Artes 

531003057 Dayane Sant Anna Carreiro Professor I - Artes 
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531006598 Andrea Montenegro Fogliani Professor I - Artes 

531008163 Wladimir De Oliveira Marques Professor I - Artes 

531012442 Bruno Coutinho Da Hora Professor I - Artes 

531021904 Priscila Pereira Lutz Professor I - Artes 

531022434 Renata Schuenquer Brasil Professor I - Artes 

531028305 Isabel Barros Fiaux Dos Santos Professor I - Artes 

531031317 Graziella Ferreira Da Silva Stampini Professor I - Artes 

531039642 Cristiane Maria Medeiros Laia Professor I - Artes 

531050139 Carina Ribeiro Parreira Professor I - Artes 

531052750 Roberta Paula Ferreira Aleixo Professor I - Artes 

531066737 Gabrielle Ferreira Tiago Professor I - Artes 

531075927 Magali Dias Teixeira De Carvalho Professor I - Artes 

531076482 Carlos Eduardo Gisi Professor I - Artes 

531078751 Ellen Glória Lima Liotto Professor I - Artes 

531079018 Sergio Ramos Professor I - Artes 

531092462 Gustavo Rodrigo Correia Professor I - Artes 

531095212 Tatiana Villamarin Professor I - Artes 

531096274 Isabela De Carvalho Corrêa Netto Professor I - Artes 

531114606 Cristina De Oliveira Caetano Professor I - Artes 

531116017 Ana Paula Silva Garitano Professor I - Artes 

531116296 Erika Oliveira De Macêdo Professor I - Artes 

531117416 Leila Martins Farias Professor I - Artes 

531120619 Beatriz Dos Santos De Mello Professor I - Artes 

531120964 Jaciane Ferreira Serpa Professor I - Artes 

531124275 Marcela Da Silva Rosa Professor I - Artes 

531128906 Fabricio Alvares Gabriel Professor I - Artes 

531130060 Raquel Teixeira De Souza Professor I - Artes 

531151905 Adriana Santos Oliveira Professor I - Artes 

531155209 Leandro Fortunato Da Silva Professor I - Artes 

531155717 Jônathas Dos Santos Carretero Professor I - Artes 

531001179 Welington Alves Dos Santos Professor I - Ciências 

531002239 Karoline Marillac Da Silva Muniz Professor I - Ciências 

531002655 Rodrigo De Jesus Oliveira Fonseca Professor I - Ciências 

531003031 Katiane Souza Santos Professor I - Ciências 

531003384 Vanessa Machado Professor I - Ciências 

531003846 Luiz Claudio Alzuguir Professor I - Ciências 

531007325 Marlan Antonio Wendling Professor I - Ciências 

531008607 Nathalia Torres Malinosky Professor I - Ciências 

531015894 Juliana Dainez De Oliveira Rodrigues Professor I - Ciências 

531018165 Pedro Henrique Da Rosa Lima Professor I - Ciências 

531019092 Rafael Schirmer De Paula Couto Professor I - Ciências 

531023112 Pedro Henrique Lopes Da Silva Professor I - Ciências 

531024540 Israel Silva Figueira Professor I - Ciências 
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531026547 Luciene Da Luz De Jesus Professor I - Ciências 

531029653 Laís Mariana Machado Souto Maior Professor I - Ciências 

531030001 Aline Silva Dejosi Nery Professor I - Ciências 

531030371 Ethel Ribeiro Silva Coelho Professor I - Ciências 

531030500 Maria José Barbosa Pinto Professor I - Ciências 

531030979 André Luiz Nascimento De Oliveira Professor I - Ciências 

531035137 Nathália Da Silva Braga Professor I - Ciências 

531035662 Emiliana Gloria Moreira Da Cunha Professor I - Ciências 

531037990 Joana Diafilos Teixeira Professor I - Ciências 

531038297 Tamiris Lameira Bittencourt Professor I - Ciências 

531038379 Fernando Do Carmo Alves Professor I - Ciências 

531043358 Eduardo Meirelles Azzam Professor I - Ciências 

531043486 Amanda Santos Franco Da Silva Abe Professor I - Ciências 

531051452 
Carla De Lamare Biolchini Germano 

Cardoso 
Professor I - Ciências 

531053475 Isabela Cristina Brito Gonçalves Professor I - Ciências 

531055880 João Henrique Leite Mendes Professor I - Ciências 

531057109 Annyele Genuino Paulo Professor I - Ciências 

531057411 Viviane Dos Santos Gesteira Professor I - Ciências 

531068353 
Danielle De Almeida Moreira 

Candelaria Martins 
Professor I - Ciências 

531068451 Rute Maria Julio Professor I - Ciências 

531070735 Lílha Maria Barbosa Dos Santos Professor I - Ciências 

531071301 Mirizan Buthers Dos Anjos Professor I - Ciências 

531074582 Ana Carolina Rubem Magalhães Lopes Professor I - Ciências 

531074599 Elizabete De Azevedo De Moraes Professor I - Ciências 

531077274 Alexandre Cunha Vairo Professor I - Ciências 

531077437 Felipe Machado De Alvarenga Professor I - Ciências 

531079622 Priscila Matos Resinentti Professor I - Ciências 

531079956 Juliana Soares Sarmento Dos Santos Professor I - Ciências 

531080772 Bianca Gonçalves Sousa De Moraes Professor I - Ciências 

531081002 Eduardo Silva De Freitas Professor I - Ciências 

531081225 Natacha Simoes De Carvalho Professor I - Ciências 

531081977 Maíra Menezes Penteado Professor I - Ciências 

531082265 Sheila Freitas Gomes Professor I - Ciências 

531083022 Francine Brasil Vianna De Sá Professor I - Ciências 

531083948 Renan Rangel Moraes Professor I - Ciências 

531085632 Bruno Cunha Vairo Professor I - Ciências 

531086748 Leonardo Nogueira Val Professor I - Ciências 

531088356 Thais Angelica Bessa Vizzini Professor I - Ciências 

531090863 Rachel Nunes Leal Professor I - Ciências 

531093495 Adriano De Olveira Barbosa Professor I - Ciências 

531097231 Joyce Pereira Dos Santos Professor I - Ciências 
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531097658 Rogéria Oliveira Da Paixão Professor I - Ciências 

531097803 Robson De Carvalho Aleixo Professor I - Ciências 

531102530 
Ariel Pereira Fernandes Do 

Nascimento 
Professor I - Ciências 

531102994 
Jacqueline Alexandrio Gonzaga 

Ribeiro 
Professor I - Ciências 

531109741 Carla Adriana Freitas Da Silva Professor I - Ciências 

531110424 Adriana Silva Castro Professor I - Ciências 

531110792 Diego Amoroso Gonzalez Roquette Professor I - Ciências 

531112672 Cristina Dos Santos Pangaio Professor I - Ciências 

531115642 Luiz Paulo Gonçalves Do Nascimento Professor I - Ciências 

531117148 José Nascimento Da Silva Professor I - Ciências 

531123874 Carla Cristina Moreira Ribeiro Professor I - Ciências 

531125770 Bianca Corrêa Capizzani Professor I - Ciências 

531128933 Bruno Lopes Pedroso Professor I - Ciências 

531129354 Letícia De Souza Barbosa Professor I - Ciências 

531129401 Rogério Cruz Domingues Da Silva Professor I - Ciências 

531129748 Serafim Camara Ferreira Professor I - Ciências 

531130902 Flávia Fernandes Rocha Souza Professor I - Ciências 

531132068 Ana Rosa De Figueiredo Professor I - Ciências 

531133091 Fabio Felipe Dos Santos Rodrigues Professor I - Ciências 

531146583 Letícia Carlos Giacomin Professor I - Ciências 

531151043 Cristina Santos Da Silva Professor I - Ciências 

531151765 Ana Paula Melila Gomes Professor I - Ciências 

531152733 Nicole Rebello De Castro Professor I - Ciências 

531153621 Caroline Alves Maia Professor I - Ciências 

531001410 Cintia Nazaré Oliveira Pires Professor I - Educação Especial 

531006052 Rosana Sá Da Silva Professor I - Educação Especial 

531012341 Deuzimar De Rezende Júlio Professor I - Educação Especial 

531029198 Wagner Souza Da Silva Professor I - Educação Especial 

531035734 Aline Ricardo De Matos Professor I - Educação Especial 

531045557 Fernanda Fonseca De Freitas Professor I - Educação Especial 

531067202 Joana Da Rocha Moreira Professor I - Educação Especial 

531088656 Alexandra Gomes Siqueira Queiroz Professor I - Educação Especial 

531094425 Sidiclei Da Costa Soares Professor I - Educação Especial 

531096515 Ticyane Pinto Da Silva Professor I - Educação Especial 

531098807 Luiza Valentim Da Silva Pinto Professor I - Educação Especial 

531102141 Lívia Ferreira De Souza Domas Professor I - Educação Especial 

531107440 Maria Izabel Patrocinio Santos Professor I - Educação Especial 

531116252 Mariana Corrêa Pitanga De Oliveira Professor I - Educação Especial 

531141234 Jacira Casciano Da Costa Professor I - Educação Especial 

531159364 
Simone Rezende De Morais Cardoso 

Da Costa 
Professor I - Educação Especial 
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531001447 Pedro Henrique Prado Da Silva Professor I - Educação Física 

531002040 Lucimar Passos Santanna De Brito Professor I - Educação Física 

531002245 Washington Luis Cardoso Alegre Professor I - Educação Física 

531004107 Juliana Martins Tramontana Professor I - Educação Física 

531006982 Lilian Dorothea Salles Pedro Professor I - Educação Física 

531012132 Sergio Francisco De Sena Professor I - Educação Física 

531013029 Mariana Gaglianone Da Cruz Professor I - Educação Física 

531014070 Carlos Eduardo Marinho Da Silva Professor I - Educação Física 

531014263 Cristiane Da Silva Oliveira Professor I - Educação Física 

531019979 Marcio Perim Mariz Professor I - Educação Física 

531022761 João Gualberto De Macedo Amaral Professor I - Educação Física 

531028731 Tais De Almeida Costa Professor I - Educação Física 

531030889 Fernanda Rodrigues Da Silva Professor I - Educação Física 

531031614 Sandra Carla Fernandes De Araújo Professor I - Educação Física 

531033646 Bernardo De Mattos Figueiredo Professor I - Educação Física 

531034710 Luciano Barros Húngaro Da Gama Professor I - Educação Física 

531037083 Cristiane Vieira Marques Guedes Professor I - Educação Física 

531040043 Diego Luis Da Silva Alves Professor I - Educação Física 

531041925 Juliana Trajano Dos Santos Professor I - Educação Física 

531042894 Igor Sant Anna Podgaietsky Professor I - Educação Física 

531044089 Edilson Monção Ayrosa Professor I - Educação Física 

531050951 Samira Da Cruz Viana Professor I - Educação Física 

531052016 Vinícius Gomes Maia Professor I - Educação Física 

531052157 Ingrid Siqueira Iablonski Cascaes Professor I - Educação Física 

531055037 Marlon Fernandes Ferraz Cavalcanti Professor I - Educação Física 

531056495 Raquel Gouveia De Assis Professor I - Educação Física 

531056545 Claudio Oliveira Da Gama Professor I - Educação Física 

531056648 Glaucio Oliveira Da Gama Professor I - Educação Física 

531061092 Steffanie Oliveira Duarte Professor I - Educação Física 

531064095 Gisela De Assis Conceição Professor I - Educação Física 

531068181 Gilberto Moreira Da Silva Professor I - Educação Física 

531074546 Dairton Luiz Barboza De Andrade Professor I - Educação Física 

531075808 Américo Rodrigues Da Costa Junior Professor I - Educação Física 

531077679 
Hugo Barreto Facundo De Castro E 

Silva 
Professor I - Educação Física 

531077772 Kaio Cézar Oliveira Domingos Professor I - Educação Física 

531078168 Alexandre Soares De Menezes Professor I - Educação Física 

531078933 Micaela De Sousa Luz Guimarães Gabi Professor I - Educação Física 

531079024 Elba Mattos Silva Fernandes Professor I - Educação Física 

531079789 Marysol De Souza Santos Professor I - Educação Física 

531079883 Darlan Diego Pereira Gomes Professor I - Educação Física 

531083061 Rafael Almeida Galvão Costa Professor I - Educação Física 

531085184 Débora Leonel Peluso Professor I - Educação Física 
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531086501 Oswaldo Normandia Neto Professor I - Educação Física 

531088003 Mirian Fernandes Do Amaral Professor I - Educação Física 

531090475 Leandro De Almeida Dutra Professor I - Educação Física 

531090925 Matheus Castro Da Silva Professor I - Educação Física 

531091538 Ramon Mendes Da Costa Magalhães Professor I - Educação Física 

531093255 Laertes Da Paixão Silva Junior Professor I - Educação Física 

531093355 Marcos Vinicius Rodrigues De Faria Professor I - Educação Física 

531093471 Catia Flavia De Almeida Professor I - Educação Física 

531094818 Fagner Rosemberg Professor I - Educação Física 

531094882 Flavio Conceição Do Nascimento Professor I - Educação Física 

531094997 Elielson Oliveira Dos Santos Professor I - Educação Física 

531096331 Bruno Inocencio Vicente Professor I - Educação Física 

531096678 Felipe Soares De Macedo Professor I - Educação Física 

531096771 Mauro Jose Martins Junior Professor I - Educação Física 

531096958 
Wellington Barreto Facundo De 

Castro E Silva 
Professor I - Educação Física 

531096965 Luciana Rodrigues Cavalcanti Professor I - Educação Física 

531097084 Maria Luisa De Mendonça Radetic Professor I - Educação Física 

531097104 Guilherme Gonçalves Baptista Professor I - Educação Física 

531097136 Juliana Gonçalves Baptista Professor I - Educação Física 

531097304 Monique Passos Da Silva Carrilho Professor I - Educação Física 

531098059 Tânia Mara Casali De Oliveira Professor I - Educação Física 

531099940 Mateus Gomes De Loureiro Alves Professor I - Educação Física 

531100404 Bruna Do Nascimento Fornaciari Professor I - Educação Física 

531102617 Alexandre De Jesus Pereira Professor I - Educação Física 

531102665 Diego Cruz Lago Professor I - Educação Física 

531102669 Fabio Narduchi De Paula Professor I - Educação Física 

531103187 
Allan Miranda Rodrigues Chaker 

Neder 
Professor I - Educação Física 

531104297 Alessandra Aparecida Silva De Souza Professor I - Educação Física 

531106769 Marcelo Luiz De Souza Professor I - Educação Física 

531108130 Gustavo Oliveira Dos Santos Professor I - Educação Física 

531108444 Patricia Aguiar Da Silva Professor I - Educação Física 

531108450 Miriângelis Pitta Andrade Gomes Professor I - Educação Física 

531108610 Mariutcha Macedo Dos Santos Professor I - Educação Física 

531111346 Italo Dos Santos Rocha Professor I - Educação Física 

531112411 Wagner Lucas Cordeiro Professor I - Educação Física 

531116988 Elton Vieira Da Fonseca Professor I - Educação Física 

531117030 Roziane Andrade Pinheiro Gouveia Professor I - Educação Física 

531119757 
Rubia Seabra Dos Santos Arêas Da 

Silva 
Professor I - Educação Física 

531120785 Alessandro De Vargas Serpa Professor I - Educação Física 

531121399 Ulisses Francisco Mascarenhas Moura Professor I - Educação Física 
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531122792 Rafael Vienna De Oliveira Professor I - Educação Física 

531122808 Renata Silva Batista Professor I - Educação Física 

531125103 Priscila Queiroz De Amorim Professor I - Educação Física 

531126884 Francisco De Assis Andrade Professor I - Educação Física 

531132180 Lilian Pereira Dos Santos Silva Professor I - Educação Física 

531148806 Paulo Ricardo Da Costa Cavalcante Professor I - Educação Física 

531080436 Leonardo Monteiro Frade Professor I - Educação Física 

531159973 
Denis Vinicius Da Costa Reguera 

Portela 
Professor I - Educação Física 

531006558 Rodrigo Dos Santos Borges Professor I - Geografia 

531008160 Natalia Espíndola Gomes Professor I - Geografia 

531022025 Ines Fridman Garcia Professor I - Geografia 

531024909 Agatha Procópio Gonçalves Professor I - Geografia 

531026348 Mariana Menezes Diogenis Raguzoni Professor I - Geografia 

531028553 Suellen Ferreira Beserra Professor I - Geografia 

531031597 Tatiana Cristina Schelles Victor Professor I - Geografia 

531044367 Jorge Armando Sampaio Professor I - Geografia 

531045454 Suzana Dos Santos Matos Professor I - Geografia 

531045787 Wagner Sena Passos Professor I - Geografia 

531051669 Daniel Souza Dos Santos Professor I - Geografia 

531052720 Walmir Pimentel Baptista Professor I - Geografia 

531054334 Marcelo Astor Do Nascimento Professor I - Geografia 

531059713 Tiago Santos De Vasconcelos Professor I - Geografia 

531063641 Edmo Fernandes Ferreira Mattos Professor I - Geografia 

531064149 Robson De Castro Dos Santos Professor I - Geografia 

531071843 Rafael Luiz Leite Lessa Chaves Professor I - Geografia 

531073161 Pablo De Oliveira Carneiro Professor I - Geografia 

531073260 Maíra Leão Da Silveira Professor I - Geografia 

531074275 Ana Camila Da Silva Professor I - Geografia 

531083791 
Walter Alessandro Pontes Dos Santos 

Passos 
Professor I - Geografia 

531084109 André Luís Dos Santos Oliveira Professor I - Geografia 

531085018 
Carla Maria Stella Ramôa Da Silva 

Chaves 
Professor I - Geografia 

531087854 Wagner Costa Cattaneo Professor I - Geografia 

531090550 Carla Hirt Professor I - Geografia 

531092971 Paula Quadros Pitassi Professor I - Geografia 

531094638 Matheus Lage Matias Professor I - Geografia 

531094689 Rodrigo Da Costa Tavares Professor I - Geografia 

531096107 Maria Helena Do Carmo Silveira Costa Professor I - Geografia 

531097647 Rafael Francisco Coelho Professor I - Geografia 

531100639 Jéssica De Assunção Severino Professor I - Geografia 

531103597 Fernando Cavalcante Barcellos Professor I - Geografia 
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531104440 Gabriela Franco Duarte Professor I - Geografia 

531104666 Rodrigo Sampaio De Souza Professor I - Geografia 

531105117 Sílvia Maria Varela De Souza Professor I - Geografia 

531105323 Guilherme Mendes Cruz Professor I - Geografia 

531106876 Mateus Mendes De Souza Professor I - Geografia 

531109971 Leonardo Viana Manzano Professor I - Geografia 

531110696 Rafael Santos De Sousa Professor I - Geografia 

531113696 Douglas Correia Da Paschoa Pinheiro Professor I - Geografia 

531114719 Wanderson Barreto Corrêa Professor I - Geografia 

531115475 Tiago Tadeu Albertini De Barros Professor I - Geografia 

531115901 Taiany Braga Marfetan Professor I - Geografia 

531121557 Roberto Sergio Ramos Professor I - Geografia 

531124751 Larissa Benkendorf De Oliveira Professor I - Geografia 

531125093 Tiago Dos Reis Rocha Professor I - Geografia 

531127982 Washington Drummond Da Silva Professor I - Geografia 

531128175 Fernanda Figueiredo Braga Professor I - Geografia 

531137430 Frederico Cavadas Barcellos Professor I - Geografia 

531138552 Vinicius Cavalcanti Ferreira Professor I - Geografia 

531141896 Luiz Claudio Lansane De Souza Professor I - Geografia 

531144802 Cesar Pessôa Côrtes Professor I - Geografia 

531149593 Leonardo Dos Santos Pereira Professor I - Geografia 

531150258 
Mariana Dos Santos Minhava 

Marques Da Silva 
Professor I - Geografia 

531155062 Fabricio Antonio Bras Professor I - Geografia 

531000108 Paloma De Melo Cavalcanti Martins Professor I - Português 

531000168 
Dione Regina Lopes Manarino De 

Moura 
Professor I - Português 

531001974 Vanessa Moreno Mota Professor I - Português 

531004117 Vívian De Sousa Neves Pereira Professor I - Português 

531006514 Dyane Gomes Leite Professor I - Português 

531006661 Rosana Benício De Sá De Souza Professor I - Português 

531006890 Milena Menezes Fraga Professor I - Português 

531008500 Myllena Paiva Pinto Professor I - Português 

531014084 Rafaella De Padua Brito Professor I - Português 

531020833 Vanessa Dos Santos Loureiro Professor I - Português 

531022186 Jillian Katiucia Dos Santos Antunes Professor I - Português 

531026615 Joyce Da Silva Ferreira Professor I - Português 

531026878 Cristiano Rocha Horsts Professor I - Português 

531027729 Elen Da Paixão Garin Borges Professor I - Português 

531030635 Carla Teles De Souza Professor I - Português 

531035942 Luciana Dos Santos Isaac Stadler Professor I - Português 

531036257 Ricardo Luiz De Freitas Professor I - Português 

531037141 Leandro De Jesus Mathias Professor I - Português 
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531037458 Igor Pinheiro Professor I - Português 

531038669 Larissa Jacintho Do Nascimento Professor I - Português 

531045801 Carla Ribeiro Santos Professor I - Português 

531046966 Andreza De Oliveira Pullig Bastos Professor I - Português 

531048395 
Anna Paola Barros Do Nascimento 

Zimbrão 
Professor I - Português 

531048680 Leda Firmino Dos Santos Chaves Professor I - Português 

531049525 
Andreia Cristina Feitoza Do 

Nascimento 
Professor I - Português 

531053345 Margareth Washington De Sousa Professor I - Português 

531054832 Patricia De Sá Rossi Professor I - Português 

531055638 
Evelin Cristina De Lacerda França Da 

Silva 
Professor I - Português 

531059144 Jefferson De Morais Lima Professor I - Português 

531060855 Felipe Lacerda De Melo Cruz Professor I - Português 

531060889 Daniele Andrade Da Costa De Pinho Professor I - Português 

531063658 Leonardo Jacintho Teixeira Professor I - Português 

531064726 Brenda De Souza Ramalho Professor I - Português 

531069409 Silvio Cesar Santos Professor I - Português 

531070717 João Batista Da Silva Junior Professor I - Português 

531076170 Gilda Moreira Dos Santos Professor I - Português 

531078878 Abraão Aguiar Baêta Professor I - Português 

531079832 Maria Jose Marinho Da Silva Professor I - Português 

531086695 Débora Salles Dos Santos Pinto Professor I - Português 

531087548 Fabio Soares Da Silva Professor I - Português 

531088923 Monique Soares Souza Professor I - Português 

531089038 Jaqueline Alves De Farias Professor I - Português 

531089669 Carlos Roberto Santos Ferreira Professor I - Português 

531090946 Wallace De Souza Dias Professor I - Português 

531091301 Ana Beatriz Affonso Penna Professor I - Português 

531091843 Vanísia Cristina Pereira Augusto Professor I - Português 

531095648 Alessandra Guimarães Cabral Professor I - Português 

531096606 Maria Clara Antonio Jeronimo Professor I - Português 

531097004 Barbara Santos De Macedo Professor I - Português 

531097820 Vanessa Rodrigues Da Silva Professor I - Português 

531103292 Rosa Nascimento De Souza Professor I - Português 

531104201 Juliana Narduchi De Paula Mansur Professor I - Português 

531104753 Adriana Virtuoso Campos Professor I - Português 

531105125 Stefanio Tomaz Da Silva Professor I - Português 

531105349 Leonardo Martins Camargo Professor I - Português 

531105395 Márcia Pereira De Azevedo Professor I - Português 

531107419 Janayna Rocha Da Silva Professor I - Português 

531108055 Camila Takahashi Guimarães Professor I - Português 
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531112632 Edison Sales Barreto Filho Professor I - Português 

531113392 Gustavo Da Rocha Lambert Professor I - Português 

531115861 Adriana Graciela Viana De Souza Professor I - Português 

531115968 Renata Soneghetti Cauper Pinto Professor I - Português 

531116462 Cláudio José Bernardo Professor I - Português 

531118343 Erika Fonseca De Almeida Professor I - Português 

531120882 Nathalia Silva Pereira Professor I - Português 

531126098 
Rosana Cristina Dos Santos Mendes 

Gois 
Professor I - Português 

531127134 Elaine De Abreu Gomes Professor I - Português 

531127736 Diego Fernando Cunha Silva Professor I - Português 

531129129 Werlesson Grassi Santana Professor I - Português 

531131570 Carlos Augusto Menezes Maia Professor I - Português 

531134361 Hanna Chiapetta Portella Magalhães Professor I - Português 

531138887 Jaqueline Silva Dos Santos Professor I - Português 

531143683 Karen Alves Da Silva Braga Da Silva Professor I - Português 

531147076 
Graziele Nascimento Da Silva Freitas 

Militão 
Professor I - Português 

531149627 Solange Vargas De Amorim Professor I - Português 

531151978 Renata Alberici Professor I - Português 

531152776 Ingraty Aparecida Da Silva Victorio Professor I - Português 

531161301 Edilson Gomes Da Silva Júnior Professor I – Português 

531000120 
Angelica Patricia Fontes Dobal 

Baptista 
Estimulador Materno - Infantil 

531000292 Tayná Da Silva Santos Estimulador Materno - Infantil 

531000689 Shirley Amplemon Servulo Estimulador Materno - Infantil 

531000802 Lidiane Ferreira Dos Santos Estimulador Materno - Infantil 

531001100 Erica Costa Bastos Estimulador Materno - Infantil 

531001265 Renata Fontes Dos Santos Estimulador Materno - Infantil 

531001417 Marcilene Castro Costa Estimulador Materno - Infantil 

531001804 Mychelle Telles Dos Santos Estimulador Materno - Infantil 

531002027 Fernanda Bastos Sant Ana Estimulador Materno - Infantil 

531003486 Isis Beatriz Bento Barbosa Da Silva Estimulador Materno - Infantil 

531004980 Solana Julia Prudente Estimulador Materno - Infantil 

531005070 Wania Cristina Ramos Dos Santos Estimulador Materno - Infantil 

531006778 Marcella Viana De Oliveira Estimulador Materno - Infantil 

531007139 Ana Paula Silvano Januário Estimulador Materno - Infantil 

531007851 Quésia Carolina Silva De Oliveira Estimulador Materno - Infantil 

531007956 Tatiana Duarte Sudré Estimulador Materno - Infantil 

531008193 Marcia Silva De Oliveira Estimulador Materno - Infantil 

531008465 Sonia Dantas Castro De Assis Estimulador Materno - Infantil 

531008701 Regiane Kalk Estimulador Materno - Infantil 

531008704 Juliana Pacheco Pereira Estimulador Materno - Infantil 
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531009761 Norma Sueli Souza De Sillis Coelho Estimulador Materno - Infantil 

531013879 Renata José Da Luz Estimulador Materno - Infantil 

531015271 
Carmrn Sheila Da Silva Moyses 

Velasco 
Estimulador Materno - Infantil 

531019469 Karine De Souza Estimulador Materno - Infantil 

531020924 Mauriceia Leite Da Silva Salgado Estimulador Materno - Infantil 

531024224 
Monique Araujo De Farias Gomes De 

Carvalho 
Estimulador Materno - Infantil 

531024277 Maria Lúcia Ramos Mendes Estimulador Materno - Infantil 

531024378 Taís Moreira Gomes Estimulador Materno - Infantil 

531024743 Laina Mariane Nóbrega Da Silva Estimulador Materno - Infantil 

531025148 Elis Elydio Jardim Estimulador Materno - Infantil 

531026845 Ana Claudia Alves Rodrigues Estimulador Materno - Infantil 

531027450 Adriana Rodrigues Rosa Mendes Estimulador Materno - Infantil 

531027820 Michelle Da Silva Estimulador Materno - Infantil 

531031382 Tatiane Santos Fernandes Estimulador Materno - Infantil 

531031394 Roberta Ignacio Teixeira Estimulador Materno - Infantil 

531032986 Rosemere Maciel Gomes Marques Estimulador Materno - Infantil 

531034248 Luciene Gonzaga Dos Santos Vaz Estimulador Materno - Infantil 

531034431 Érica Driele Marins De Lima Estimulador Materno - Infantil 

531035517 Alessandra Felizardo Santos Estimulador Materno - Infantil 

531035902 Ana Beatriz Gonçalves De Almeida Estimulador Materno - Infantil 

531036577 Andreia Custódio Da Silva Oliveira Estimulador Materno - Infantil 

531041992 Thamires Barros Rego Estimulador Materno - Infantil 

531044711 Michle Da Silva De Oliveira Estimulador Materno - Infantil 

531052177 Marcelli Sodré Lacerda Estimulador Materno - Infantil 

531052470 Stheffani Teixeira Da Silva Estimulador Materno - Infantil 

531052471 Dandarah Cardoso Loyola Estimulador Materno - Infantil 

531053115 Danuza Santos De Oliveira Alves Estimulador Materno - Infantil 

531055926 Louise Bianchi Pereira Estimulador Materno - Infantil 

531056534 Raquel Gouveia De Assis Estimulador Materno - Infantil 

531058491 Glauce Dos Santos Bastos Estimulador Materno - Infantil 

531058697 Monica Valeria Santana Estimulador Materno - Infantil 

531060369 Nivea Regina Teixeira Santos Estimulador Materno - Infantil 

531064202 Mirian Dantas Silva Medeiros Estimulador Materno - Infantil 

531065520 Lorraine Lorena Dos Santos Estimulador Materno - Infantil 

531067062 Eduarda Da Silva Bocks Estimulador Materno - Infantil 

531067378 Priscilla Uacha De Oliveira Moreira Estimulador Materno - Infantil 

531067820 Thais Thomaz Rodrigues Estimulador Materno - Infantil 

531069071 Sandra Helena De Oliveira De Mello Estimulador Materno - Infantil 

531069745 Patricia Ferreira De Souza Estimulador Materno - Infantil 

531070216 Michele Monteiro Cabral Mendonça Estimulador Materno - Infantil 

531071657 Maria Luiza Candida Da Silva Do Estimulador Materno - Infantil 
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Nascimento 

531072098 Gleycimar Loriano Do Couto Estimulador Materno - Infantil 

531072640 Amanda De Almeida Pessoa Paiva Estimulador Materno - Infantil 

531074127 Rute Teixeira Portugal Estimulador Materno - Infantil 

531074410 Elaine Paula Da Silva Estimulador Materno - Infantil 

531075256 Andréia Valadão Rocha Estimulador Materno - Infantil 

531080230 Anachagora Helm Da Silva Estimulador Materno - Infantil 

531080428 
Bianca Fernandes De Barros Bambini 

Farias 
Estimulador Materno - Infantil 

531080615 Evelyn Bento Ferreira Estimulador Materno - Infantil 

531081486 Carla Martins De Morais Avelar Estimulador Materno - Infantil 

531081976 Ana Carolina Moreira Cerqueira Estimulador Materno - Infantil 

531084896 Gleide Aparecida Campelo Gomes Estimulador Materno - Infantil 

531084911 Flávia Silva Gamboa De Paz Estimulador Materno - Infantil 

531086751 Millena Horta Martins Estimulador Materno - Infantil 

531087023 Patrícia Cristina Da Silva Santos Estimulador Materno - Infantil 

531087416 Giselle Moraes Marinho Mendes Estimulador Materno - Infantil 

531087612 Viviane Rodrigues Pereira Estimulador Materno - Infantil 

531091216 Rozilda Maria Da Silva Estimulador Materno - Infantil 

531092135 Patricia Dos Santos Da Costa Diniz Estimulador Materno - Infantil 

531093564 Sônia Maria Da Silva Bianchi Estimulador Materno - Infantil 

531093941 Debora Dos Santos Benevides Estimulador Materno - Infantil 

531094213 Margareth Lisboa Machado Estimulador Materno - Infantil 

531094774 Giselle Guimarães Da Costa Estimulador Materno - Infantil 

531095351 Cristiane Dias Da Silva Estimulador Materno - Infantil 

531095912 Elaine De Azevedo Melo Amaral Estimulador Materno - Infantil 

531096681 Sirlene Maria De Souza Gomes Estimulador Materno - Infantil 

531096980 Rosangela Oliveira De Jesus Estimulador Materno - Infantil 

531098906 Marta De Oliveira Carrisso Estimulador Materno - Infantil 

531099692 Erica Da Silveira Faria Jorge Estimulador Materno - Infantil 

531104247 Beatriz Dias Mirres Estimulador Materno - Infantil 

531106359 Carla Costa Da Silva Estimulador Materno - Infantil 

531109908 Janaina Lima De Moraes Estimulador Materno - Infantil 

531110422 
Maria Cecilia Ferraz Frauches 

Carvalho 
Estimulador Materno - Infantil 

531110893 Mirian Miguel De Mello Luciano Estimulador Materno - Infantil 

531111329 Liliane Dos Santos Cardoso Estimulador Materno - Infantil 

531111540 Lilian Santos Cardoso De Lima Estimulador Materno - Infantil 

531111934 Daniele Pereira De Oliveira Estimulador Materno - Infantil 

531112230 Adriana Quirino Godinho Estimulador Materno - Infantil 

531115898 Bianca Dias Mirres Sales Estimulador Materno - Infantil 

531116000 Fabiana De Araujo Barroso Estimulador Materno - Infantil 

531121539 Jessica De Souza Leão Estimulador Materno - Infantil 
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531121639 Josiane Lino Ramos Cristovão Estimulador Materno - Infantil 

531125360 Maria Rita De Aguiar Bandeira Estimulador Materno - Infantil 

531125853 Rosaria De Fatima Ferreira Silva Estimulador Materno - Infantil 

531141704 Josiane Dos Santos Ezaquiel Estimulador Materno - Infantil 

531143384 Michele Rodrigues Fernandes Estimulador Materno - Infantil 

531146372 Cintia Costa Batista De Sousa Estimulador Materno - Infantil 

531155608 Dania Aragão Santos Estimulador Materno - Infantil 

531156141 Adreana Peruzzo Estimulador Materno - Infantil 

531156923 
Michele Dos Santos Neves 

Nascimento 
Estimulador Materno - Infantil 

531157136 Flávia Viana De Paula Estimulador Materno - Infantil 

531157406 Patricia Ferreira Queirós Estimulador Materno - Infantil 

531005138 Mario Henrique Santana Vieira Professor Especialista - Orientação Educacional 

531005158 Luciana De Souza Dos Santos Gomes Professor Especialista - Orientação Educacional 

531005510 Clarice Estabanez De Chaves Faria Professor Especialista - Orientação Educacional 

531007665 
Danielle De Souza Batista Duarte De 

Oliveira 
Professor Especialista - Orientação Educacional 

531008633 Elda Rodrigues Dos Santos Nicacio Professor Especialista - Orientação Educacional 

531012720 Daniele Cadeira Adriano Professor Especialista - Orientação Educacional 

531018516 Isis De Lima Fernandes De Bem Professor Especialista - Orientação Educacional 

531021084 Sandra Alcântara Rodrigues Osorio Professor Especialista - Orientação Educacional 

531027318 Juliana Delia Sampaio Ferreira Professor Especialista - Orientação Educacional 

531027606 Flavia Raquel Belo Dos Santos Professor Especialista - Orientação Educacional 

531028088 Barbara Cristina Mathias Dos Santos Professor Especialista - Orientação Educacional 

531029628 Célio De Azevedo Júnior Professor Especialista - Orientação Educacional 

531030201 Rosa Natalina Barros Alves Professor Especialista - Orientação Educacional 

531030619 Tatiane Da Costa Carvalho Heleno Professor Especialista - Orientação Educacional 

531032129 Marcia Regina Meireles Professor Especialista - Orientação Educacional 

531034011 Adriana Nascimento Gomes Pedra Professor Especialista - Orientação Educacional 

531034865 Roberta Canêjo Monteiro Professor Especialista - Orientação Educacional 

531035683 Michel Cruz Azevedo Professor Especialista - Orientação Educacional 

531041664 Nivea Silva Antonio De Andrade Professor Especialista - Orientação Educacional 

531043444 Higor Linhares De Souza Professor Especialista - Orientação Educacional 

531043448 Gabriella Ferreira Duarte Viana Professor Especialista - Orientação Educacional 

531045569 Marileine Mendes Do Valle Mustrangi Professor Especialista - Orientação Educacional 

531047828 Monique De Oliveira Machado Professor Especialista - Orientação Educacional 

531048838 Welerson Querino De Souza Professor Especialista - Orientação Educacional 

531051532 Mônica De Moraes Lopes Gonçalves Professor Especialista - Orientação Educacional 

531051727 Edil De Souza Gonçalves Professor Especialista - Orientação Educacional 

531052129 Gilberlan Cru Souza Professor Especialista - Orientação Educacional 

531056980 Jane Menezes Fernandez Professor Especialista - Orientação Educacional 

531056982 Raquel Candida Alves Ferreira Professor Especialista - Orientação Educacional 

531057531 Micheli Lanes Meirelles Professor Especialista - Orientação Educacional 
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531058776 Monica Helena Dos Santos De Oliveira Professor Especialista - Orientação Educacional 

531059508 Daiane Rangel Albuquerque Costa Professor Especialista - Orientação Educacional 

531060182 Flavia Pereira Da Silva Ignacio Professor Especialista - Orientação Educacional 

531062789 Felipe Gonçalves Figueira Professor Especialista - Orientação Educacional 

531066856 Hellenuce Bernardino De Sena Professor Especialista - Orientação Educacional 

531068556 Marcos Rodrigues Barreto Professor Especialista - Orientação Educacional 

531069180 Eliane Melo De Matos Professor Especialista - Orientação Educacional 

531069199 Giselle Coutinho Ferreira Professor Especialista - Orientação Educacional 

531069287 Luciana Monteiro Santos Almeida Professor Especialista - Orientação Educacional 

531071246 Leane Aparecida Da Silva Professor Especialista - Orientação Educacional 

531072393 Renan Saldanha Godoi Professor Especialista - Orientação Educacional 

531075622 Luciana Martins De Souza Professor Especialista - Orientação Educacional 

531075875 Stefani Augusta Chaves Da Silva Professor Especialista - Orientação Educacional 

531076420 Leandro De Jesus Mathias Professor Especialista - Orientação Educacional 

531077840 
Mary Rose Milato Dos Santos Costa 

Da Silva 
Professor Especialista - Orientação Educacional 

531079474 
Claudia Regina De Souza Azevedo Da 

Conceicao 
Professor Especialista - Orientação Educacional 

531082229 Cláudia Gonçalves Oliveira Baia Professor Especialista - Orientação Educacional 

531082465 Sheila Castro De Almeida Professor Especialista - Orientação Educacional 

531082735 Neemias Martins Barboza Professor Especialista - Orientação Educacional 

531083401 Tamara Do Nascimento Marques Professor Especialista - Orientação Educacional 

531086986 Fatima Rodrigues Aguiar Professor Especialista - Orientação Educacional 

531090423 Rosane Barreto Ramos Dos Santos Professor Especialista - Orientação Educacional 

531091656 Rita De Cassia Rodrigues De Oliveira Professor Especialista - Orientação Educacional 

531093892 
Paula Helena Nacif Pereira Pimentel 

Ferreira 
Professor Especialista - Orientação Educacional 

531094488 Sueli Encarnação Francisco Professor Especialista - Orientação Educacional 

531094819 Thays Felipe Lemos Professor Especialista - Orientação Educacional 

531095358 Silvia Beatrix Tkotz Professor Especialista - Orientação Educacional 

531095776 Lais Ribeiro Canuto Professor Especialista - Orientação Educacional 

531097839 Henrique Oliveira Dos Santos Professor Especialista - Orientação Educacional 

531098798 Camilla Barioni Escobar Professor Especialista - Orientação Educacional 

531098880 David Venancio Da Silva Junior Professor Especialista - Orientação Educacional 

531099036 Simone Ferreira Soares Professor Especialista - Orientação Educacional 

531099689 Raquel Amorim De Souza Cavalcante Professor Especialista - Orientação Educacional 

531100135 Patrícia Souza Da Silva Professor Especialista - Orientação Educacional 

531101194 Graziela Menezes Pereira Professor Especialista - Orientação Educacional 

531101478 Geovane Fonseca De Assis Professor Especialista - Orientação Educacional 

531101823 Mônica Thaíssa Ribeiro Santos Professor Especialista - Orientação Educacional 

531102727 Fabio Narduchi De Paula Professor Especialista - Orientação Educacional 

531105006 Alessandra Leal Silveira Fonseca Professor Especialista - Orientação Educacional 

531105527 Rachel Fernandes Tolentino Professor Especialista - Orientação Educacional 
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531106789 Fabio Melengate Curvao Professor Especialista - Orientação Educacional 

531107502 Tatiane Chagas Lemos Professor Especialista - Orientação Educacional 

531107537 Greiciele Da Silva Dias Professor Especialista - Orientação Educacional 

531108271 Analice Coelho Cavalcante Professor Especialista - Orientação Educacional 

531112195 Eliana Marins Do Nascimento Professor Especialista - Orientação Educacional 

531112285 Priscila Esteves Rodrigues Ferreira Professor Especialista - Orientação Educacional 

531113916 Janine Odilon De Macedo Professor Especialista - Orientação Educacional 

531114681 Juliana Ferreira Pimentel Garcia Professor Especialista - Orientação Educacional 

531116221 Ana Cristina De Araujo Noguerol Professor Especialista - Orientação Educacional 

531116900 Adriane Ayub Correa Satyro Professor Especialista - Orientação Educacional 

531117340 Yvina Moreira Wayand Marques Professor Especialista - Orientação Educacional 

531122326 Anderson Barreto De Souza Professor Especialista - Orientação Educacional 

531122748 
Carla Cristina Fernandes Teixeira Da 

Silva 
Professor Especialista - Orientação Educacional 

531125317 Mariana Soares Dos Reis Professor Especialista - Orientação Educacional 

531125660 Crystiane Alves Cavalcante Professor Especialista - Orientação Educacional 

531125930 Pricila Alves Barros Ferreira Professor Especialista - Orientação Educacional 

531126407 Patricia Marciano De Oliveira Professor Especialista - Orientação Educacional 

531127453 Vitória Régia Ferreira Da Silva Professor Especialista - Orientação Educacional 

531128122 Marceli Cristina De Oliveira Professor Especialista - Orientação Educacional 

531129653 Nébia Dos Santos De Souza Professor Especialista - Orientação Educacional 

531137306 Cristina Antunes De Almeida Professor Especialista - Orientação Educacional 

531138953 Vanice Ferreira Da Silva Professor Especialista - Orientação Educacional 

531149091 
Luciana Zagallo Miranda Sampaio 

Correa 
Professor Especialista - Orientação Educacional 

531153610 Juliana Bandeira De Mello Chilleli Professor Especialista - Orientação Educacional 

531154362 
Alessandra Cristine Cezar Segura Assis 

Silveira 
Professor Especialista - Orientação Educacional 

531155198 Ericson De Oliveira Paes Leme Professor Especialista - Orientação Educacional 

531158135 Marina De Carvalho Louredo Passos Professor Especialista - Orientação Educacional 

531160714 Priscila De Sousa Cardoso Professor Especialista - Orientação Educacional 

531001383 Kátia Fernandes Milczanowski Professor I - História 

531002360 Gabriel Vieiracardoso Professor I - História 

531003747 
Ana Paula Da Silva Santos Alves De 

Lima 
Professor I - História 

531004201 Renata Viveiros Gama Professor I - História 

531004277 Rafael Tavares Dos Santos Professor I - História 

531004544 Rafael De Oliveira Bragança Professor I - História 

531006744 Raphael Felix Ribeiro Professor I - História 

531007723 Fernanda Silva De Freitas Professor I - História 

531007930 Cleiton Matos Rodrigues Professor I - História 

531008839 Rodrigo Pinto De Oliveira Professor I - História 

531011529 Cátia Da Costa Louzada De Assis Professor I - História 
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531011784 Luiz Celso De Mattos Junior Professor I - História 

531013847 
Emilia Carolina Bispo Dos Santos 

Augusto 
Professor I - História 

531016428 Mainna Zago Professor I - História 

531017775 Jessica Campos Andrade Professor I - História 

531018080 Cinthia Bourget Fortes Genestra Professor I - História 

531018750 Roberto Da Silva Correa Professor I - História 

531020145 Beatriz Moreira Da Costa Professor I - História 

531020156 João Paulo Araujo Da Silva Professor I - História 

531021234 Fernanda Alves Dos Santos Professor I - História 

531021941 Eduardo Seixas Migowski Professor I - História 

531022035 Bruno De Lino Mendes Professor I - História 

531022094 William Negreiros Da Costa Professor I - História 

531023745 Luana De Ramos Pereira Professor I - História 

531027045 Carlos Alberto Dos Santos Muniz Professor I - História 

531027196 Amanda Lopes Blanco Professor I - História 

531027249 Rafael Dias Moreira Pais Professor I - História 

531027976 
Pedro Henrique Castro Teixeira Da 

Silva 
Professor I - História 

531028460 Vagner Da Rocha Monteiro Professor I - História 

531028827 Marco De Almeida Fornaciari Professor I - História 

531029945 Diego De Morais Salim Professor I - História 

531032277 Rafael De Oliveira Silva Professor I - História 

531033404 Leonardo José Gonçalves Professor I - História 

531035774 Marcos Pires Rodrigues Professor I - História 

531036520 Elisabeth Da Silva Dos Passos Professor I - História 

531036786 Joana Massena Pessoa Da Silva Professor I - História 

531037090 Rinaldo Miranda Da Silva Professor I - História 

531037903 Leandro Marques Lopes Professor I - História 

531039861 Everson Sofiste Yguthierrez Professor I - História 

531041625 Priscila Cardoso Silva Professor I - História 

531042208 Adriana Viana Pereira Ferreira Professor I - História 

531043885 Luciana Da Silva Santos Professor I - História 

531046667 Theobaldo Nonato Pereira Lima Professor I - História 

531050678 Leonardo Gonçalves Gomes Professor I - História 

531051106 Raul Machado Borges Professor I - História 

531053941 Pedro Henrique Barbosa Balthazar Professor I - História 

531056357 Raquel Paz Dos Santos Professor I - História 

531056691 Renata Artiaga Borges Professor I - História 

531059819 Anderson Tavares Professor I - História 

531059907 Bruno Sergio Scarpa Monteiro Guedes Professor I - História 

531060783 Carlos Augusto Da Silva Lima Professor I - História 

531061330 Waldinea Bezerra Marinho Professor I - História 
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531063456 Victor Rabello Piaia Professor I - História 

531064216 
Karine Dull Sampaio Madureira 

Barbosa 
Professor I - História 

531064521 Luciene Cavalcanti Da Silva Professor I - História 

531067599 Eduardo Leonardo Garanito Professor I - História 

531068254 Rosemere Dos Santos Couto Professor I - História 

531069100 Helber Renato Feydit De Medeiros Professor I - História 

531073578 Bruno Gonçalves Blasig Professor I - História 

531073720 Igor Alexandre Da Silva Professor I - História 

531074885 Prisciliana Conceição Da Silva Professor I - História 

531077790 Cássia Gomes Penteado De Melo Professor I - História 

531077862 André Luís Gomes Marçal Professor I - História 

531078902 Iris Barboza Rodrigues Professor I - História 

531079583 Rodrigo Ballesteiro Pereira Tomaz Professor I - História 

531081529 Camila Corrêa E Silva De Freitas Professor I - História 

531081547 Pedro Henrique Lessa Torres Professor I - História 

531082021 Thaiz Carvalho Senna Professor I - História 

531082223 Helen Frade Braz Professor I - História 

531084414 Rhuan Gonçalves Silva De Carvalho Professor I - História 

531087251 Jose Augusto De Moura Firmino Peres Professor I - História 

531088960 
Gabriela De Castro Almeida De 

Oliveira Arosa 
Professor I - História 

531089143 Flavia Santos De Oliveira Professor I - História 

531091841 Henrique Sa Amaral Professor I - História 

531091905 Thiago Roza Ialdo Montilha Professor I - História 

531093498 Fábio Sampaio Fontes Professor I - História 

531094131 Felipe Muniz Rocha Professor I - História 

531094320 
Elisangela Gomes De Azevedo 

Ferreira 
Professor I - História 

531095393 Anderson Da Silva Ramos Professor I - História 

531095414 Monica De Souza Pinto Professor I - História 

531096090 André Luís De Almeida Patrasso Professor I - História 

531096727 Glauber De Oliveira Montes Professor I - História 

531097090 Henrique Guimarães Da Silva Professor I - História 

531099067 Pablo Santos Ribeiro Hernandez Professor I - História 

531099428 Tiago Gomes Da Silva Professor I - História 

531099937 Alex Conrado Ghelli Professor I - História 

531100011 Daniel Diego Alves Da Silva De Souza Professor I - História 

531100086 Felipe Da Silva Duque Professor I - História 

531100586 Helena Aragão Reis Professor I - História 

531101130 Thiago Luiz Turibio Da Silva Professor I - História 

531101209 Adriana Benazzi Professor I - História 

531102797 Allan Gonçalves Araujo Professor I - História 
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531104089 Vanessa Abreu Ribeiro Professor I - História 

531105752 Mariana Vitor Renou Professor I - História 

531106647 Luciana Nazar Professor I - História 

531107475 Rosana Alves De Lima Professor I - História 

531109199 Marina Araujo Rocha Professor I - História 

531110301 Gustavo Dantas Abrantes Professor I - História 

531113293 Vinicius Jesus Siqueira Lemos Professor I - História 

531113544 Ricardo Sanches Ferreira Professor I - História 

531113742 Vanessa Fraguas Serra Lucas Professor I - História 

531115365 Fabíola Rocha Soares Professor I - História 

531115857 Lindalva Trajano Da Silva Professor I - História 

531115977 Gabriel Gondim Coelho Professor I - História 

531117716 
Marcio Antonio Lauria De Moraes 

Monteiro 
Professor I - História 

531118337 Paulo Raphael Siqueira Bitencourt Professor I - História 

531118529 Fernanda Das Graças Costa Paulo Professor I - História 

531120010 Daniel Simões Do Valle Professor I - História 

531122863 Lázaro Carlos De Freitas Professor I - História 

531126476 Danielle Cristina Dos Santos Barreto Professor I - História 

531127688 Natália Cabral Dos Santos Professor I - História 

531128142 Vinicius Dos Santos Fernandes Professor I - História 

531130198 Márcio Moreira Leite Professor I - História 

531132201 Sinesio Jefferson Andrade Silva Professor I - História 

531135994 Virginia Celia Marques Falcão Professor I - História 

531138286 Vanir Gonçalves Branquinho Junior Professor I - História 

531139870 Renato Dias Moreira Pais Professor I - História 

531140352 Marlom Silva Rolim Professor I - História 

531149407 Edson Alves Da Silva Junior Professor I - História 

531152183 Celso Francisco De Jesus Professor I - História 

531152283 Diego Martins Dória Paulo Professor I - História 

531152335 Leandro Barreiros Professor I - História 

531154304 Amanda Cristine Cézar Segura Professor I - História 

531156327 Dayana Monteiro Gomes Professor I - História 

531160009 Meling De Lima Costa Moren Professor I - História 

531160692 Anderson Dos Santos Moura Professor I - História 

531002046 Jordan Wallace Anjos Da Silva Professor I - Inglês 

531018082 
Anna Beatriz Tavares De Almeida 

Taveira 
Professor I - Inglês 

531022054 Talita Menezes Das Neves Professor I - Inglês 

531030568 Marcio Santiago De Lima Professor I - Inglês 

531043633 
Nathália Carolina Lima Dos Santos 

Lopes 
Professor I - Inglês 

531048454 Vanessa Moreira Orefice Professor I - Inglês 
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531051256 Luciana Pedroza De Carvalho Professor I - Inglês 

531055218 Elizabeth Sant Anna Supeleto Professor I - Inglês 

531056873 Gabrielle Coimbra Walker Professor I - Inglês 

531057163 Alessandra Da Silva Lopes Professor I - Inglês 

531070138 Danielle Da Motta Corrêa Da Silva Professor I - Inglês 

531084676 Celso Breda Marcello Professor I - Inglês 

531092101 Gisele Nunes Bandeira Bastos Professor I - Inglês 

531097123 Barbara Veronica De Brito Violante Professor I - Inglês 

531097389 Robson Quirino Godinho Professor I - Inglês 

531104675 Geisa Matos Lages Possidônio Professor I - Inglês 

531110982 Felipe Lima Barbosa Professor I - Inglês 

531121190 Eduardo Andrade Barbosa De Castro Professor I - Inglês 

531123432 
Marcelle Martins Costa Do 

Nascimento De Aguiar 
Professor I - Inglês 

531133296 Rosângela Barreto Gonçalves Professor I - Inglês 

531133730 Eliani Ribeiro Menezes Professor I - Inglês 

531136412 Roberta Raquel Silva De Oliveira Professor I - Inglês 

531010422 Vitor Dutra Soares Rosadas Professor I - Matemática 

531011802 Alexandre Toman Professor I - Matemática 

531011888 Maria Helena De Oliveira Nunes Professor I - Matemática 

531012128 Celia Regina Souza Da Costa Professor I - Matemática 

531015396 Bernardo Andre Da Silva Professor I - Matemática 

531017060 Felipe Carvalho De Souza Professor I - Matemática 

531021411 Adriano Dias Marinho Professor I - Matemática 

531025258 Anderson Carvalho Dos Santos Professor I - Matemática 

531027326 Claudia Pinto De Figueiredo Professor I - Matemática 

531029034 Marcos Monte De Oliveira Alves Professor I - Matemática 

531029143 Wesley Carvalho Da Silva Professor I - Matemática 

531029590 Elvis Glauber De Souza Barbosa Professor I - Matemática 

531031258 Marcus Paulo Silva De Lima Professor I - Matemática 

531033222 Márcio Henrique Rodrigues De Faria Professor I - Matemática 

531038076 Pedro Paulo Sena Passos Professor I - Matemática 

531039005 Priscila Abrantes Da Silva De Lucas Professor I - Matemática 

531042392 Valdinei Rosa Da Silva Professor I - Matemática 

531045337 
Milena Dos Santos Amaral De 

Athayde 
Professor I - Matemática 

531053417 Karin Suzana De Lima De Deus Santos Professor I - Matemática 

531061309 Michael Rodrigues Fecher Professor I - Matemática 

531064246 Michélia Netto Acruchi Professor I - Matemática 

531068648 Denilson Cardoso Jeronimo Professor I - Matemática 

531078905 Fábio Da Costa Oliveira Professor I - Matemática 

531082324 Luciana Felix Da Costa Santos Professor I - Matemática 

531082452 Victor Cesar Paixão Santos Professor I - Matemática 
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531083966 Ricardo Santos De Azevedo Professor I - Matemática 

531095001 Felipe Ribeiro Gomes Professor I - Matemática 

531096358 Sebastião Liberato Duarte Da Silva Professor I - Matemática 

531099403 Clayton Pereira Goncalves Professor I - Matemática 

531103269 Rafael Farias De Mello Professor I - Matemática 

531104073 Alvaro Augusto Bermudo De Oliveira Professor I - Matemática 

531107332 Bruno Da Silva Ribeiro Professor I - Matemática 

531109359 Valderlei Da Cunha Medeiros Professor I - Matemática 

531109612 Rodrigo Guerreiro Viana De Souza Professor I - Matemática 

531109670 Antonio Marcus Dias Moreira Professor I - Matemática 

531116116 Geizi Fernandes De Souza Professor I - Matemática 

531123454 
Amanda Da Silveira Monfardini 

Ferreira 
Professor I - Matemática 

531130535 Vinicius Da Cunha Santos Professor I - Matemática 

531130720 Scheyla Lima Vieira Pinto Professor I - Matemática 

531140773 Gabriel José Batista Da Silva Mota Professor I - Matemática 

531159316 Robson Da Silva Leal Professor I - Matemática 

531161370 Luciene Gomes De Souza Professor I - Matemática 

531000125 
Carla Cristina Freitas Furtado 

Castañeda 
Professor II - Áreas Integradas 

531000133 Daisy Tenorio Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531000141 Renata Marques Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531000164 
Angelica Patricia Fontes Dobal 

Baptista 
Professor II - Áreas Integradas 

531000175 Tayná Da Silva Santos Professor II - Áreas Integradas 

531000179 Liliene Lopes Russell Maturana Professor II - Áreas Integradas 

531000244 Hiolina Pereira Mendes Veloso Professor II - Áreas Integradas 

531000245 Juliana Fernandes Pereira Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531000288 Andreia Da Silva Toledo Professor II - Áreas Integradas 

531000299 Claudia De Santana Machado Professor II - Áreas Integradas 

531000744 Deise Lopes Da Silxa Professor II - Áreas Integradas 

531000754 Hosana Dos Santos Lopes Professor II - Áreas Integradas 

531001013 Renata Fontes Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531001021 Erica Costa Bastos Professor II - Áreas Integradas 

531001150 Sabrina Oliveira De Paula Barbosa Professor II - Áreas Integradas 

531001194 Marcilene Castro Costa Professor II - Áreas Integradas 

531001205 Júlia De Santanna Ribeiro Professor II - Áreas Integradas 

531001344 Kátia Fernandes Milczanowski Professor II - Áreas Integradas 

531001350 Mariana Peres Rey Professor II - Áreas Integradas 

531001640 Amanda De Almeida Pessoa Paiva Professor II - Áreas Integradas 

531001902 Mychelle Telles Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531001929 Aline Carvalho Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531002047 Márcia Gracinda Soares Gomes Rosa Professor II - Áreas Integradas 
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531002072 Anice Duarte Lopes Monte Professor II - Áreas Integradas 

531002289 Karoline Marillac Da Silva Muniz Professor II - Áreas Integradas 

531002310 Carla Dias Marques De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531002422 Felipe Lacerda De Melo Cruz Professor II - Áreas Integradas 

531002657 Rafaela De Moraes Martins Professor II - Áreas Integradas 

531002745 Cristiane De Lima Araujo Professor II - Áreas Integradas 

531002817 Flávia Andréa Carneiro Rodrigues Professor II - Áreas Integradas 

531002854 Marilene Damazio Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531002942 Catia Ramos Professor II - Áreas Integradas 

531003399 Sirlene Maria De Souza Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531003552 Carolina Loures Da Silva Padilha Professor II - Áreas Integradas 

531003567 Silvia Assunção De Souza Silveira Professor II - Áreas Integradas 

531003751 Ezequias Souza Thomé Professor II - Áreas Integradas 

531004111 Hiatiaro Dos Santos Joaquim Professor II - Áreas Integradas 

531004149 Juliana Martins Tramontana Professor II - Áreas Integradas 

531004231 Karla Vieira Bastos Furtado Professor II - Áreas Integradas 

531004242 Renata Viveiros Gama Professor II - Áreas Integradas 

531004269 Claudia Azevedo Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531004302 Cláudia Rangel Professor II - Áreas Integradas 

531004326 Roseli Teixeira Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531004329 Eliane Rosa Guedes Professor II - Áreas Integradas 

531004354 Fernanda Dos Reis Policiano Professor II - Áreas Integradas 

531004374 Evlin De Jesus Massad Professor II - Áreas Integradas 

531004391 Marcela Godoy De Oliveira Santos Professor II - Áreas Integradas 

531004407 Marcia Paula Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531004455 Rachel Tchelly Farias Joaquim Professor II - Áreas Integradas 

531004542 Mireli Pimentel Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531004620 Michele Paulo De Lima França Professor II - Áreas Integradas 

531004715 Vanessa Lopes Ferreira Martins Professor II - Áreas Integradas 

531004913 Emilyn Moura Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531004931 Solana Julia Prudente Professor II - Áreas Integradas 

531005068 Giselly Almagro Oliveira Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531005106 Luciana De Souza Dos Santos Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531005355 Fernanda Doraci Berçacola Da Rocha Professor II - Áreas Integradas 

531005388 Tatiane Costa Machado Professor II - Áreas Integradas 

531005463 Luana Das Chagas Barreto Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531005620 Marlucia Da Costa Professor II - Áreas Integradas 

531005769 Michele Da Silva Batista Professor II - Áreas Integradas 

531005929 Tatiane Gomes Silva Professor II - Áreas Integradas 

531006019 Leilane Da Santana De Alcantara Professor II - Áreas Integradas 

531006070 Rosana Sá Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531006162 Ana Paula De Aquino Machado Professor II - Áreas Integradas 

531006276 Luciana Da Silva Neves Professor II - Áreas Integradas 
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531006383 Jaqueline Do Carmo Mendes Professor II - Áreas Integradas 

531006412 Catarina Victor Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531006441 Marcia Cristina Barros De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531006616 Kedman Bessa Batista Da Silva Leitão Professor II - Áreas Integradas 

531006678 Angélica Da Conceição Da Silva Calixto Professor II - Áreas Integradas 

531006764 Rodrigo Rodrigues Abrahão Professor II - Áreas Integradas 

531006926 Joyce Dos Santos Alves Professor II - Áreas Integradas 

531006968 Ariane Cristina Borba Silva Professor II - Áreas Integradas 

531007023 Liliane Boucharny De Barros Professor II - Áreas Integradas 

531007028 Grace Corrêa Silva Professor II - Áreas Integradas 

531007276 Ana Paula Silvano Januário Professor II - Áreas Integradas 

531007413 Denise De Oliveira Marrocos Professor II - Áreas Integradas 

531007468 Adriana Siqueira Brito Professor II - Áreas Integradas 

531007497 Priscilla Félix Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531007567 Monique Matheus Gama Professor II - Áreas Integradas 

531007579 Ana Creusilene Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531007645 Fernanda Gilberto Beco Professor II - Áreas Integradas 

531007687 
Danielle De Souza Batista Duarte De 

Oliveira 
Professor II - Áreas Integradas 

531007712 Quésia Carolina Silva De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531007826 Jamile Santos De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531007861 Rogerio Jose Da Silva Pereira Professor II - Áreas Integradas 

531007926 Maria Carolina Neves Lopes Professor II - Áreas Integradas 

531007934 Tatiana Duarte Sudré Professor II - Áreas Integradas 

531008077 Sirlane Araujo Marques Professor II - Áreas Integradas 

531008127 Jéssica Videira Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531008197 Meriene Costa Dos Santos Barreto Professor II - Áreas Integradas 

531008244 Elizabeth Martins Tavares Taveiros Professor II - Áreas Integradas 

531008489 Sonia Dantas Castro De Assis Professor II - Áreas Integradas 

531008714 Elda Rodrigues Dos Santos Nicacio Professor II - Áreas Integradas 

531008744 Vanessa Dos Reis Silva Professor II - Áreas Integradas 

531008797 Patricia Caseiro Correia Paiva Professor II - Áreas Integradas 

531008882 Jéssica Rodrigues Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531008921 Simone De Almeida Mendes Do Rio Professor II - Áreas Integradas 

531009217 Laina Mariane Nóbrega Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531009402 Silviana Rodrigues De Paiva Pereira Professor II - Áreas Integradas 

531009488 Norma Sueli Souza De Sillis Coelho Professor II - Áreas Integradas 

531009648 
Danielle Cristine Borges De Araujo 

Mendes 
Professor II - Áreas Integradas 

531011095 Rita De Cassia Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531011603 
Fabiana Pereira Lacerda Valentim De 

Jesus 
Professor II - Áreas Integradas 

531011837 Alessandra De Souza Dos Reis Professor II - Áreas Integradas 
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531012228 Claudia Marçal De Lima Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531012315 Daniele Azevedo Cardoso De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531012397 Nathalia Rodrigues Dias Moraes Professor II - Áreas Integradas 

531012475 Fabiana Carolina Da Silva Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531012500 Carla Gomes Alves Professor II - Áreas Integradas 

531012542 Thalita Cordeiro Da Paz Costa Professor II - Áreas Integradas 

531012763 Daniele Cadeira Adriano Professor II - Áreas Integradas 

531012828 Gilvan Silva De Oliveira De Aragão Professor II - Áreas Integradas 

531013098 Gabrielly Alves Santos Professor II - Áreas Integradas 

531013353 Sandra Soares Simões De Carvalho Professor II - Áreas Integradas 

531013783 Rosineia De Lima Nascimento Professor II - Áreas Integradas 

531013909 Viviane Martins Da Silva Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531014339 Giselle Dos Santos Dias Caldeira Professor II - Áreas Integradas 

531014649 Rafaela Dos Santos Alves Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531014691 Cecilia Soares Da Silveira Professor II - Áreas Integradas 

531014745 Graziele Augusta Oliveira Innocencio Professor II - Áreas Integradas 

531014890 Giselle Romblsperger Marinho Ramos Professor II - Áreas Integradas 

531014938 Bianca Silva Magalhães De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531014987 Dayane Santos Bom Professor II - Áreas Integradas 

531015130 Isadora Luxidi Duarte Ramos Professor II - Áreas Integradas 

531015382 Fabiana Lemos De Jesus Professor II - Áreas Integradas 

531015568 Thaís Martins Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531015686 
Lia Graciele Dos Santos Torres Da 

Silva 
Professor II - Áreas Integradas 

531015691 
Suzanna Gomes Abreu Do 

Nascimento Da Silva 
Professor II - Áreas Integradas 

531015779 Kátia Shyrlene Ferreira De Carvalho Professor II - Áreas Integradas 

531015880 Pamela Rodrigues Nogueira Professor II - Áreas Integradas 

531016046 Andrea Pereira Silva Professor II - Áreas Integradas 

531016085 Priscila Ramos Firmino Lopes Professor II - Áreas Integradas 

531016343 Erica De Barros Peroni Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531016439 Isadora Alves Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531016629 Bruna Pedroso De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531016687 Dhiego Guimarães Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531016878 Daiane Carvalho Carmo Professor II - Áreas Integradas 

531016924 Elen Martins Viriato Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531016987 Neize Ramos Firmino Professor II - Áreas Integradas 

531017215 Márcia Cristina Israel Rodrigues Professor II - Áreas Integradas 

531017256 Tatiane Santos Fernandes Professor II - Áreas Integradas 

531017271 Lohane Teresa Oliveira Silva Professor II - Áreas Integradas 

531017329 Ilna Do Couto Professor II - Áreas Integradas 

531017344 Michele De Souza Terto Professor II - Áreas Integradas 

531017510 Michele Dos Santos Melo Fernandes Professor II - Áreas Integradas 
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531017802 Priscilla Uacha De Oliveira Moreira Professor II - Áreas Integradas 

531017953 
Patrícia Cavalcante Dos Santos 

Andrade 
Professor II - Áreas Integradas 

531017979 Cinthia Bourget Fortes Genestra Professor II - Áreas Integradas 

531018147 Kelly Carvalho De Brito Professor II - Áreas Integradas 

531018157 
Anna Beatriz Tavares De Almeida 

Taveira 
Professor II - Áreas Integradas 

531018239 Aparecida Pereira Cabral Professor II - Áreas Integradas 

531018317 Adriana Ferreira De Jesus Pires Professor II - Áreas Integradas 

531018442 Priscilla Alves Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531018560 Sueli Encarnação Francisco Professor II - Áreas Integradas 

531018709 Luciana Benevides Müller Professor II - Áreas Integradas 

531018752 
Josineide Ramos Da Silva Do 

Nascimento 
Professor II - Áreas Integradas 

531018772 Aline Lobo Damasceno Professor II - Áreas Integradas 

531019119 Vanessa De Oliveira Machado Professor II - Áreas Integradas 

531019388 Karine De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531019482 Patricia Ursulino Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531019544 Sandra Helena Teixeira Santana Professor II - Áreas Integradas 

531019562 Ana Carolina De Oliveira Sidreira Professor II - Áreas Integradas 

531019668 Luisa Guedes Louzada Professor II - Áreas Integradas 

531019685 Juliana Pacheco Pereira Professor II - Áreas Integradas 

531019719 Pollyana Cruz Bezerra Professor II - Áreas Integradas 

531019904 Gilson Melo De Jesus Cotta Professor II - Áreas Integradas 

531020020 Danielle Rocha Do Nascimento Mello Professor II - Áreas Integradas 

531020547 Liliane Martins Pinto Professor II - Áreas Integradas 

531020845 Thamiris Mello Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531021021 Raquel Ribeiro Silva Professor II - Áreas Integradas 

531021240 Roberta Freitas Nunes Sena Professor II - Áreas Integradas 

531021348 Daniel Levi De Souza Alves Professor II - Áreas Integradas 

531021560 Alline Motta Leal Pontes Professor II - Áreas Integradas 

531022133 Gilvan Areas De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531022276 Tamara Reis Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531022647 Jaqueline Lima De Sousa Professor II - Áreas Integradas 

531022668 Denise Maria Santos Da Rosa Professor II - Áreas Integradas 

531023055 Cristiane Ferreira Chiletto Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531023280 Caroline De Andrade Viana Machado Professor II - Áreas Integradas 

531023369 Luciana Costa Avelar Professor II - Áreas Integradas 

531023569 Vanessa Daiane Feijão Contente Professor II - Áreas Integradas 

531023698 Katerine Formoso Antunes De Sousa Professor II - Áreas Integradas 

531024186 
Monique Araujo De Farias Gomes De 

Carvalho 
Professor II - Áreas Integradas 

531024366 Taís Moreira Gomes Professor II - Áreas Integradas 
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531024429 Monique Alves Dos Santos Gigot Professor II - Áreas Integradas 

531024451 Beatriz Dias Mirres Professor II - Áreas Integradas 

531024461 Adriana Oliveira Santos Professor II - Áreas Integradas 

531024930 Ana Caroline Gama Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531025076 Luana Nogueira Chagas Professor II - Áreas Integradas 

531025140 Elis Elydio Jardim Professor II - Áreas Integradas 

531025308 Raiane Mendes Santos Professor II - Áreas Integradas 

531025451 Silvana Cardoso Vieira Professor II - Áreas Integradas 

531025632 Ane Caroline Ferreira De Lima Professor II - Áreas Integradas 

531025858 Ana Beatriz Ferreira Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531025969 Jalusa Santos Lima Professor II - Áreas Integradas 

531026236 Adriana Araujo Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531026449 Amanda Cardoso Da Silva Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531026773 Bruna Suelen Gouveia Da Conceição Professor II - Áreas Integradas 

531026804 Ana Claudia Alves Rodrigues Professor II - Áreas Integradas 

531026811 Sara Souza Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531026823 Ana Lucia Pimenta Constantino Professor II - Áreas Integradas 

531027387 Wendi Elias Sampaio De Araujo Professor II - Áreas Integradas 

531027427 Adriana Rodrigues Rosa Mendes Professor II - Áreas Integradas 

531027631 
Dayana Andrade Ribeiro Do 

Nascimento 
Professor II - Áreas Integradas 

531027741 Fabiana Rodrigues De Sousa Lopes Professor II - Áreas Integradas 

531027795 Danielle Guimarães Fernandes Professor II - Áreas Integradas 

531027822 Michelle Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531028095 Barbara Cristina Mathias Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531028104 Ingrid Daniela Gonçalves Ribeiro Professor II - Áreas Integradas 

531028189 
Maria Aparecida Pereira Marangon 

De Lima 
Professor II - Áreas Integradas 

531028371 Daiana Da Silva Rodrigues Professor II - Áreas Integradas 

531028446 
Juliana Cristina Dos Santos Silva 

Brandão 
Professor II - Áreas Integradas 

531028518 Nathália Cristina De Carvalho Frazão Professor II - Áreas Integradas 

531028538 
Michelle Cristine Cabral Da Cunha 

Bittencourt 
Professor II - Áreas Integradas 

531028562 Lidiane Nunes De Lira Franco Professor II - Áreas Integradas 

531028688 Thaisy Cruz Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531028710 Tatyana Guilherme Freire Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531028891 Angélica Duarte Da Silva Araujo Professor II - Áreas Integradas 

531029063 Daiana Aparecida De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531029187 Wagner Souza Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531029466 Andréia Valadão Rocha Professor II - Áreas Integradas 

531029777 Patrcia Rosa Vieira Professor II - Áreas Integradas 

531029948 Patricia Simone De Almeida Garcia Professor II - Áreas Integradas 
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531030603 Tatiane Da Costa Carvalho Heleno Professor II - Áreas Integradas 

531030823 Carla Mello Da Silva Antunes Professor II - Áreas Integradas 

531030848 Nina Cristina Vida Felinto Professor II - Áreas Integradas 

531030954 
Fabiana Nascimento Dos Santos 

Martins 
Professor II - Áreas Integradas 

531030972 Wallace Souza Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531031254 Marcus Paulo Silva De Lima Professor II - Áreas Integradas 

531031377 Roberta Ignacio Teixeira Professor II - Áreas Integradas 

531031411 Roberta Soares Neves Professor II - Áreas Integradas 

531031445 Stella Leal Rodrigues Sayão Lobato Professor II - Áreas Integradas 

531031467 Débora Cristina Bezerra Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531031816 Marcia Regina Meireles Professor II - Áreas Integradas 

531031895 Maria Aparecida Ferreira Abi Zaid Professor II - Áreas Integradas 

531032059 Cristiane Ramos Paiva Professor II - Áreas Integradas 

531032434 Thairine Amorim Da Silva Souza Professor II - Áreas Integradas 

531032861 Alessandra De Souza Silva Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531033354 
Priscila De Souza Cordeiro Magalhaes 

Furtado 
Professor II - Áreas Integradas 

531034048 Gesieli Monerat Do Nascimento Professor II - Áreas Integradas 

531034410 Priscila Andreza Meireles Professor II - Áreas Integradas 

531034442 Cynthia Verediano Professor II - Áreas Integradas 

531034625 Fabiano De Asevedo Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531034664 Eliana Oliveira De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531035520 Alessandra Felizardo Santos Professor II - Áreas Integradas 

531035664 Marcia Silva De Azevedo Professor II - Áreas Integradas 

531035883 Cláudia Soares Marçal Pinha Professor II - Áreas Integradas 

531035905 Raiane Dias Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531035998 Hozana Regiane Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531036021 Viviane Da Cunha Gonçalves Professor II - Áreas Integradas 

531036038 Gabriella Cristina Dos Santos Cabral Professor II - Áreas Integradas 

531036989 
Claudete Da Conceição Meirelles 

Copelli Silveira 
Professor II - Áreas Integradas 

531037148 Suzana Diniz Brunes Professor II - Áreas Integradas 

531037165 Jaqueline Graciano Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531037167 Aline De Souza Fiorentini Professor II - Áreas Integradas 

531037768 Thayssa Da Silva Santos Professor II - Áreas Integradas 

531037909 Maria Cecília De Abreu Brito Professor II - Áreas Integradas 

531037947 Leandra Santos Da Silva Schemiko Professor II - Áreas Integradas 

531038017 Ana Beatriz Gonçalves De Almeida Professor II - Áreas Integradas 

531038152 Orcydneia Knaip Da Cunha Professor II - Áreas Integradas 

531038376 Fernando Do Carmo Alves Professor II - Áreas Integradas 

531038612 Anna Paula Bahia Pessanha Professor II - Áreas Integradas 

531038825 Jane Menezes Fernandez Professor II - Áreas Integradas 
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531039364 Cíntia Regina De Paula Rezende Professor II - Áreas Integradas 

531039879 
Fabiana Christina De Lima Bousquet 

Santiago 
Professor II - Áreas Integradas 

531039892 Helaine Alves Leite Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531039960 Patricia Melo Calazans Professor II - Áreas Integradas 

531040278 
Elisângela Pires Dos Santos Batista 

Campos 
Professor II - Áreas Integradas 

531040410 Loênia Cristina Gouveia De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531040534 Luana Silva De Almeida Professor II - Áreas Integradas 

531040640 Debora Cristina Nascimento Professor II - Áreas Integradas 

531040952 Natalia Do Vale Lopes Professor II - Áreas Integradas 

531041362 
Gabrielly Do Nascimento Batista Pinto 

Bevilaqua 
Professor II - Áreas Integradas 

531041683 Nivea Silva Antonio De Andrade Professor II - Áreas Integradas 

531041725 Angela Elisabetta Russo Professor II - Áreas Integradas 

531041899 Mayara Evelyn Souza De Azevedo Professor II - Áreas Integradas 

531041964 Emille Maria Berto Vassalli Professor II - Áreas Integradas 

531042002 Thamires Barros Rego Professor II - Áreas Integradas 

531042022 Deise Jesus Nazare Professor II - Áreas Integradas 

531042027 Simone De Sousa Freire Professor II - Áreas Integradas 

531042086 Juliana Lima Fernandes Professor II - Áreas Integradas 

531042332 Rafaela Ribeiro Elias Professor II - Áreas Integradas 

531042535 Mariane Da Silva Guedes Professor II - Áreas Integradas 

531042801 Luan Felipe Xavier Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531042839 Luzia Vieira Figueiredo Professor II - Áreas Integradas 

531043071 Joice Molino França De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531043445 Gabriella Ferreira Duarte Viana Professor II - Áreas Integradas 

531043659 Marcia Amposta De Paula Professor II - Áreas Integradas 

531043797 Roselene Moura Duarte Professor II - Áreas Integradas 

531043970 Érica Driele Marins De Lima Professor II - Áreas Integradas 

531044520 Lucilia Alves Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531044697 Michle Da Silva De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531044725 Cecilia Rodrigues Da Mota Professor II - Áreas Integradas 

531045182 Daniele Egypto Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531045482 Jéssica De Menezes Rodrigues Professor II - Áreas Integradas 

531045587 Marileine Mendes Do Valle Mustrangi Professor II - Áreas Integradas 

531045771 Mariele Rodrigues Da Silva Martins Professor II - Áreas Integradas 

531045909 Sonia De Araujo Paz De Medeiros Professor II - Áreas Integradas 

531046231 Ana Paula Araujo De Carvalho Professor II - Áreas Integradas 

531046509 Aparecida Cristina Bento Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531046605 Regina Celia Silva De Araujo Professor II - Áreas Integradas 

531046730 Michelle Gomes Costa Professor II - Áreas Integradas 

531046853 Lilian De Andrade Guimarães Monte Professor II - Áreas Integradas 
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531047194 Aparecida Chagas Romano Barbosa Professor II - Áreas Integradas 

531047580 Jessica Das Flores Soares Professor II - Áreas Integradas 

531047614 
Juliana De Barros Falcão Peixoto De 

Lacerda 
Professor II - Áreas Integradas 

531047778 Elen Cristina Guiomar De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531047824 Monique De Oliveira Machado Professor II - Áreas Integradas 

531047851 Josinete Faria Alves De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531047888 Juliana Parreira Macedo Professor II - Áreas Integradas 

531047997 Márcia Alcântara Da Conceição Professor II - Áreas Integradas 

531048595 Andreza Lobato Cardoso Professor II - Áreas Integradas 

531048739 
Thaís De Fátima Bittencourt Barreto 

De Souza 
Professor II - Áreas Integradas 

531048822 Ludmila De Azevedo Candido Professor II - Áreas Integradas 

531048844 Welerson Querino De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531049107 Wallace Souza Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531049625 Lenine Bandeira Da Costa Professor II - Áreas Integradas 

531049848 Cinthia Boechat Batista Professor II - Áreas Integradas 

531050014 Zelma Candido De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531050718 Melissa Pereira Do Couto Professor II - Áreas Integradas 

531050865 Andressa Alves De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531050983 Priscila Wilken De Almeida Professor II - Áreas Integradas 

531051496 Mayara Beatriz De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531051507 Carmen Lucia Lopes Galvão Professor II - Áreas Integradas 

531051544 Mônica De Moraes Lopes Gonçalves Professor II - Áreas Integradas 

531051676 Edil De Souza Gonçalves Professor II - Áreas Integradas 

531051698 
Stêfani Camila De Santana Da Silva 

Borba 
Professor II - Áreas Integradas 

531052133 Terezinha Lopasso Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531052375 Polliana Pereira Lisboa Professor II - Áreas Integradas 

531053015 Kelly Cristina Cussi Firmiano Professor II - Áreas Integradas 

531053072 Danuza Santos De Oliveira Alves Professor II - Áreas Integradas 

531053346 
Ana Cristina Dos Santos Oliveira Do 

Nascimentoi 
Professor II - Áreas Integradas 

531053922 Luciana Silveira Fernandes Lorenzoni Professor II - Áreas Integradas 

531054187 Rosaria De Fatima Ferreira Silva Professor II - Áreas Integradas 

531054267 Kellen Barbosa Pereira Siuves Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531054738 Daiane Cristine Cunha Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531054834 Fernanda De Assis Amanso Amaral Professor II - Áreas Integradas 

531055342 Lorena De Souza Chamarelli Professor II - Áreas Integradas 

531055410 Ilson Borges De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531056137 Thalita Alves Castro De Albuquerque Professor II - Áreas Integradas 

531056523 Raquel Gouveia De Assis Professor II - Áreas Integradas 

531056615 Jaqueline Freitas França Professor II - Áreas Integradas 
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531056709 
Cíntia Do Nascimento Amaral 

Bandeira 
Professor II - Áreas Integradas 

531056927 Erika Atanásio Do Nascimento Assis Professor II - Áreas Integradas 

531057131 Joelma Rodrigues Fernandes Professor II - Áreas Integradas 

531057315 Jaqueline Soares De Aquino Professor II - Áreas Integradas 

531058080 Daniele Carvalho Pereira De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531058472 Glauce Dos Santos Bastos Professor II - Áreas Integradas 

531058653 Monica Valeria Santana Professor II - Áreas Integradas 

531059405 Jéssica Alves Barbosa Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531059444 Daiane Rangel Albuquerque Costa Professor II - Áreas Integradas 

531059853 Daiana Rocha Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531060102 Lívia Gabriela Pereira Mendonça Professor II - Áreas Integradas 

531060162 Flavia Pereira Da Silva Ignacio Professor II - Áreas Integradas 

531060577 Eliane Ferreira Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531060892 Juliane Pavao Rodrigues Professor II - Áreas Integradas 

531060956 Camila Thaísa Silva Calmon Professor II - Áreas Integradas 

531061297 Sabrina De Souza Santos Professor II - Áreas Integradas 

531061701 Cristiane Guimarães Nicolino De Paula Professor II - Áreas Integradas 

531061936 Maria Angélica Malheiros Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531062388 Monique Lima Soares De Farias Professor II - Áreas Integradas 

531062402 Reinaldo Christino Junior Professor II - Áreas Integradas 

531062630 Mirian Dantas Silva Medeiros Professor II - Áreas Integradas 

531062711 Olavia Cavalcante De Melo Professor II - Áreas Integradas 

531062723 Carolina Cristina Santos Faustino Professor II - Áreas Integradas 

531063497 Ronaldo Ficher Bozza Professor II - Áreas Integradas 

531063698 Rafaela Dos Santos Muniz Professor II - Áreas Integradas 

531063883 
Marcele Dos Santos Rodriguespontes 

Da Rocha 
Professor II - Áreas Integradas 

531064002 Angela Balbino Yamaya Professor II - Áreas Integradas 

531064102 Ana Carolina Da Silva Leao Professor II - Áreas Integradas 

531064391 Cátia Nascimento Barcelos Professor II - Áreas Integradas 

531064741 Brenda De Souza Ramalho Professor II - Áreas Integradas 

531064862 Siena Augusta Barreto Soares Professor II - Áreas Integradas 

531064974 Tatiana De Oliveira Henriques Professor II - Áreas Integradas 

531065324 
Ana Carolina Lidugerio Nascimento 

Pereira 
Professor II - Áreas Integradas 

531065415 Geraldino Queiroz Bastos Professor II - Áreas Integradas 

531065505 Lorraine Lorena Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531066175 Luciana De Carvalho Polla Professor II - Áreas Integradas 

531066209 Monique De Bem Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531066284 Dayene Da Rocha Rodrigues Professor II - Áreas Integradas 

531066285 Wania Viana De Aguiar Fernandes Professor II - Áreas Integradas 

531066685 Luciana Do Nascimento Silva Santos Professor II - Áreas Integradas 
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531067057 Eduarda Da Silva Bocks Professor II - Áreas Integradas 

531067064 Luciana Vieira Dos Santos Belo Professor II - Áreas Integradas 

531067686 Monica Claudia Almeida Da Rocha Professor II - Áreas Integradas 

531067702 Luciene Carvalho Araujo Mello Professor II - Áreas Integradas 

531067843 Maria De Lourdes Martins Barros Professor II - Áreas Integradas 

531068601 Isabela Dos Santos Costa Maia Professor II - Áreas Integradas 

531068692 Giselle Braz Arigoni De Carvalho Silva Professor II - Áreas Integradas 

531068789 Aline Pestana De Menezes Professor II - Áreas Integradas 

531068991 Gleycimar Loriano Do Couto Professor II - Áreas Integradas 

531069064 Ana Carolina Ferreira Ribeiro Professor II - Áreas Integradas 

531069144 Daise Silva Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531069294 Luciana Monteiro Santos Almeida Professor II - Áreas Integradas 

531069303 Rosemary Maria Costa Montrezzol Professor II - Áreas Integradas 

531069327 Ana Paula Cirino Professor II - Áreas Integradas 

531069378 Bianca Marques Dos Santos Perfeito Professor II - Áreas Integradas 

531069458 Danielle Da Silva Santos Professor II - Áreas Integradas 

531069488 Andreia Moyses Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531069680 Carolina Farias Feliciano Professor II - Áreas Integradas 

531070245 Fernanda Vargas Alves Professor II - Áreas Integradas 

531070297 Stéphanie Barbosa Da Rocha Professor II - Áreas Integradas 

531070602 Valeska Rodrigues De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531070741 Luciene De Jesus Ramos Carvalho Professor II - Áreas Integradas 

531070744 Jacileide Da Costa Modesto Borges Professor II - Áreas Integradas 

531070815 Renata Teixeira Santos Professor II - Áreas Integradas 

531070857 Cristiane Almeida Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531070909 Mayara Braga Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531071029 Joyce De Oliveira Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531071045 Girlene Bezerra Mororó Professor II - Áreas Integradas 

531071111 Anelize Martins Rocha Villaça Professor II - Áreas Integradas 

531071131 Andrea Regina Rodrigues Vianna Professor II - Áreas Integradas 

531071204 Leane Aparecida Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531071249 Ailton De Souza Ribeiro Professor II - Áreas Integradas 

531071541 Daiane Da Silva Machado Professor II - Áreas Integradas 

531071729 Juliene Vieira Sirino Professor II - Áreas Integradas 

531071952 Bárbara Silva Dos Santos Pereira Professor II - Áreas Integradas 

531072492 Marcella Martins Do Nascimento Professor II - Áreas Integradas 

531072518 Ramon Paulo Luzorio Professor II - Áreas Integradas 

531072571 Viviane De Souza Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531072627 Marlene Da Conceição Figueiredo Professor II - Áreas Integradas 

531072713 Camila Furtado Azevedo Umehara Professor II - Áreas Integradas 

531072723 Paloma Freitas Queiroz Pecanha Professor II - Áreas Integradas 

531072965 Ivani Alves Rodrigues Professor II - Áreas Integradas 

531073639 Simone De Jesus Videira Professor II - Áreas Integradas 
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531073684 Ariadne Nunes Monteiro Lima Professor II - Áreas Integradas 

531073705 Sylvia Alvim Souza Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531073864 Fernanda Eduarda Cruz Abrantes Professor II - Áreas Integradas 

531074140 Rute Teixeira Portugal Professor II - Áreas Integradas 

531074235 Renata Aquino De Almeida Professor II - Áreas Integradas 

531074303 Gabriela Mendes Serpa Professor II - Áreas Integradas 

531074501 Rachel Jorge Almeida Professor II - Áreas Integradas 

531074527 Viviane De Almeida Ribeiro Professor II - Áreas Integradas 

531074606 Elizabete De Azevedo De Moraes Professor II - Áreas Integradas 

531075034 Graziela Menezes Pereira Professor II - Áreas Integradas 

531075054 Dayane De Almeida Moua Professor II - Áreas Integradas 

531075109 Giselle Baptista Teixeira Professor II - Áreas Integradas 

531075121 Vanessa Rodrigues Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531075152 Sirlene Oliveira De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531075274 Patricia Queiroz Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531075610 Lilian De Barros Viana Professor II - Áreas Integradas 

531075623 Soraia Pessoa Vidal Professor II - Áreas Integradas 

531075675 Denise Barbosa De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531075858 Stefani Augusta Chaves Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531075983 Poliana Marques De Oiveira Professor II - Áreas Integradas 

531076473 Carlos Anderson Veloso Rangel Professor II - Áreas Integradas 

531076538 Barbara Fernandes Bersot Professor II - Áreas Integradas 

531076695 Danielle Gomes Henriques Professor II - Áreas Integradas 

531076715 Heloisa Helena Figueiredo Rodrigues Professor II - Áreas Integradas 

531077392 Renata Viana Da Fonseca Pereira Professor II - Áreas Integradas 

531077435 Angela Maria Da Silva Beloni Professor II - Áreas Integradas 

531077512 Priscila Alves De Almeida Professor II - Áreas Integradas 

531077700 Carolina Da Cruz Emerenciano Professor II - Áreas Integradas 

531077774 Ana Cristina Barbosa De Toledo Professor II - Áreas Integradas 

531077913 Aene Roberta Gonçalves Peixoto Professor II - Áreas Integradas 

531077930 Anna Carolina Mendes Miller Professor II - Áreas Integradas 

531078039 Juliane Oliveira Tavares Professor II - Áreas Integradas 

531078239 Vinícius Ramalho Calçada Professor II - Áreas Integradas 

531078371 Leandro Correa Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531078377 Thais Teixeira Da Cruz Silva Professor II - Áreas Integradas 

531078382 André Luiz Rocha Melo Professor II - Áreas Integradas 

531078511 Mariangela Dos Anjos Abreu Professor II - Áreas Integradas 

531078677 Gerusa Dias Lima Professor II - Áreas Integradas 

531078984 
Nilma Aparecida Ferreira Campos Do 

Nascimento 
Professor II - Áreas Integradas 

531079198 Sheila Castro De Almeida Professor II - Áreas Integradas 

531079361 Aline Almeida Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531079429 Brenda Cristina Moura Viana Professor II - Áreas Integradas 
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531079475 Izabele Araújo Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531079491 
Claudia Regina De Souza Azevedo Da 

Conceicao 
Professor II - Áreas Integradas 

531079532 Andreia Custódio Da Silva Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531079597 Anathyele Brandt Amaral Professor II - Áreas Integradas 

531079598 Silverio Francisco Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531079657 Carinne Barrili Pinto Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531079774 Juliana Silva De Moura Professor II - Áreas Integradas 

531079954 Sheila Moreira Da Silva Hoche Professor II - Áreas Integradas 

531080093 
Ivana Soares De Araújo Costa 

Cousaquiviti 
Professor II - Áreas Integradas 

531080261 Anachagora Helm Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531080549 Letícia Marques Bessa Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531080610 Evelyn Bento Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531080975 Beatriz Barros Bruno Professor II - Áreas Integradas 

531081255 Natacha Simoes De Carvalho Professor II - Áreas Integradas 

531081569 Thaiane Alves De Castro De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531081614 Alessandra Araujo Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531081669 Juliana De Oliveira Freitas Telles Professor II - Áreas Integradas 

531082014 Fabíola Christine Lessa De Sa Moreira Professor II - Áreas Integradas 

531082039 Ana Carolina Moreira Cerqueira Professor II - Áreas Integradas 

531082080 Cristiane Marques Lacerda Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531082107 Liziane Helena Garcia Da Silva Alves Professor II - Áreas Integradas 

531082136 Cleane Silva Pereira Professor II - Áreas Integradas 

531082941 Paula Dias Freitas De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531082990 Daniela Ferreira Alves Damasceno Professor II - Áreas Integradas 

531083402 Rafaela Macedo Pereira Professor II - Áreas Integradas 

531083439 Tania Cristina Casentino De Azevedo Professor II - Áreas Integradas 

531084120 Eliana Silva De Moura Professor II - Áreas Integradas 

531084165 
Mônica De Medeiros Clemencio 

Ribeiro 
Professor II - Áreas Integradas 

531084508 Adriana Silva Burock Professor II - Áreas Integradas 

531084682 Verônica Maria Costa Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531084808 Camila De Oliveira Soares Professor II - Áreas Integradas 

531084862 Joancler Socorro Veloso Pampolha Professor II - Áreas Integradas 

531084955 Gleide Aparecida Campelo Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531085715 Bruno José Donato Da Nóbrega Professor II - Áreas Integradas 

531085963 Rebeca De Rezendes Levate Professor II - Áreas Integradas 

531085982 Waldomiro Bastos Silva Professor II - Áreas Integradas 

531086205 Guleiva Teixeira Pires Professor II - Áreas Integradas 

531086522 Luciana Simião Romão Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531086731 Millena Horta Martins Professor II - Áreas Integradas 

531086760 Celia Regina Faria De Abreu Da Professor II - Áreas Integradas 
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Silveira 

531086797 Vanessa Nunes Ferreira Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531086919 Paloma Gonçalves Ramos Professor II - Áreas Integradas 

531086922 Tayná Lobo Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531087296 Elaine Oliveira De Andrade Professor II - Áreas Integradas 

531087396 Giselle Moraes Marinho Mendes Professor II - Áreas Integradas 

531088053 Dimara Silvestre Vicentini Professor II - Áreas Integradas 

531088151 Marli Da Costa Peralta De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531088159 Maciel Cristiano Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531088300 
Solange Caixeiro Gonçalves Dos 

Santos 
Professor II - Áreas Integradas 

531088329 Maurenn Cristina Rodrigues Lopes Professor II - Áreas Integradas 

531088621 Fernanda Fernandes Teixeira Professor II - Áreas Integradas 

531088826 Karina Da Silva Lopes Professor II - Áreas Integradas 

531088945 
Pâmmela Trícia Do Nascimento Costa 

De Oliveira 
Professor II - Áreas Integradas 

531088955 Fátima De Jesus Ferreira Barros Professor II - Áreas Integradas 

531089006 Marcella Da Silva Freire Professor II - Áreas Integradas 

531089141 Tathiane Nataly Silva De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531089178 Daniele Oliveira Ribeiro De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531089262 Carla Adriana Alves Pereira Professor II - Áreas Integradas 

531089591 Tuane Loureiro Florencio Professor II - Áreas Integradas 

531089674 Francilene Porto Coelho Dutra Professor II - Áreas Integradas 

531089883 Ana Caroline Da Silva Alves Professor II - Áreas Integradas 

531090215 Simone Loureiro Batista De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531090234 Janice Andréa Almeida De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531090767 
Deise Meri De Carvalho Necchy Da 

Silva 
Professor II - Áreas Integradas 

531091102 Josiméia Oliveira Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531091129 Carina Guimarães Das Neves Professor II - Áreas Integradas 

531091189 Jecilene Tenorio Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531091205 Josue Jovino Professor II - Áreas Integradas 

531091282 Carolina Maciel Machado Professor II - Áreas Integradas 

531091424 Patricia Leilane De Araujo Silva Professor II - Áreas Integradas 

531091573 Giovannia Villela Barcellos Professor II - Áreas Integradas 

531091588 Patricia Gama Dias Correia Professor II - Áreas Integradas 

531091692 Vanessa Paixão Da Costa Professor II - Áreas Integradas 

531091825 Dayana Miranda De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531091982 Luciana Deodoro Werneck Professor II - Áreas Integradas 

531092016 Andresa Monteiro Dias Professor II - Áreas Integradas 

531092532 Gláucia Rodrigues De Mesquita Professor II - Áreas Integradas 

531092738 Michelle Gonçalves Professor II - Áreas Integradas 

531092807 Patrícia Souza Da Silva Professor II - Áreas Integradas 
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531093113 Thais Pinheiro Domiciano Professor II - Áreas Integradas 

531093152 Telma Izaquiel Bastos Freitas Professor II - Áreas Integradas 

531093252 Filipe Humberto De Souza Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531093505 Tatiana Gomes Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531093533 Luciane De Almeida Menassa Aquino Professor II - Áreas Integradas 

531093538 Sônia Maria Da Silva Bianchi Professor II - Áreas Integradas 

531093618 Edilene De Azevedo Melo Nascimento Professor II - Áreas Integradas 

531093700 Rute Motta Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531093705 Cíntia Figueiredo Da Paixão Anjos Professor II - Áreas Integradas 

531093888 
Paula Helena Nacif Pereira Pimentel 

Ferreira 
Professor II - Áreas Integradas 

531093958 Fabrícia Lopes Professor II - Áreas Integradas 

531094118 Simone D Avila Almeida Professor II - Áreas Integradas 

531094325 
Elisangela Gomes De Azevedo 

Ferreira 
Professor II - Áreas Integradas 

531094460 Sidiclei Da Costa Soares Professor II - Áreas Integradas 

531094702 Neuzimar Inocêncio Professor II - Áreas Integradas 

531094768 Isabel Cristina De Oliveira Chaves Professor II - Áreas Integradas 

531094799 Martha Larissa Ayres Nascimento Professor II - Áreas Integradas 

531095092 Marta Ferreira Rosa Professor II - Áreas Integradas 

531095178 
Maria Antonia Figueira De Araujo 

Morelli 
Professor II - Áreas Integradas 

531095336 Silvia Beatrix Tkotz Professor II - Áreas Integradas 

531095614 
Luana Da Conceição Magalhães Tem 

Tem 
Professor II - Áreas Integradas 

531095797 Lais Ribeiro Canuto Professor II - Áreas Integradas 

531095895 Danielle Oliveira Da Costa Professor II - Áreas Integradas 

531095924 Elaine De Azevedo Melo Amaral Professor II - Áreas Integradas 

531096102 Patricia Adila Ribeiro Moreira Professor II - Áreas Integradas 

531096137 Lidiane Gomes De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531096142 
Ana Jéssica Andrade De Oliveira 

Sigolis 
Professor II - Áreas Integradas 

531096191 Angelica Dos Santos Pereira Miranda Professor II - Áreas Integradas 

531096222 Barbara Da Silva Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531096790 Jessica Couto E Silva Professor II - Áreas Integradas 

531097009 Bianca De Lima Sá Professor II - Áreas Integradas 

531097032 Barbara Santos De Macedo Professor II - Áreas Integradas 

531097064 Rejane Da Costa Francisco Professor II - Áreas Integradas 

531097103 Keila Barbosa Amaral Professor II - Áreas Integradas 

531097156 Roberta Dos Santos Porto Professor II - Áreas Integradas 

531097246 Rosiane Patricio Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531097277 Caroline Da Costa Pianor Professor II - Áreas Integradas 

531097421 Priscila Vieira De Souza Lima Professor II - Áreas Integradas 
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531097665 Glaucea Nepomuceno Moraes Professor II - Áreas Integradas 

531097759 Henrique Oliveira Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531097888 Adriana Bhering Da Costa Bastos Professor II - Áreas Integradas 

531098116 Diana Darc Soares Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531098201 Andréa Louza França Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531098254 Danielle Santos Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531098662 Meggie Pereira Barbosa Professor II - Áreas Integradas 

531098793 Rafaela De Albuquerque Mendes Professor II - Áreas Integradas 

531099000 Rogéria Montezano Valentim Lacerda Professor II - Áreas Integradas 

531099006 Simone Ferreira Soares Professor II - Áreas Integradas 

531099085 Ana Aline Gomes Seabra Professor II - Áreas Integradas 

531099144 Livia Silva Valentino Professor II - Áreas Integradas 

531099380 
Elisangela Gimie Souza De Faria 

Pereira 
Professor II - Áreas Integradas 

531099491 Eliane Dos Santos Nascimento Professor II - Áreas Integradas 

531099626 Fernanda Fonseca Vianna Professor II - Áreas Integradas 

531099671 Erica Da Silveira Faria Jorge Professor II - Áreas Integradas 

531099912 Mila Moreira De Lima Professor II - Áreas Integradas 

531099946 Cibele Heloisa Firmino Cardoso Professor II - Áreas Integradas 

531100170 Douglas De Sousa Lopes Professor II - Áreas Integradas 

531100394 Patricia Da Mota Rocha Professor II - Áreas Integradas 

531100920 Lorena Souza Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531101289 Leticia De Moura Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531101329 Adriana Dos Anjos Professor II - Áreas Integradas 

531101857 Mônica Thaíssa Ribeiro Santos Professor II - Áreas Integradas 

531102144 Tatiana Cardoso De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531102148 Verônica Christina Rodrigues Dutra Professor II - Áreas Integradas 

531102160 Sandra Regina De Oliveira Faustino Professor II - Áreas Integradas 

531102246 Cátia Carvalho Sodré De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531102388 Luana De Souza Nunes Professor II - Áreas Integradas 

531102813 Ludmilla De Oliveira Santos Professor II - Áreas Integradas 

531103170 Waleska Siuves Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531103529 Alessandra Leal Silveira Fonseca Professor II - Áreas Integradas 

531103553 Aldicione Maria De Sousa Professor II - Áreas Integradas 

531103698 Taiane Luna Silveira Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531103769 Natália Beatriz Santos Lima Professor II - Áreas Integradas 

531103783 Cristina De Oliveira Santos Professor II - Áreas Integradas 

531103892 Priscila Vargas De Lima Professor II - Áreas Integradas 

531104176 Aline Gama Leopoldino Professor II - Áreas Integradas 

531104289 Ludmilla Roque Pereira Professor II - Áreas Integradas 

531104315 Renata Martins Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531104486 Izabel Christina Carvalho Pereira Professor II - Áreas Integradas 

531104748 Natália Barbosa Da Silva Professor II - Áreas Integradas 
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531104828 Roseli Machado Pessanha Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531104969 Thais Da Silva Alcantara Professor II - Áreas Integradas 

531105278 Vanessa Rodrigues De Lima Professor II - Áreas Integradas 

531105280 Renata Dos Santos Silveira Professor II - Áreas Integradas 

531105381 Hosana Da Silva De Paulo Carmo Professor II - Áreas Integradas 

531105511 Rachel Fernandes Tolentino Professor II - Áreas Integradas 

531105613 Cleide Veronica Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531105813 Veronica Rodrigues De Lima Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531106050 Rafaela Silva De Lima Professor II - Áreas Integradas 

531106138 Bárbara Franco Alves De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531106297 Mariane Orbe Prevato Professor II - Áreas Integradas 

531106547 Uly Serpa De Almeida Timoteo Professor II - Áreas Integradas 

531107254 Domenica Pace Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531107256 Kelly Calixto De Oliveira Souza Professor II - Áreas Integradas 

531108040 Maysa Anacleto Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531108098 Mayara Ferreira De Araújo Professor II - Áreas Integradas 

531108254 Cristiane Da Costa Barreto Professor II - Áreas Integradas 

531108295 Eliane Alves Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531108376 Simone Brasileiro Da Silva Henrique Professor II - Áreas Integradas 

531108465 Amanda Luisa Silveira Fonseca Professor II - Áreas Integradas 

531108548 Elisa De Souza Mendes Professor II - Áreas Integradas 

531108710 Heloisa Rios De Sousa Santos Professor II - Áreas Integradas 

531108796 Leticia Moreira Pires Professor II - Áreas Integradas 

531108936 Aline De Carvalho Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531109331 Miriam Leite Barbosa Professor II - Áreas Integradas 

531109479 Angélica De Souza Silva Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531109528 Tatiana Almeida De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531109923 Janaina Lima De Moraes Professor II - Áreas Integradas 

531109979 Viviane Miranda Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531110134 Fernanda Maria Medina Professor II - Áreas Integradas 

531110444 Adriana Silva Castro Professor II - Áreas Integradas 

531110615 Victoria Silva De Paula Martins Professor II - Áreas Integradas 

531110760 Adriana Dos Santos Souza Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531110825 Thamires Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531111265 Liliane Dos Santos Cardoso Professor II - Áreas Integradas 

531111518 Lilian Santos Cardoso De Lima Professor II - Áreas Integradas 

531111550 Cleide Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531112014 Daniele Pereira De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531112116 Kerolin Peres Godoy Professor II - Áreas Integradas 

531112144 Magda Maria Da Mata Fernandes Professor II - Áreas Integradas 

531112323 Priscila Esteves Rodrigues Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531112355 Thais Andrade De Sousa Professor II - Áreas Integradas 

531112516 Loren Line Fernandes Ferreira Professor II - Áreas Integradas 
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531112660 Elaine Dos Santos Silveira Professor II - Áreas Integradas 

531112834 Marcia Bezerra Rodrigues Professor II - Áreas Integradas 

531112893 Liana De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531112924 Roseni Da Silva Costa Professor II - Áreas Integradas 

531113040 Silvia Piumbini De Figueiredo Professor II - Áreas Integradas 

531113130 Sibila Damiana Da Costa Pessoa Professor II - Áreas Integradas 

531113320 
André Victor Silva Marques Dos 

Santos 
Professor II - Áreas Integradas 

531113644 
Maria De Fatima Andrade Gomes 

Couto 
Professor II - Áreas Integradas 

531114145 Fernanda Pacheco Do Nascimento Professor II - Áreas Integradas 

531114340 Aline De Cassia Gouvea Professor II - Áreas Integradas 

531114393 Adriana Quirino Godinho Professor II - Áreas Integradas 

531114619 Sheila Ferreira Gonçalves Professor II - Áreas Integradas 

531114693 Kelly Christina Da Silva Sant Ana Professor II - Áreas Integradas 

531114805 Juliana Ferreira Pimentel Garcia Professor II - Áreas Integradas 

531114812 Verônica Pinto López Gonçalves Professor II - Áreas Integradas 

531114838 Jesica Borges De Paiva Professor II - Áreas Integradas 

531114863 
Thereza Cristina Raquel Santos 

Ferreira 
Professor II - Áreas Integradas 

531115019 Suelen De Souza Albuquerque Professor II - Áreas Integradas 

531115215 Carin Dos Santos Sousa Professor II - Áreas Integradas 

531115484 Ana Maria Da Costa Franco Professor II - Áreas Integradas 

531115661 Rosilane Fernandes Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531115908 Caroline De Lima Ribeiro Professor II - Áreas Integradas 

531116263 Mariana Corrêa Pitanga De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531116516 Ana Paula Silva Bernardino Professor II - Áreas Integradas 

531116611 Carla Marinho Pinho Machado Professor II - Áreas Integradas 

531116641 Hellen Regina Moura De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531116722 Fábia Moreira Silva Professor II - Áreas Integradas 

531116756 Sebastião Gomes Barbosa Professor II - Áreas Integradas 

531117063 Miriam Freitas Brezensky Professor II - Áreas Integradas 

531117065 Adriane Ayub Correa Satyro Professor II - Áreas Integradas 

531117197 Yvina Moreira Wayand Marques Professor II - Áreas Integradas 

531117305 Cristiane Borges Rodrigues Professor II - Áreas Integradas 

531117413 Adriane Penna Almeida Professor II - Áreas Integradas 

531117470 Andréia Cristina Attanazio Silva Professor II - Áreas Integradas 

531117496 Viviane Fialho Professor II - Áreas Integradas 

531117539 Queli Cristina Dutra De Lima Professor II - Áreas Integradas 

531117545 Juliana Pereira Cardoso De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531117790 Cecília Manuela Lima Das Neves Professor II - Áreas Integradas 

531117816 Gisele De Sá Ferreira Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531118361 Janaína Da Silva Sodré Professor II - Áreas Integradas 
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531118458 
Ana Paula Maximiano Da Silva 

Prudencio 
Professor II - Áreas Integradas 

531118830 Tatiane Gabriel Dias Professor II - Áreas Integradas 

531119104 Jocelma Gonçalves Barbosa Komarov Professor II - Áreas Integradas 

531119254 Rosângela Lourenço Da Silva Menezes Professor II - Áreas Integradas 

531119580 Marcelle Queres Machado Bordalo Professor II - Áreas Integradas 

531119706 Denize Rosa Da Silveira Professor II - Áreas Integradas 

531120103 Catia Silva Carriço Professor II - Áreas Integradas 

531120121 Renata Luz Costa Professor II - Áreas Integradas 

531120432 Carla Rangel Reiche Velloso Professor II - Áreas Integradas 

531120752 Hosana Ferreira Netto Professor II - Áreas Integradas 

531121017 Marina De Carvalho Louredo Passos Professor II - Áreas Integradas 

531121123 Ulicilene Vargas Calegario Professor II - Áreas Integradas 

531121149 Vanessa Lira Salgado De Lima Professor II - Áreas Integradas 

531121264 Chayene De Medeiros Feitosa Professor II - Áreas Integradas 

531121431 Heliane Ribeiro Professor II - Áreas Integradas 

531121614 Josiane Lino Ramos Cristovão Professor II - Áreas Integradas 

531122621 Rayssa Silva De Lira Professor II - Áreas Integradas 

531122847 Rosilane Coimbra Silva Professor II - Áreas Integradas 

531122944 Queli Machado Barbosa Seixas Professor II - Áreas Integradas 

531122988 Bianca Dias Mirres Sales Professor II - Áreas Integradas 

531123372 
Amanda Da Silveira Monfardini 

Ferreira 
Professor II - Áreas Integradas 

531123489 Raquel Mendes Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531124273 
Marcos Antônio Menduiña Rodrigues 

Filho 
Professor II - Áreas Integradas 

531124346 Fatima Fernandes Telles Barbosa Professor II - Áreas Integradas 

531124899 Catia De Souza Maciel Professor II - Áreas Integradas 

531125051 Lidiane Rocha Do Nascimento Professor II - Áreas Integradas 

531125054 Liliane Sant Ana Mathias Professor II - Áreas Integradas 

531125071 Ana Lucia Borges Da Silva De Paiva Professor II - Áreas Integradas 

531125303 Patricia Fernanda Zayat Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531125384 Ariana Elias De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531125422 Desiree Silva De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531125556 Jaqueline Miranda Veiga Machado Professor II - Áreas Integradas 

531126024 Pricila Alves Barros Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531126038 Kelly Cristina Lopes De Lemos Professor II - Áreas Integradas 

531126408 Jaqueline De Oliveira Boaventura Professor II - Áreas Integradas 

531126518 Monique Ribeiro Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531126520 Aline Ana Silva Da Costa Professor II - Áreas Integradas 

531127390 Iohana Ramos De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531127394 Márcia Pimentel Dias Moreira Professor II - Áreas Integradas 

531127654 Daiane Ferro Da Silva Professor II - Áreas Integradas 
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531127979 Thayna Medeiros De Assumpção Professor II - Áreas Integradas 

531128716 Carla Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531130056 Cintia Costa Batista De Sousa Professor II - Áreas Integradas 

531130126 Erika De Campos Passos Professor II - Áreas Integradas 

531130357 Mônica Patrício De Araújo Professor II - Áreas Integradas 

531130451 Vanessa Ferreira Da Costa Professor II - Áreas Integradas 

531130615 Amanda De Araújo Maia Braga Professor II - Áreas Integradas 

531130970 Janaina Cortes Marculino Professor II - Áreas Integradas 

531131039 Juliana Brito De Carvalho Professor II - Áreas Integradas 

531131280 Fabiane Varoli Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531131553 Wellington Renovata Ferreira Professor II - Áreas Integradas 

531132024 Danielle Raposo Muniz De Lima Professor II - Áreas Integradas 

531132121 Rosilene Severiano De Paula Araujo Professor II - Áreas Integradas 

531132619 
Jaqueline Do Nascimento Carvalho 

Ferreira 
Professor II - Áreas Integradas 

531133056 Alda Araujo Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531133579 Erica Patrícia De Lima Campos Professor II - Áreas Integradas 

531134160 Christiane Sousa Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531135438 Veronica Paiva Silvério Professor II - Áreas Integradas 

531135766 Jeane Cristiane Cavalcante Gonçalves Professor II - Áreas Integradas 

531135770 Marizel Pereira Da Silva Gomes Professor II - Áreas Integradas 

531135823 Luciana Alves Feitosa Soares Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531136437 Adriana Farias Pereira Professor II - Áreas Integradas 

531138431 Izabela Mathias Dos Santos Silva Professor II - Áreas Integradas 

531138556 Richard Clayton Braga Lisbôa Reis Professor II - Áreas Integradas 

531138696 Paola Bottino Do Vale Professor II - Áreas Integradas 

531138791 Danielle Firmino Araujo Professor II - Áreas Integradas 

531140068 Ana Paula Barboza Rodrigues Professor II - Áreas Integradas 

531140091 Valeria Vieira Da Conceição Professor II - Áreas Integradas 

531140519 Aline Fernandes Dos Santos Souza Professor II - Áreas Integradas 

531141039 Franciny Ribeiro Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531141110 
Lídia Silva Candido De Souza 

Pomoreni 
Professor II - Áreas Integradas 

531141747 Verônica Dias Lima Souza Professor II - Áreas Integradas 

531142343 Elisama Helena De Souza Berto Professor II - Áreas Integradas 

531142346 
Luciana Carvalho De Oliveira 

Rodrigues 
Professor II - Áreas Integradas 

531142562 Roberta Vidal Do Nascimento Ribeiro Professor II - Áreas Integradas 

531143380 Michele Rodrigues Fernandes Professor II - Áreas Integradas 

531143919 Rosangela Dos Santos Reis Professor II - Áreas Integradas 

531144332 Joyce Consuli Soares Professor II - Áreas Integradas 

531146539 Andreza Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531146926 Ignez De Oliveira Felix Professor II - Áreas Integradas 
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531146955 Cleia Cristina De Oliveira Silva Professor II - Áreas Integradas 

531147003 Priscila De Sousa Cardoso Professor II - Áreas Integradas 

531147008 Francely Batista Santana Andrade Professor II - Áreas Integradas 

531148530 Daniele Soares De Moraes Professor II - Áreas Integradas 

531148599 Adreana Peruzzo Professor II - Áreas Integradas 

531149570 Angélica De Souza Pontes Professor II - Áreas Integradas 

531149976 Milena Nogueira Da Rocha Professor II - Áreas Integradas 

531151285 Ana Paula Reis Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531151444 Ivanilde Do Carmo Lima Professor II - Áreas Integradas 

531152177 Aline Souza De Luna Professor II - Áreas Integradas 

531152443 Patricia Do Vabo Ibiapina Professor II - Áreas Integradas 

531152644 Emerson De Santana Marinho Professor II - Áreas Integradas 

531152919 Aline Macedo De Oliveira Professor II - Áreas Integradas 

531153549 Claudia Ferreira De Moura Professor II - Áreas Integradas 

531153598 Dania Aragão Santos Professor II - Áreas Integradas 

531153679 Alessandra Pereira Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531154112 Juliana Ribeiro Favre Professor II - Áreas Integradas 

531154368 
Alessandra Cristine Cezar Segura Assis 

Silveira 
Professor II - Áreas Integradas 

531155214 Ericson De Oliveira Paes Leme Professor II - Áreas Integradas 

531155346 Tatiane Santos Carvalhal Da Cruz Professor II - Áreas Integradas 

531155878 Carina Rebeck Dos Santos Professor II - Áreas Integradas 

531156168 Lisandra De Lima Matos Professor II - Áreas Integradas 

531156806 
Joice Roberta De Almeida Vieira Da 

Silva 
Professor II - Áreas Integradas 

531157594 Fernanda Freitas Dos Santos Lima Professor II - Áreas Integradas 

531157736 Isabelle Guerra Magdalena Professor II - Áreas Integradas 

531158167 Valeria Rosa De Barros Professor II - Áreas Integradas 

531158877 Cecília Miguel Da Silva Professor II - Áreas Integradas 

531159163 Amanda Da Silva Santos Professor II - Áreas Integradas 

531159499 Yvila Debora De Oliveira Mendonca Professor II - Áreas Integradas 

531159945 Bianca Mendonça Policarpo De Lima Professor II - Áreas Integradas 

531160499 Janaina Oliveira De Souza Professor II - Áreas Integradas 

531161228 Gláucia Tavares Medeiros Martins Professor II - Áreas Integradas 
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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. 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

 

Questão: 01 

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

De acordo com o Edital de Concurso Púbico nº. 001/2015 - Anexo I – Conteúdo programático das provas 

escritas: [...] Principais aplicativos comerciais para edição de textos, planilhas e apresentações eletrônicas. [...] 

Microsoft Office e LibreOffice são suítes de aplicativos para escritório, onde possuem editores de texto 

(Word/Writer); planilhas (Excel/Calc); apresentações eletrônicas (Powerpoint/Impres). 

No editor de textos Writer, como citado no enunciado, a Barra de Menus Formatar contém os comandos de 

formatação de todos os componentes editáveis, como: Formatação padrão, Caractere, Parágrafo, Marcadores 

e numeração, Página, etc.  

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: BORGES, K. N. R. LibreOffice para leigos – Disponível em: 

<https://wiki.documentfoundation.org/images/2/2a/LibreOffice_Para_Leigos.pdf> - Acesso em: 05 Abr. 2015. 

Pág. 48  

 

Questão: 02 

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

De acordo com o Edital de Concurso Púbico nº. 001/2015 - Anexo I – Conteúdo programático das provas 

escritas: [...] Principais aplicativos comerciais para edição de textos, planilhas e apresentações eletrônicas. [...] 

Microsoft Office e LibreOffice são suítes de aplicativos para escritório, onde possuem editores de texto 

(Word/Writer); planilhas (Excel/Calc); apresentações eletrônicas (Powerpoint/Impres). 

No aplicativo de planilha eletrônica do LibreOffice, o Calc, a Barra de Objetos do Calc, possui diversos 

comandos, como por exemplo: Nome e tamanho da Fonte; Negrito, itálico e sublinhado; Alinhar a esquerda, 

ao centro, direita e justificado; Formato numérico: Moeda; Formato numérico: Porcentagem; Formato 

numérico: Adiciona casa decimal, etc.  

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: BORGES, K. N. R. LibreOffice para leigos – Disponível em: 

<https://wiki.documentfoundation.org/images/2/2a/LibreOffice_Para_Leigos.pdf> - Acesso em: 05 Abr. 2015. 

Pág. 63 e 64 
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Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Faltou um complemento na resposta, para que valide o que foi solicitado. 

No aplicativo Writer, da suíte LibreOffice, para mostrar o diálogo, Localizar e substituir, pode ser utilizado: 

Editar / Localizar e substituir a partir da barra de menu, ou utilizar o atalho CTRL + Alt + F. 

As teclas CTRL + F apenas localizam uma determinada palavra. A literatura que foi utilizada como referência 

para elaboração da questão apresenta esse erro também, assim como outras literaturas que fazem referência 

ao LibreOffice Writer. Diante do exposto a questão foi anulada. 

Fonte: BORGES, K. N. R. LibreOffice para leigos – Disponível em: 

<https://wiki.documentfoundation.org/images/2/2a/LibreOffice_Para_Leigos.pdf> - Acesso em: 05 Abr. 2015. 

Pág. 14 

 

Questão: 04 

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

No enunciado foi utilizado como base o Microsoft Excel 2013, onde foi solicitado que se marcasse a alternativa 

onde estavam as teclas de atalho para salvar o arquivo ativo (ou seja, arquivo com o qual se está trabalhando), 

com local e formato atual. No Microsoft Excel 2013 a combinação das teclas de atalho para salvar o arquivo 

ativo com o nome de arquivo, local e formato atual é: <CTRL> + <B>. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: MANZANO, A. L. N. G. Estudo dirigido de Microsoft Excel® 2013 – 1ª ed. – São Paulo: Érica, 2013. pág. 

202  

 

Questão: 05 

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

A Faixa de opções correta a que pertence o comando Colunas é Layout da Página. O caminho correto é: Guia: 

Layout de página; Grupo: Configurar página; Botão: Colunas. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. Estudo dirigido de Microsoft Word 2013 – 1ª ed. – São 

Paulo: Érica, 2013. pág. 108 

 

Questão: 06 

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

Em um backup Normal, todos os arquivos selecionados são copiados e depois o backup marca esses arquivos 

como tendo sido copiados (desmarca o “atributo de arquivamento”). No backup Diferencial, os arquivos 

criados ou alterados desde o último backup também são copiados, mas o backup não faz nenhuma alteração 

nos arquivos. No backup Incremental, apenas os arquivos criados ou alterados desde o último backup são 

copiados, e o backup marca esses arquivos como tendo sido copiados (desmarca o “atributo de 

arquivamento”). No backup diário todos os arquivos criados ou alterados são copiados, porém o backup não 

realiza nenhuma ação adicional com os arquivos. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: ANTONIO, J. Informática para concursos: teoria e questões – 5ª ed. São Paulo: Elsevier, 2013. Pág. 485 
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Questão: 07 

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

Servidor de Saída de E-mails: também conhecido como servidor de envio ou servidor SMTP. Ele é responsável 

por enviar, para a Internet, todas as mensagens de e-mail oriundas dos usuários da empresa. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: ANTONIO, J. Informática para concursos: teoria e questões – 5ª ed. São Paulo: Elsevier, 2013. Pág. 414 

 

Questão: 08 

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

A Internet por linha telefônica discada é também chamada de conexão Dial-Up (Discagem telefônica), com 

velocidades mais lentas, porém mais estáveis. 

A Internet, chamada de Banda Larga, e amplamente utilizada em diversas localidades, onde a empresa 

telefônica exerce o papel de provedor de acesso é conhecida como ADSL (Asymetric Subscriber Digital Line). 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: ANTONIO, J. Informática para concursos: teoria e questões – 5ª ed. São Paulo: Elsevier, 2013. Pág. 407, 

408 e 409 

 

Questão: 09 

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

Teclas de atalho são muito importantes para agilizar o trabalho em um computador, e com os sistemas 

operacionais da Microsoft também ajudam bastante. Pesquisar algum arquivo e executar algum comando são 

ações normais para quem trabalha com computador. Nos sistemas operacionais da Microsoft, acionando a 

tecla Janela Windows + F é possível acessar o comando Pesquisar, e acionando a tecla Janela Windows + R é 

possível acionar o comando Executar. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: ANTONIO, J. Informática para concursos: teoria e questões – 5ª ed. São Paulo: Elsevier, 2013. Pág. 258. 

 

Questão: 10 

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

Para renomear um arquivo algumas maneiras são possíveis, usando como base o Windows XP, e outros 

sistemas da Microsoft. Acionar o menu Arquivo / Renomear; Clicar no nome do objeto; clicar no objeto com o 

botão direito do mouse e acionar o comando renomear; acionar a tecla F2. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: ANTONIO, J. Informática para concursos: teoria e questões – 5ª ed. São Paulo: Elsevier, 2013. Pág. 212 

 

Questão: 11 

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

As razões recursais sustentam que a modalidade cabível para a hipótese apresentada na questão é apenas a 

tomada de preços, contudo, sempre que couber a modalidade mais simples, é permitido utilizar a mais 

complexa. Logo, a resposta é tomada de preços e concorrência, conforme art. 23, § 4º da Lei n. 8.666/93: 

 “23, § 4º Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em 

qualquer caso, a concorrência.” 

Fonte: Lei n. 8.666/93, art. 22 e 23, §4º. 
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Questão: 12 

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

As razões recursais sustentam que a modalidade convite é cabível, contudo trata-se de hipótese expressa de 

inexigibilidade, conforme art. III da Lei n. 8.666/93: 

 “III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.” 

Fonte: Lei n. 8.666/93, art. 25, III. 

 

Questão: 13 

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

A questão pede que se associe a modalidade de licitação com um critério de julgamento possível, nos termos 

da legislação sobre compras públicas, isto é, nos termos da lei de licitações. Convite não admite lances, pregão 

só pode ser por menor preço, Tomada de Preços por menor preço, melhor técnica ou técnica e preço. O 

Leilão, modalidade de licitação para a venda de bens é realizado por maior lance ou oferta, conforme art. 45, 

§1º, IV da Lei 8.666/93: 

“45, § 1º, IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso.” 

Fonte: Lei n. 8.666/93, art. 22 e 45, §1º, IV. 

 

Questão: 14 

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

A questão pede que se identifique a modalidade adequada à contratação de reforma de uma escola: a 

obrigação do Município é licitar. A alternativa “A” é falsa porque a reforma de escola não é, em regra, uma 

emergência. Quando a situação urgente é causada pela própria Administração, como a falta de planejamento, 

o atraso ou a omissão do administrador não se pode admitir a dispensa de competição. As aulas iniciam-se 

todos os semestres, o Município não pode reformar a escola às vésperas das aulas alegando urgência, salvo se 

a questão mencionasse calamidade ou caso fortuito de caráter imprevisível. A alternativa “C” também não é a 

resposta, porque pregão é vedado para obras. Também não é a “D” porque a inexigibilidade só se aplica para 

fornecedor exclusivo, serviço técnico e contratação de artista. 

Fonte: Lei n. 8.666/93, art. 22, 24 e 25. 

 

Questão: 15 

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

A questão pede que se julguem afirmativas relativas à modalidade de convite. O recorrente sustenta que a 

questão não menciona se o convite é para obras ou compras, contudo, a informação só é relevante na 

alternativa-resposta que menciona expressamente “obras”. Para julgar as demais alternativas, a informação é 

desnecessária. 

Fonte: Lei n. 8.666/93, art. 23. 

 

Questão: 16 

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

A questão aborda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O enunciado completa-se como verdadeiro com a 

alternativa “D”: A Educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana. A alternativa “A” é falsa porque a educação infantil vai até os 5 anos de idade; a “B” 
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é falsa porque a educação básica é obrigatória; e a “C” é falsa porque a educação infantil inicia-se aos 4 anos 

de idade. 

Fonte: Lei n. 9.394/96. Art. 4º 

 

Questão: 17 

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

As razões recursais sustentam conteúdo fora do edital. Contudo, a Lei n. 2.674/2014 foi citada apenas para 

contextualizar a questão. Não exigia qualquer consulta à lei ou conhecimento específico. Como toda e 

qualquer lei orçamentária, a lei do orçamento anual do Município de Duque de Caxias, “fixa as despesas e 

prevê as receitas”. A questão aborda os conceitos elementares de orçamento e o raciocínio lógico por 

dedução.  

Fonte: Noções elementares de lei orçamentária. 

 

Questão: 18 

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

As razões recursais sustentam conteúdo fora do edital. Contudo, a Lei n. 2.674/2014 foi citada apenas para 

contextualizar a questão. Não exigia qualquer consulta à lei ou conhecimento específico. Como toda e 

qualquer lei orçamentária, a lei do orçamento anual do Município de Duque de Caxias, necessariamente tem 

que dividir-se em “orçamento fiscal e da seguridade social”. A questão aborda os conceitos elementares de 

orçamento e o raciocínio lógico por dedução.  

Fonte: Noções elementares de lei orçamentária. 

 

Questão: 19 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

As razões recursais sustentam conteúdo fora do edital. Apesar de a Lei n. 2.674/2014 ter sido citada apenas 

para contextualizar a questão de fato o conceito de “receita corrente líquida municipal” extrapolou o 

conteúdo de nível médio exigido para o exercício do cargo.  

Fonte: Noções de orçamento público. 

 

Questão: 20 

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

As razões recursais sustentam conteúdo fora do edital. Contudo, a questão aborda conceito elementar de lei 

orçamentária anual, qual seja saber apenas apontar a conformação do orçamento com o planejamento 

governamental. 

Fonte: Noções elementares de lei orçamentária. 

 

Questão: 21 

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

As razões recursais sustentam que o princípio orçamentário mencionado no enunciado denomina-se “clareza”, 

contudo, este é sinônimo de “objetividade”. 

Fonte: Noções elementares de lei orçamentária. 
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Questão: 22 

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

As razões recursais sustentam que a alternativa “D” é a resposta da questão, exatamente como divulgado no 

gabarito oficial. 

Fonte: Lei n. 9394/96 

 

Questão: 24 

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

As razões recursais sustentam que “concurso público” e “processo seletivo simplificado” é o mesmo instituto, 

contudo, o processo seletivo simplificado é o procedimento para a contratação temporária a título precário e 

o concurso é o instrumento para o provimento de cargos efetivos vagos nos termos da Constituição. 

Fonte: Noções elementares de Administração Pública. 

 

Questão: 26 

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

As razões recursais sustentam que a alternativa “B” está correta, contudo a afirmativa é falsa, pois a 

frequência mínima exigida é de 60%. 

Fonte: Lei n. 9394/96, art. 31. 

 

Questão: 27 

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

As razões recursais sustentam que a alternativa “B” está correta, contudo o cidadão tem direito de requerer 

junto aos órgãos públicos sem que se exija qualquer tipo de autorização ou anuência de qualquer autoridade 

pública. 

Fonte: Noções elementares de Administração Pública. 

 

Questão: 28 

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

As razões recursais sustentam que a alternativa “C” está correta, contudo o servidor não tem o dever de 

cumprir “todas” as ordens do superior. Ao contrário, deve abster-se de cumpri-las quando ilegais ou 

atentatórias à moralidade pública. 

Fonte: Noções elementares de Administração Pública. 

 

Questão: 29 

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

As razões recursais sustentam que a alternativa “D” é a resposta da questão, exatamente como divulgado no 

gabarito oficial. 

Fonte: Noções elementares de Administração Pública. 

 

Questão: 31 

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

A alternativa “A” não pode ser considerada correta porque o personagem faz suposições sobre as pessoas que 

estão na sala de espera e que nem pacientes são. Portanto, a resposta correta para essa questão é a “B”. 

Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 32 

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

Nessa frase, a palavra que possui o sentido “oposto” de “furtivas” é “visíveis” que significa “fácil de se 

perceber, de se descobrir, óbvio”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 

 

Questão: 33 

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

Na alternativa “D”, todas as palavras receberam o acento gráfico porque são proparoxítonas. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio – Nossa Gramática – Teoria e prática – Ed. Atual 

 

Questão: 34 

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

A resposta correta para essa questão é a “B”, que foi divulgada no gabarito oficial. A oração “se a conhecesse” 

expressa uma condição. 

Fonte: Pasquale&Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione 

 

Questão: 35 

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

O candidato não faz nenhuma argumentação em relação à questão mencionada. 

Fonte: O próprio recurso. 

 

Questão: 36 

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

Resposta correta “C”. As palavras “ob-ser-var” e “as-so-ou” foram separadas de forma correta. A palavra 

“criativo” foi separada de forma errada porque o “i-a” constitui um hiato e por isso deveria ter sido separado. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione 

 

Questão: 37 

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

A Fonologia é a parte da gramática que estuda os fonemas ou os sons da língua e a forma como esses fonemas 

dão origem às sílabas. O conteúdo “encontros consonantais” faz parte da Fonologia. 

Na alternativa “C” a palavra “profissão” é formada pelo encontro consonantal “pr” e o dígrafo “ss”. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione 

 

Questão: 38 

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

Na alternativa “A”, a forma verbal “era” está flexionada no Pretérito Imperfeito do Indicativo, no mesmo 

tempo da forma verbal “trazia” do enunciado da questão. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione 
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Questão: 39 

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

A palavra que faz o plural da mesma forma que “quarta-feira” é “guarda-civil”, pois as duas palavras vão para 

o plural: “quartas-feiras e guardas-civis”. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione 

 

Questão: 40 

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

Na primeira frase “dois tipos de loucos” é sujeito e não objeto direto; Na segunda “uma loucura” é 

predicativo; na terceira “no sofá” é adjunto adverbial e na quarta “todo escritor” é sujeito. 

A frase “Acho que todo escritor gosta deste brinquedo” possui duas orações; a primeira “acho” no caso oração 

principal e a segunda “que todo escritor gosta deste brinquedo” é a oração subordinada substantiva objetiva 

direta”. A expressão “todo escritor” é o sujeito da segunda oração. 

A alternativa correta para essa questão é a “A”.  

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 

 

Questão: 41 

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

Trata-se de uma área de cerca de 20 ha, de propriedade da União, localizada no município de Duque de 

Caxias, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que em 1946 passou a abrigar as instalações de um complexo 

de assistência social e educacional para crianças e adolescentes. Em 1950, parte das edificações ali existentes 

foi cedida para abrigar o Instituto de Malariologia ligado, à época, ao Ministério da Educação e Saúde. O 

espaço foi adaptado para a instalação, na Cidade dos Meninos, de uma Fábrica de Inseticidas organoclorados 

que funcionou até 1960. Quando cessaram as atividades desta fábrica, ficaram no local cerca de 350 t de 

resíduos tóxicos, abandonadas a céu aberto. Atualmente, habita na mesma área, uma população de cerca de 

2000 indivíduos, distribuídos em aproximadamente 400 famílias. Tal situação se inclui no conteúdo 

programático como um importante acontecimento social do município, com significativa vinculação histórica. 

Fonte: http://arca.icict.fiocruz.br/bitstream/icict/4563/2/321.pdf 

 

Questão: 42 

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

Teve início a partir de 1957 a construção do complexo petrolífero de Duque de Caxias com a instalação da 

Fábrica de Borracha Sintética (FABOR), que foi inaugurada em 1962. No entanto, o comando da questão foca 

no nome que a FABOR passou a ter antes de ser privatizada e adquirida pela Lanxess. Portanto, com 

conhecimento da história do mais importante polo industrial do município seria fácil identificar a alternativa 

correta: Petroflex. 

Fonte: http://lanxess.com.br/pt/at-a-glance-brazil/our-sites-in-brazil/duque-de-caxias/fatos-e-curiosidades/ 

 

Questão: 43 

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

O questionamento estava voltado à eleição realizada após o período militar em que o município foi 

considerado “Área de Segurança Nacional”. Neste pleito, foi eleito Juberlan de Oliveira, do PDT, que se tornou 

o primeiro prefeito eleito após o período em que Duque de Caxias ficou impossibilitada de eleger seus 
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governantes. A utilização do nome e sobrenome do prefeito e não seu nome completo não compromete a 

questão.  

Fonte: 

http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=2

16 

 

Questão: 44 

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

Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do município e do Exército, nasceu na Fazenda São 

Paulo, hoje Taquara, 3º distrito. O local foi ocupado no início do século passado e as terras pertenciam ao 

coronel Luiz Alves de Freitas Belo, avô materno do futuro Duque de Caxias. Construída no alto do morro, para 

evitar as constantes enchentes, a sede da fazenda dava frente para o caminho da Taquara. Este local fazia a 

ligação de duas importantes vilas portuárias: Pilar e Estrela. Edificada em um só pavimento, o casarão branco 

tinha uma ampla varanda com janelas azuis. Na paisagem grandiosa, uma capela se destacava. A sua 

imponência podia ser contemplada à distância, uma vez que a construção foi feita em um chapadão. A 

palmeira imperial, devidamente alinhada, dava o toque de requinte ao estilo da época. 

Fonte:  

 http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=2576 

 http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=135&It

emid=216 

 

Questão: 46 

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

Segundo informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na apresentação do documento 

“Produto Interno Bruto - PIB dos Municípios para o ano de 2012”, último lançado até o momento, voltado à 

medição dos PIBs municipais: “São apresentados, a preços correntes, os valores adicionados brutos dos três 

grandes setores de atividade econômica – Agropecuária, Indústria e Serviços –, os impostos, líquidos de 

subsídios, sobre produtos, o Produto Interno Bruto e o Produto Interno Bruto per capita.” Dentro do setor 

Serviços, inclui-se o comércio e serviços de manutenção, assim como serviços de alojamento e alimentação,  

transportes, armazenagem e correio, produção municipal das atividades, serviços de informação, atividades 

imobiliárias e aluguéis, intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços 

relacionados, serviços prestados às empresas, administração, saúde e educação públicas e seguridade social, 

educação e saúde mercantis, serviços prestados às famílias e associativos e serviços domésticos. Portanto, não 

se pode afirmar que mais da metade dos recursos que formam o produto interno bruto (PIB) de Duque de 

Caxias vêm do comércio, pois este está incluído dentro do fortíssimo setor de serviços do município e não há 

uma Fonte bibliográfica que comprove que no setor de serviços, o comércio, especificamente, alcance mais de 

50% de todos os recursos obtidos pelo município de Duque de Caxias. Além disso, não se pode integrar ao 

comércio a administração, saúde e educação públicas e seguridade social, dentre outros. Esta afirmativa, para 

estar fundamentada e correta, deveria ter a especificação do setor de serviços ao invés da vaga introdução do 

comércio. Inclusive em documento do SEBRAE, denominado “Informações Socioeconômicas do município de 

Duque de Caxias”, citado em recurso, há a clara definição do setor de serv 

iços, como uma reunião de diversas áreas econômicas, dentre elas; “Comércio, Transporte, Comunicação, 

Serviços da Administração Pública e outros serviços”. A bacia Aérea III, da qual Duque de Caxias faz parte, é 

considerada saturada, devido ao alto índice de poluição da região. Ao invés de Macaé, a capital fluminense 
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(Rio de Janeiro) é o município que juntamente com Volta Redonda e Duque de Caxias concentram o maior 

potencial poluidor do Estado.  

Fonte: 

 http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91152.pdf 

 http://201.2.114.147/bds/bds.nsf/3C0F2AE4C6B74D7B83257950005F787B/$File/Duque%20de%20Cax

ias.pdf 

 Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias. Pp. 37, 40, 59 

 

Questão: 47 

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

O rio Pirai é o único, dentre os destacados, que não corta o município de Duque de Caxias. 

Fonte: Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias. p. 23 

 

Questão: 48 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A digitação incorreta da BR-101 (foi digitado BR-191) alterou completamente o significado da afirmativa 

correta, maculando seu sentido e exatidão. 

Fonte: http://www.dnit.gov.br/meio-ambiente/acoes-e-atividades/estudos-ambientais/br-493-rj/br-493-rj.pdf 

 

Questão: 49 

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

Duque de Caxias possui clima tropical e está inserida no bioma Mata Atlântica. Faz limite com municípios de 

três regiões – Miguel Pereira (Região Centro-Sul Fluminense), Petrópolis (Região Serrana), Nova Iguaçu, 

Belford Roxo, São João do Meriti e Magé (Baixada Fluminense), além da capital Rio de Janeiro. O município 

está inserido na bacia da Baia da Guanabara 

Fonte: Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias. Pp. 17 e 18 

 

Questão: 50 

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

A qualidade das fotografias estava adequada a sua fácil identificação na prova. Para resolução da questão não 

era necessário conhecer os espaços fisicamente, mas ter conhecimento de um dos temas exigidos no edital 

“Geografia do Município”.  

Fonte: “Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias”, pg. 25, Disponível em: 

<http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/portal/>. 

 

 

Cargo: Professor de Informática Educativa 

 

Questão: 01 

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

Por volta de 1970 a empresa americana BBS cria o Telenet, o primeiro serviço comercial conectado a ARPanet 

que permitiria que usuários domésticos pudessem se conectar a esta rede. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 
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Fonte:  

 ARAÚJO, A. de F.; REHDER, W. da S. Internet 7.0: navegando com qualidade. 4ª ed. Santa Cruz do Rio 

Pardo, SP: Editora Viena, 2008 - pág. 21 

 KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Rede de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down – 5ª ed. São 

Paulo: Addison-Wesley, 2010. pág. 46 

 

Questão: 02 

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

Tal como o correio normal, o correio eletrônico é um serviço assíncrono, pois as pessoas enviam e recebem as 

mensagens quando for mais conveniente para elas. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Rede de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down – 5ª ed. São 

Paulo: Addison-Wesley, 2010. pág. 46 

 

Questão: 03 

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

A Barra de estado está localizada na parte de baixo da tela (em todos os componentes do Libre Office); ela 

possui vários campos específicos do Draw, como: posição, alterações não salvas, assinatura digital, número de 

página, estilo de página, etc. 

Obs: Também pode ser chamada de Barra de Status. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: Guia do iniciante do Libre Office 3.3. Publicado em 16 de Novembro de 2011. Disponível em: 

<http://metamorphoselinux.net/Guia-do-iniciante-libre%20office-ptbr.pdf> - Acesso em: 10 Mai. 2015. - pág. 

181 e 182 

 

Questão: 04 

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

Ao se utilizar o comando Delete em associação com a tecla SHIFT, há a possibilidade de exclusão direta do 

item, sem que esse passe pela Lixeira, dessa forma impossibilitando sua recuperação, por vias normais. 

Shift + Delete = Exclui o item diretamente sem ir para a lixeira. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: ROBINSON, M. Windows 7: o guia de bolso 1.0 - pág. 284 – Disponível em: 

<https://partner.microsoft.com/brasil/program/40151224> - Acesso em: 10 mai. 2015. 

 

Questão: 07 

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

As fases do processo de comunicação têm como competências: Concepção e design; Produção; Transmissão; 

Recepção/Compreensão; Resposta. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: COLL, C.; MONEREO, C. Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010. pág.: 334 
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Questão: 08 

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

As TICs têm evoluído ao longo do tempo junto com as modalidades educacionais a elas associadas, e quanto 

do tipo de ambiente psicossocial elas podem ser: Natural, Artificial, Virtual. 

Natural: Presença física dos interlocutores; Ações simultâneas ou síncronas; Proximidade espacial e temporal. 

Artificial: Presença simbólica dos interlocutores; Ações assíncronas; Contiguidade espacial e temporal. 

Virtual: Representação simbólica dos interlocutores; Ações síncronas e assíncronas; Independência espacial e 

temporal.  

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: COLL, C.; MONEREO, C. Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010. pág.: 19 

 

Questão: 09 

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

No ambiente virtual os professores têm algumas competências que devem ser levadas em consideração, como 

por exemplo: Projeto da interatividade tecnológica; Projeto da Interatividade pedagógica e Desenvolvimento 

ou uso técnico-pedagógico. 

Contribuir para a aprendizagem colaborativa em grupo, enfatizando o papel da interação entre alunos na 

construção do conhecimento é uma característica que pertence ao Desenvolvimento ou uso técnico-

pedagógico.  

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: COLL, C.; MONEREO, C. Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010. pág.: 131 e 132 

 

Questão: 10 

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

Os conteúdos educacionais têm uma composição espacial e temporal, e podem ser organizados de modo 

Linear, Hierárquico, Hipertextual, e, Misto. 

O modelo Hipertextual apresenta como inconvenientes: Excessiva granularidade; Perda de situação; Pode 

causar dispersão. Em contrapartida, apresenta como vantagens: Metáfora de rede; Próximo do pensamento 

associativo; e, Mais interativo e mais envolvimento por parte do usuário.  

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: COLL, C.; MONEREO, C. Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010. pág.: 150 

 

Questão: 12 

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

No intuito de inserir o programa nas diretrizes definidas pelo MEC referentes à Política Nacional de Educação, 

os objetivos do Proinfo são (Brasil, 2003a, p. 3): 

- Possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva por meio da incorporação adequada das tecnologias nas 

escolas; 

- Educar para uma cidadania global numa sociedade globalizada. 

- Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem mediante a possibilidade de igualdade de acesso 

a instrumentos tecnológicos e aos benefícios decorrentes do uso das tecnologias no processo educacional;  
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- Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico, como base de atuação dos 

indivíduos no contexto científico e tecnológico atual;  

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: TEIXEIRA, A. C. Inclusão digital: novas perspectivas para a informática educativa – Ijuí: Ed. Unijuí, 2010. 

Pág. 53 

 

Questão: 14 

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

Os materiais que são produzidos para a EaD possuem algumas características e devem ser bem claros e 

objetivos, uma vez que o aluno vai estudar em casa. Os materiais digitais autossuficientes, ou EaD podem ser 

classificados em: 

Reprodutivo-informativo: Tutorial automático sobre um programa de computador. 

Reprodutivo-participativo: Exercícios de cálculo on-line nos quais é preciso resolver uma bateria de exercícios 

(cálculo, ortografia, etc). 

Produtivo-informativo: Curso linear de gramática em CD (permite gravação de construções verbais abertas 

sem retroalimentação). 

Produtivo-participativo: Curso on-line que permite a escrita e expressão por parte do estudante.   

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: COLL, C.; MONEREO, C. Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010. pág.: 163. 

 

Questão: 15 

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

A utilização da informática no ambiente educacional, pode proporcionar várias situações positivas, variando 

de acordo com a proposta utilizada em cada caso e com a dedicação dos profissionais envolvidos. 

Esses ambientes favorecem uma nova socialização que, às vezes, não é conseguida nos ambientes tradicionais. 

Os alunos que se sobressaem pelo uso da tecnologia costumam ajudar aqueles com dificuldades, é uma das 

situações positiva que pode ser conseguida com a utilização do computador. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: Governo Federal; Ministério da Educação; Secretaria de Educação Básica; Departamento de Articulação 

e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino. Informática aplicada à Educação. Brasília, 2007 – Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/infor_aplic_educ.pdf> - Acesso em: 15 Maio 2015. Pág. 

42 

 

Questão: 17 

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

O processo de revisão das abordagens teóricas, que são dadas aos processos de ensino e aprendizagem 

baseadas nas Tecnologias da Informação e Comunicação estão subdivididas em: Aproximação cognitiva; 

Aproximação sociocognitiva; e, Aproximação a partir da teoria da atividade. As características da abordagem 

Aproximação sociocognitiva são: De produtos a processos em pesquisa em design; De indivíduos a grupos; Do 

laboratório ao local de trabalho; Dos novatos aos especialistas; Da análise ao design; Do design centrado no 

usuário ao envolvimento do próprio usuário no design. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 
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Fonte: COLL, C.; MONEREO, C. Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010. Pág: 25. 

 

Questão: 19 

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

Art. 2º: A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades educacionais: 

I - educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto; 

II - educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

III - educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes; 

IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas: 

a) técnicos, de nível médio; e, b) tecnológicos, de nível superior; 

V - educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas: 

a) sequenciais; b) de graduação; c) de especialização; d) de mestrado; e, e) de doutorado. 

Art. 30. As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância poderão solicitar autorização, junto 

aos órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino, para oferecer os ensinos fundamental e médio a 

distância, conforme § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996, exclusivamente para: 

I - a complementação de aprendizagem; ou, II - em situações emergenciais. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: Decreto nº 5.622, de 19 de Dezembro de 2005. - Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para 

Assuntos Jurídicos – Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/Decreto/D5622.htm> - Acesso em: 18 Maio de 2015. 

 

Questão: 20 

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

Art. 9º O ato de credenciamento para a oferta de cursos e programas na modalidade a distância destina-se às 

instituições de ensino, públicas ou privadas. 

Art. 10. Compete ao Ministério da Educação promover os atos de credenciamento de instituições para oferta 

de cursos e programas a distância para educação superior. 

Art. 11. § 1º Para atuar fora da unidade da Federação em que estiver sediada, a instituição deverá solicitar 

credenciamento junto ao Ministério da Educação. 

Art. 12. § 1º A solicitação de credenciamento da instituição deve vir acompanhada de projeto pedagógico de 

pelo menos um curso ou programa a distância. 

Art. 14. O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a distância terá prazo de 

validade de até cinco anos, podendo ser renovado mediante novo processo de avaliação. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: Decreto nº 5.622, de 19 de Dezembro de 2005. - Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para 

Assuntos Jurídicos – Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/Decreto/D5622.htm> - Acesso em: 18 Maio de 2015. 

 

Questão: 22 

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

Pelo fato de estar presente na televisão, no celular, no cinema, e até mesmo no tampo de uma mesa de vidro, 

ou em uma vitrine, o mundo digital tem uma tendência. Este mundo digital tende a ser convergente e 

onipresente: pode estar na televisão, no cinema, no celular e até mesmo no tampo de uma mesa ou no vidro 
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de uma vitrine. Desta maneira, com a TV Digital, não saberemos dizer se a televisão virou um computador ou 

o computador virou uma televisão. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Mídias Digitais - Revista Salto para o Futuro – Boletim 23 – 

Novembro/2007 - pág.: 19 

 

Questão: 23 

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

Entre as políticas da Informática na Educação, entre o Brasil e a França e os Estados Unidos, três diferenças 

básicas são apresentadas: 

A primeira diferença entre o programa de Informática na Educação do Brasil e da França e Estados Unidos é a 

relação que se estabeleceu entre os órgãos de pesquisa e a escola pública. 

A segunda diferença entre o programa brasileiro e o francês e o norte-americano é a descentralização das 

políticas e sistemática de trabalho estabelecida entre o MEC e as instituições que desenvolvem atividades de 

Informática na Educação. 

A terceira diferença é em relação à proposta pedagógica e o papel que o computador desempenha no 

processo educacional. No nosso programa, o papel do computador é de provocar mudanças pedagógicas 

profundas, em vez de “automatizar o ensino” ou preparar o aluno para ser capaz de trabalhar com a 

Informática. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: VALENTE, J. A. [et al.] Coleção Informática para a mudança na Educação - O computador na sociedade 

do conhecimento. Disponível: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me003150.pdf> Acesso 

em: 20 Maio 2015. pág. 21 

 

Questão: 24 

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

Com relação aos browsers de Internet, ou seja, os navegadores, vários riscos estão associados quando se faz 

acesso à Web, com ou sem a interferência do usuário. Dentre eles, podem-se citar: 

Execução de JavaScript ou de programas Java hostis; Execução de programas ou controles ActiveX hostis; 

Obtenção e execução de programas hostis em sites não confiáveis ou falsos; Acesso a sites falsos, se fazendo 

passar por instituições bancárias ou de comércio eletrônico; Realização de transações comerciais ou bancárias 

via Web, sem qualquer mecanismo de segurança. Nos dois primeiros casos o browser executa os programas 

automaticamente, ou seja, sem a interferência do usuário. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil cgi.br - Cartilha de Segurança para a Internet. Versão 3.1 – 2006 - 

Pág. 15 

 

Questão: 25 

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

No caso da modelagem, é o aprendiz quem escolhe o fenômeno, desenvolve o seu modelo e implementa-o no 

computador. Nesse sentido, a modelagem exige certo grau de envolvimento na definição e representação 

computacional do fenômeno e, portanto, cria uma situação bastante semelhante à atividade de programação, 

em que acontecem as mesmas fases do ciclo descrição-execução-reflexão-depuração-descrição. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 
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Fonte: VALENTE, J. A. [et al.] Coleção Informática para a mudança na Educação - O computador na sociedade 

do conhecimento. Disponível: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me003150.pdf> Acesso 

em: 20 Maio 2015. pág. 80. 

 

Questão: 26 

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

O Dosvox é uma interface especializada que se comunica com o usuário, em Português, por meio de síntese de 

voz, viabilizando, desse modo, o uso de computadores por deficientes visuais. Disponibiliza um sistema 

completo, incluindo desde edição de textos, jogos, browser para navegação na Internet e utilitários. 

O Sistema operacional DOS-VOX, desenvolvido em 1993, pelo Núcleo de Computação Eletrônica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo um sistema para microcomputadores da linha PC que se 

comunica com o usuário por meio de síntese de voz, em português e pode ser baixado gratuitamente. Este 

Sistema tem jogos e programas de acesso à internet e as mensagens sonoras são feitas com voz humana 

gravada e é compatível com a maioria dos sintetizadores de voz existentes. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: Núcleo de Acessibilidade Virtual do IFRS – Campus Bento Gonçalves; Núcleo de Acessibilidade Virtual 

do IFCE – Campus Fortaleza - LEITORES DE TELA: Descrição e Comparativo - eMAG – Modelo de Acessibilidade 

em Governo Eletrônico. Pág. 75 

 

Questão: 29 

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

O processo para desenvolver um sítio acessível é realizado em três passos: 1. Seguir os padrões Web; 2. Seguir 

as diretrizes ou recomendações de acessibilidade; 3. Realizar a avaliação de acessibilidade. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação; 

Ministério da Educação; Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. e-MAG Modelo de Acessibilidade 

em Governo Eletrônico – Brasília: MP, SLTI, 2011. pág. 9 

 

Questão: 30 

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

O Projeto Formar foi criado por recomendação do Comitê Assessor de Informática e Educação (Caie) do 

Ministério da Educação (MEC), sob a coordenação do Nied/Unicamp e ministrado por pesquisadores e 

especialistas dos demais centros-piloto integrantes do Projeto Educom. Destinava-se, em sua primeira etapa, à 

formação de profissionais para atuarem nos diversos centros de informática educativa dos sistemas estaduais 

e municipais de educação. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: NASCIMENTO, J. K. F. do, Informática aplicada à Educação – Brasília: Universidade de Brasília, 2007 - 

pág. 22 
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Questão: 32 

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

Aprender é o resultado da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente, fazendo do professor um 

coautor do processo de aprendizagem dos alunos, levando o conhecimento a ser construído e reconstruído 

continuamente. 

Fonte: DAHER, Alessandra Ferreira Beker. Aluno e professor: Protagonistas do processo de aprendizagem. 

 

Questão: 37 

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

É necessário um novo olhar sobre a avaliação da aprendizagem escolar, pois, de acordo com Méndez (2002, 

p.14), no âmbito educativo, a avaliação deve ser entendida como atividade crítica de aprendizagem, porque se 

assume que a avaliação é aprendizagem no sentido de que por meio dela adquirimos conhecimento. 

Fonte: COMIS, Daniela. A função social da escola e da avaliação da aprendizagem. Dialogia, São Paulo, v.5, 

p.135-144 2006.  www.uninove.br 

 

Questão: 41 

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

A questão tomou por base o artigo “Memórias da Emancipação e Intervenção no município de Duque de 

Caxias nos anos 40 e 50”, de Marlucia Santos Souza, publicada na revista “Pilares da História de Duque de 

Caxias e Baixada Fluminense” (Ano II, Nº 03, Dezembro de 2003), da onde a autora afirma : “Em 1943, os 

distritos de Caxias, São João de Meriti, Xerém e Estrela se emanciparam compondo o Município de Duque de 

Caxias. O novo município passou a ser composto por três Distritos: Duque de Caxias, S. João de Meriti e 

Imbariê. Em 1947, São João de Meriti se emancipou de Duque de Caxias e em 1954, o Distrito de Imbariê deu 

origem a outros dois distritos, o de Xerém e o de Campos Elíseos. O processo de emancipação da cidade 

esteve relacionado à organização da União Popular Caxiense (UPC)...” Tal informação consta ainda na obra 

“Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de Caxias” da mesma autora.  Tais 

informações constam de diversas outras obras impressas ou on-line, que confirmam a opção de resposta 

correta divulgada no gabarito preliminar. Logo, ainda que a grafia das localidades estivesse uma atualizada e a 

outra não (assim como se encontram nas obras citadas), não houve prejuízo à resolução da questão. 

Fonte: 

 http://www.bvambientebf.uerj.br/banco_de_imagens/revistas_pilar_hist/03_revista_pilares_da_histo

ria.pdf.p.37 

 SOUZA, Marlucia Santos. Escavando o passado da cidade: história política da cidade de Duque de 

Caxias. Duque de Caxias, RJ: APPH-Clio, 2014, p.137. 

 

Questão: 42 

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

O gabarito divulgado foi o C, onde se lê Washington Luís Pereira de Sousa, que foi presidente do Brasil de 1926 

a 1930, encerrando com seu mandato a histórica política do café com leite (revezamento de presidentes 

representantes das oligarquias de Minas e São Paulo no poder) e foi o responsável pela inauguração da BR-

040 que carrega até hoje seu nome. 

Fonte: http://geografiaurbanaufrrj.blogspot.com.br/2014/12/municipio-de-duque-de-caxias.html 
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Questão: 43 

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

O gabarito divulgado foi o B, onde se lê Fazenda São Bento. Da época colonial, o mais importante lugar de 

memória da região é a fazenda São Bento ou Iguaçu, marco inicial da colonização efetiva da Baixada 

Fluminense. 

Fonte: BRAZ, Antonio A. & ALMEIDA. Tania Maria A. De Merity a Duque de Caxias: Encontro com a História da 

Cidade. Duque de Caxias – RJ: APPJ-Cleio, 2010, p.21. 

 

Questão: 44 

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

O gabarito divulgado foi o C onde se lê “padroeiro do município (Santo Antônio)”. Desde 1970, Santo Antônio 

é o padroeiro oficial de Duque de Caxias, apesar de o culto ser anterior à data. A devoção ao santo é tão forte 

que o município instituiu um feriado para seu culto no dia 13 de junho. O ato que definiu o feriado veio 

através da deliberação nº 1543, de 16 de abril de 1970, publicada no Boletim Oficial nº517, de 27 de abril de 

1970, assinado pelo então prefeito Moacyr Rodrigues do Carmo. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=2520 

 

Questão: 45 

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

O gabarito divulgado foi o B onde se lê “Toda essa gente no esforço viril, de fazer do teu nome um pendão do 

Brasil”, frase, que encerra o Hino oficial de Duque de Caxias denominado “Exaltação à cidade de Duque de 

Caxias”. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=2582 

 

Questão: 47 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Embora a questão tome por base um trabalho desenvolvido sobre a poluição nos dois bairros, onde se 

encontra a informação de que ambos eram pertencentes ao 2º distrito, no mapa do município, apresentado 

no Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias Cidade dos Meninos, se estende por dois distritos (2º e 4º), 

tornando-se inviável a questão por ausência de uma resolução objetiva e correta que atenda integralmente 

seu comando.  

Fonte: http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/portal/ 

http://riotoxico.hotglue.me/caxias 

 

Questão: 48 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência na afirmativa III onde o numeral 35,75 foi digitado incorretamente (35,50) 

comprometendo o entendimento desta, e inviabilizando a resolução exata da questão. 

Fonte: http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/Midia/DESANS/Situacional.pdf 

 

Questão: 49 

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

Merece também destaque na economia de Duque de Caxias o polo moveleiro localizado em ambos os lados 

de um trecho da Rodovia Washington Luiz, localizado entre os bairros Jardim Gramacho e Vila São Luiz, que 



 

68 

 

começou a ser instalado na década de 1990, gerando emprego e renda para o município da Baixada 

Fluminense. Tais informações podem ser conferidas no endereço eletrônico oficial do polo moveleiro, ou em 

outras referências que tratam da economia atual do município. 

Fonte: http://rj.siteoficial.com.br/polo-moveleiro-rj-duque-de-caxias/casa-and-moveis/regiao-metropolitana-

75 

 

Cargo: Professor Especialista - Orientação Pedagógica 

 

Questão: 01 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado D, pois estão corretos apenas os itens I, II e III. 

A questão supracitada solicita que se encontrem quais dos itens tratam da atribuição do Orientador 

Pedagógico em relação ao Projeto Político Pedagógico, quando em seu enunciado afirma que, segundo 

Vasconcellos (2004, p. 169) este projeto é um plano global da instituição e pode ser entendido como a 

sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se 

concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um 

instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização 

e integração da atividade prática da instituição nesse processo de formação. E neste caso, conforme Grinspun 

(2012, p.102), o Projeto Político Pedagógico da escola faz parte da prática cotidiana do Orientador Pedagógico 

e uma das suas funções é articular e concretizar o mesmo, de forma coletiva na comunidade escola, devendo 

ser o elemento integrador do grupo (item III), mantendo uma rede de relações pessoais que busque, da 

melhor maneira possível, a concretização dos objetivos que a escola propõe. É um profissional que articula os 

saberes e os conhecimentos didáticos e pedagógicos de maneira sistematizada. 

Para Vasconcellos apud Grinspun (2004, p. 71): “O supervisor educacional é o intelectual orgânico que ajuda o 

grupo na tomada de consciência do que está se vivendo para além das estratégias de intransparências que 

estão a nos alienar” (item I). Assim, a ação supervisora no cotidiano escolar deve estar apoiada na 

sensibilidade, na capacidade de percepção do todo, no diálogo, no trabalho coletivo e na constante busca de 

aprimoramento do processo educativo (item II). 

Portanto, o único item incorreto é o IV, pois o Orientador Pedagógico é um profissional que articula os saberes 

e os conhecimentos didáticos e pedagógicos de maneira sistematizada, mas, reconhece que o processo de 

construção do Projeto Político Pedagógico é interminável, pois sempre estará em constante avaliação e 

reformulação. 

Fontes: HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de Didática Geral. 1. ed. São Paulo: Ática, 2011. 

 

Questão: 03 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa C. 

O enunciado da questão trata da função de Orientador Pedagógico, conforme Saviani (2003, p. 26), do acordo 

firmado entre Brasil e Estados Unidos da América para implantação do Programa de Assistência Brasileiro 

Americana ao Ensino Elementar, PABAEE. 

A supracitada questão solicita que seja assinalada a alternativa incorreta, sendo esta a alternativa C, pois o 

PABAEE tinha por objetivo ‘treinar’ os educadores brasileiros a fim de que estes garantissem a execução de 

uma proposta pedagógica voltada para a educação tecnicista (B), dentro dos moldes norte-americanos. 

Inicialmente os técnicos do PABAEE acreditavam que bastava investir na formação dos professores através dos 
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cursos ‘Normais’ para garantir a execução das práticas impostas pelo Programa. Posteriormente perceberam 

que o preparo do Supervisor Escolar/Orientador Educacional, com base nas suas concepções tecnicistas, teria 

uma eficácia maior, pois estes profissionais poderiam atuar: “interferindo, diretamente no que ensinar, no 

como ensinar e avaliar, educando professores e alunos para uma organização escolar fundada na ordem, na 

disciplina e na hierarquia e cimentada na visão liberal cristã” (GARCIA apud PAIVA, p. 40, 1997). Os 

Supervisores desempenhavam um papel de multiplicadores e inspecionavam a execução das ideias impostas 

pelo PABAEE, assim, o programa passou a atingir um número maior de professores e alunos, afirma a 

alternativa (A). LONG, um dos organizadores do programa, reforçando esta meta, conclui que: “isso indica 

claramente que devemos trabalhar com pessoas que preparam professores, em vez de trabalhar com 

professores regentes de classes” (apud PAIVA, 1997, p. 48). Neste período a educação brasileira fundamentou-

se basicamente no PABAEE e o material elaborado pelos profissionais que trabalhavam no programa era Fonte 

para especialização e aprimoramento dos docentes da época. Alternativa (D) 

Alguns estados brasileiros como Minas Gerais, Goiás e São Paulo foram os principais ‘executores’ do 

Programa, porém esta tendência influenciou a educação e a função do Supervisor Escolar em todo o país. 

Portanto, esta tendência NÃO influenciou a educação apenas em alguns estados brasileiros, como trata a 

alternativa (C). 

Fontes: SAVIANI, Dermeval - A supervisão educacional em perspectiva histórica: da função à profissão pela 

mediação da idéia. In: FERREIRA, Naura Carapeto (org). Supervisão Educacional para uma escola de qualidade. 

4. ed. São Paulo: Cortez, 2003, p. 13- 38. 

 

Questão: 04 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa D. 

De acordo com o portal do INEP, “o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), conforme estabelece a 

Portaria n.º 931, de 21 de março de 2005, é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação 

Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). A Aneb é realizada por amostragem das 

Redes de Ensino, em cada unidade da Federação e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. Por 

manter as mesmas características, a Aneb recebe o nome do Saeb em suas divulgações. A Anresc é mais 

extensa e detalhada que a Aneb e tem foco em cada unidade escolar. Por seu caráter universal, recebe o 

nome de Prova Brasil em suas divulgações”. (Disponível em: http://portal.inep.gov.br/saeb acesso em 

11/07/2015) 

Portanto, o Saeb e a Prova Brasil são dois exames complementares que compõem o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), realizado pelo Inep/MEC, 

abrange estudantes das redes públicas e privadas do país, localizados em área rural e urbana, matriculados na 

4ª e 8ª séries (ou 5º e 9º anos) do ensino fundamental e também no 3º ano do ensino médio. São aplicadas 

provas de Língua Portuguesa e Matemática. A avaliação é feita por amostragem. Nesses estratos, os 

resultados são apresentados para cada unidade da Federação e para o Brasil como um todo. 

E ainda, conforme site da Secretaria da Educação do DF, “a Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb) são dois exames complementares que compõem o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica. O Saeb foi a primeira iniciativa brasileira para conhecer seu sistema educacional em profundidade, e 

tem sido realizado a cada dois anos desde 1990. As avaliações fornecem dados sobre a qualidade dos sistemas 

educacionais do Brasil, das regiões geográficas e das unidades federadas (estados e Distrito Federal), 

envolvendo estudantes de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e também estudantes do 3º ano do ensino 

médio.” A Prova Brasil foi criada em 2005, a partir da necessidade de tornar a avaliação mais detalhada, em 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/caracteristicas-saeb
http://provabrasil.inep.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/saeb
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complemento à avaliação já feita pelo Saeb. A avaliação expande o alcance dos resultados porque oferece 

dados não apenas para o Brasil e unidades da Federação, mas também para cada município e escola 

participante. Entretanto, Apesar de complementares, a metodologia das duas avaliações é a mesma e, 

portanto, passaram a ser operacionalizadas em conjunto, desde 2007. (Disponível em 

http://www.se.df.gov.br/exames-nacionais/317-saeb-e-prova-brasil.html, acesso e m 11/07/2015). 

Na portaria de 2005 que normatiza o Saeb, em seu parágrafo 2º, estão explicitados os seguintes objetivos 

gerais: (...) a) avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas, de forma que cada unidade escolar receba 

o resultado global; b) contribuir para o desenvolvimento, em todos os níveis educativos, de uma cultura 

avaliativa que estimule a melhoria dos padrões de qualidade e equidade da educação brasileira e adequados 

controles sociais de seus resultados; c) concorrer para a melhoria da qualidade de ensino, redução das 

desigualdades e a democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais, em consonância 

com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional; d) oportunizar informações 

sistemáticas sobre as unidades escolares. E analisando o documento que regulamenta o Saeb (Brasil, 2005), 

não justifica o argumento recursal, acerca do PISA alternativa (A), ser incorreta, pois pode-se constatar que o 

objetivo do Pisa se constitui igualmente às avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica, ou seja, 

produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação, de modo a subsidiar 

políticas de melhoria do ensino básico. No Brasil, o Pisa também é coordenado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), assim como o Saeb/Aneb e a Prova Brasil.  

Portanto, o único item que não está correto é o (V), pois em 2001, o Saeb passou a avaliar apenas as áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática, o que perdurou até 2013, quando foi feita a inclusão experimental da 

avaliação de Ciências para estudantes da 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental e da 3º série do Ensino 

Médio. 

Fontes: 

 Produtos.seade.gov.br/produtos/spp/v23n01/v23n01_02.pdf 

 http://www.avaliaeducacional.com.br/Avaliacao/ 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392000000100014 

 http://portal.inep.gov.br/saeb 

 http://www.se.df.gov.br/exames-nacionais/317-saeb-e-prova-brasil.html 

 

Questão: 06 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa C. 

Os argumentos recursais não procedem, pois conforme publicado no Anexo do edital do certame, a questão 

trata da Gestão Compartilhada na Escola, como também não há erro na publicação do Gabarito e há apenas 

uma resposta correta na supracitada questão. 

Vale ressaltar, conforme citado no recurso interposto, quanto à ação do Orientador Pedagógico que em 

relação ao currículo este é um campo fundamental de exercício da ação supervisora; porém, na construção do 

mesmo, ela tem que acontecer no bojo de um trabalho em equipe, a equipe técnico-pedagógica da escola. 

Quando se fala em equipe, faz-se referência às pessoas que trabalham para o alcance de objetivos comuns; 

isso extrapola questões hierárquicas e aponta para conceitos de harmonia relativa e de cooperação. Ao atuar 

no campo do currículo, a supervisão educacional precisa se livrar de certos “ranços” históricos visando à 

mudança de mentalidade para alcançar um nível de vida mais sadio e economicamente produtivo. Dessa 

forma, o currículo é, por excelência, fruto de trabalho coletivo em que essas características são 

profundamente danosas. O trabalho do OP é uma atuação de grupo que acontece com os professores e 

http://www.se.df.gov.br/exames-nacionais/317-saeb-e-prova-brasil.html
http://www.avaliaeducacional.com.br/Avaliacao/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392000000100014
http://portal.inep.gov.br/saeb
http://www.se.df.gov.br/exames-nacionais/317-saeb-e-prova-brasil.html
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demais setores da escola, e especialmente por ser grupal, o trabalho exige o exercício constante do pensar, do 

descobrir e do saber o modo de avançar nas ações e também o de recuar. Esse trabalho requer estudo, 

dedicação e se constrói no fazer diário da escola (por isso, nunca se sabe como fazê-lo, ‘não tem receita’), o 

que permite olhá-lo de diversas maneiras (lados). Em suma, caracteriza-se como um trabalho administrativo-

burocrático que transcende o conhecimento puro e simples da sala de aula (só o conhecimento discente não é 

suficiente para ser OP). Portanto, segundo Grinspun (2012 p.114), é OP que irá implementar e acompanhar o 

currículo na escola.  

E ainda, acerca dos conflitos nas relações de trabalho, conforme destacado no argumento recursal, como 

elemento destrutivo nas relações, segundo Robbins (2012), estes podem resultar em consequências tanto 

disfuncionais (destrutivas) quanto funcionais (construtivas) para as partes envolvidas. O conflito é inerente às 

relações humanas e faz parte de cada indivíduo. Podendo-se concluir assim que para muitos conflitos, o que 

pode determinar a diferença entre consequências construtivas ou positivas está na forma como eles são 

geridos.  

Fontes: 

 MEDINA, Antônia da Silva. Supervisão Escolar: da ação exercida à ação repensada. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 1995. 

 OLIVEIRA, Eloiza da Silva Gomes de, 1950- Princípios e métodos de supervisão e orientação 

educacional/Eloiza da Silva Gomes de Oliveira, Mírian Paura Sabrosa Zippin Grinspun. - 1.ed., rev. - 

Curitiba, PR: IESDE Brasil, 2012. 

 ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

Questão: 07 

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

Argumento improcedente, ratifica-se gabarito publicado - Alternativa B. 

Medir descreve um ponto de vista quantitativo do fenômeno a ser descrito tendo como base um sistema de 

unidades convencionais. Já a avaliação é baseada na coleta de dados quantitativos e qualitativos que são 

interpretados de acordo com critérios previamente estipulados. 

A diferença fundamental entre medir e avaliar é que a primeira é um ato estático e a segunda é um processo 

dinâmico, que (re) encaminha a ação. 

O conceito apresentado por Haydt (1988, p. 10): Avaliar é julgar ou fazer uma apreciação de alguém ou 

alguma coisa, tendo como base uma escala de valores [ou] interpretar dados quantitativos e qualitativos para 

obter um parecer ou julgamento de valor, tendo por base padrões ou critérios. 

Os conceitos de medir, e avaliar muitas vezes são utilizados como sinônimo. Embora intimamente 

relacionados, eles não são sinônimos. Tantos testes como as noções de medida e de avaliação referem-se à 

verificação do rendimento escolar, porém, com uma amplitude de significação diferente. O processo de 

avaliação inclui a medida, mas vai além dela: a medida diz o quanto o aluno possui de determinada habilidade, 

enquanto que a avaliação informa o valor dessa habilidade. A medida descreve os fenômenos com dados 

quantitativos, a avaliação descreve esses fenômenos e os interpreta, utilizando-se também de dados 

qualitativos. 

Fonte: OLIVEIRA, Eloiza da Silva Gomes de, 1950- Princípios e métodos de supervisão e orientação educacional 

/ Eloiza da Silva Gomes e Oliveira, Mírian Paura Sabrosa Zippin Grinspun. - 1.ed., rev. - Curitiba, PR: IESDE 

Brasil, 2012. 
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Questão: 08 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A questão foi anulada, pois as alternativas A e D estão corretas. 

Um trabalho interdisciplinar, antes de garantir associação temática entre diferentes disciplinas ação possível, 

mas não imprescindível, deve buscar unidade em termos de prática docente, ou seja, independentemente dos 

temas/assuntos tratados em cada disciplina isoladamente. Em nossa proposta, essa prática docente comum 

está centrada no trabalho permanentemente voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades, 

apoiado na associação ensino pesquisa e no trabalho com diferentes Fontes expressas em diferentes 

linguagens, que comportem diferentes interpretações sobre os temas/assuntos trabalhados em sala de aula. 

Portanto, esses são os fatores que dão unidade ao trabalho das diferentes disciplinas, e não a associação das 

mesmas em torno de temas supostamente comuns a todas elas. (BRASIL, 2002b, p. 21-22). 

Portanto, a interdisciplinaridade, visa passar de uma concepção fragmentária para uma unitária do 

conhecimento, e na escola devem-se integrar as disciplinas, criando no conceito de conhecimento uma visão 

de totalidade, onde os alunos possam perceber que o mundo onde estão inseridos é composto de vários 

fatores, que a soma de todos formam uma complexidade.  

Fontes: 

 http://educador.brasilescola.com/orientacoes/promovendo-interdisciplinaridade-na-escola.htm 

 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 2002. 

 

Questão: 12 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B. 

A questão supracitada indica que na perspectiva da educação inclusiva o espaço escolar deverá se organizar 

como aquele que oferece o serviço da Tecnologia Assistiva – TA e esta prática acontece nas salas de recursos 

multifuncionais: no desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos, as ajudas técnicas e a tecnologia 

assistiva estão inseridas no contexto da educação brasileira, dirigidas à promoção da inclusão dos alunos nas 

escolas. Entretanto, o comando da questão solicita que seja assinalada a alternativa que indique quando a 

tecnologia NÃO pode ser considerada assistiva no contexto educacional.  

A tecnologia educacional é facilmente confundida com a Tecnologia Assistiva. Considerando a alternativa dada 

(B), quando um aluno com deficiência física nos membros inferiores e que faz uso de cadeira de rodas, 

utilizará o computador com o mesmo objetivo que seus colegas, ou seja, pesquisar na web, construir textos, 

tabular informações, organizar suas apresentações, etc., o computador é para este aluno, como para seus 

colegas, uma ferramenta tecnológica aplicada no contexto educacional e, neste caso, não se trata de 

Tecnologia Assistiva.  

Qualquer aluno, tendo ou não deficiência ao utilizar um software educacional está se beneficiando da 

tecnologia para o aprendizado. Na escola o professor propõe novas ferramentas tecnológicas com objetivo de 

diversificar e qualificar o acesso ativo dos alunos às informações e também proporcionar a eles múltiplas 

formas de organizarem, expressarem e apresentarem os conhecimentos construídos. 

Quando, então, a tecnologia pode ser considerada Assistiva no contexto educacional? Quando ela é utilizada 

por um aluno com deficiência e tem por objetivo romper barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas que 

limitam/impedem seu acesso às informações ou limitam/impedem o registro e expressão sobre os 

conhecimentos adquiridos por ele; quando favorecem seu acesso e participação ativa e autônoma em 

projetos pedagógicos; quando possibilitam a manipulação de objetos de estudos; quando percebemos que 
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sem este recurso tecnológico a participação ativa do aluno no desafio de aprendizagem seria restrita ou 

inexistente. São exemplos de TA no contexto educacional os mouses diferenciados, teclados virtuais com 

varreduras e acionadores, softwares de comunicação alternativa, leitores de texto, textos ampliados, textos 

em Braille, textos com símbolos, mobiliário acessível, recursos de mobilidade pessoal etc. 

Portanto, a única alternativa INCORRETA é a B. 

Fonte: http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf 

 

Questão: 13 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa C. 

A questão supracitada solicita a leitura de uma charge, onde o aluno se sente prejudicado pelos “descontos” 

feitos em suas notas. No enunciado da questão afirma que na escola contemporânea o Conselho de Classe 

pressupõe de ações coletivas e assertivas para um trabalho educativo eficiente. Entretanto, o comando 

solicita que considere a charge levando em conta as ações equivocadas de muitos professores diante das 

reuniões de um Conselho de Classe. Não há afirmação de que se trata de ações de todos os professores. A 

charge trata de uma ilustração hipotética.  

Um Conselho de Classe participativo deve ser idealizado de forma que o objeto de trabalho e o processo de 

ensino e de aprendizagem dos estudantes da escola e levando-se em conta uma avaliação emancipadora 

proposta no Projeto Político Pedagógico da escola.  

A charge representa uma crítica às escolas nas quais ainda ocorrem reuniões que onde professores rotulam as 

turmas; comentam fatos, notas e rendimento das turmas; prendem-se em razões de ordem individual; os 

problemas recaem sobre na maioria das vezes ao aluno, ou seja, falta de interesse, não estuda, não participa, 

muita conversa; o aluno é avaliado para ser promovido; então ele estuda em função da nota e a aprendizagem 

fica em segundo plano. Falta, neste caso, uma reflexão consciente que leve a uma mudança nas atitudes. 

Muitos destes problemas recaem sobre o conceito de avaliação que cada profissional tem da educação sendo 

que, muitas vezes o valor quantitativo prevalece e não há uma análise da práxis do profissional da educação 

para que haja desenvolvimento de novas metodologias.  

O Conselho de Classe, a partir do levantamento das dificuldades deve repensar em novas formas de 

encaminhamento pedagógico, e não apenas de classificar e avaliar os educandos, pois nessa ótica terá apenas 

a função de legitimar e reforçar os resultados já obtidos pelo aluno. E esse ideário não deve ter respaldo mais 

entre os professores/as, numa escola em que se busque a coerência da ação pedagógica.  

Uma nova proposta de Conselho de Classe impõe um processo de construção histórica, em virtude do 

processo de avaliação ser um processo dialético que implica intrinsecamente no processo de gestão de novas 

ações pedagógicas. Portanto, a única opção correta é a C. 

Fonte: O CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO E SUA MATERIALIDADE NA ESCOLA PÚBLICA 

institucional.educacao.ba.gov.br/.../conselho-de-classe-participativo.pdf. 

 

Questão: 14 

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

Argumento improcedente, ratifica-se gabarito publicado - Alternativa B. 

O recente relatório da UNESCO da Commission internationale sur l'education pour le vingt et unième 

siècle (Comissão internacional sobre a educação para o vigésimo primeiro século), presidida por Jacques 

Delors, enfatizou fortemente os quatro pilares de um novo tipo de educação: aprendendo a conhecer, 

aprendendo a fazer, aprendendo a viver em conjunto e aprendendo a ser”. Na visão transdisciplinar, há 
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uma translação que conecta os quatro pilares do novo sistema de educação e tem sua Fonte na nossa própria 

constituição, enquanto seres humanos. Uma educação viável só pode ser uma educação integral do ser 

humano. Uma educação que é dirigida para a totalidade aberta do ser humano e não apenas para um de seus 

componentes. 

O comando da questão solicita que seja assinalada a alternativa INCORRETA. 

 “Viver em conjunto” não significa apenas tolerar dos outros as diferenças de opinião, de cor de pele e de 

crenças; submeter-se às exigências do poder; negociar o certo e o errado dos inúmeros conflitos, separando, 

definitivamente, a vida interior da vida exterior. A atitude transcultural, transreligiosa, transpolítica e 

transnacional pode ser aprendida. Uma vez que em cada ser há um âmago sagrado, intangível e inato. 

Contudo, essa atitude inata é apenas potencial e pode permanecer não atualizada para sempre, ausente em 

vida e em atos. Para que as normas da coletividade sejam respeitadas, precisam ser validadas pela experiência 

interior de cada ser. A atitude transcultural, transreligiosa, transpolítica e transnacional permite-nos 

compreender melhor nossa própria cultura, defender melhor nossos interesses nacionais, respeitar melhor 

nossas convicções religiosas e políticas. Como em todas as outras áreas da Natureza e do Conhecimento, a 

unidade aberta e a pluralidade complexa não são antagônicas. 

Fonte:  

 http://ciret-transdisciplinarity.org/bulletin/b12c8por.php 

 NICOLESCU, Basarab. La Transdisciplinarité, Rocher, Paris, 1996. 

 

Questão: 15 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se gabarito publicado - Alternativa C. 

Os argumentos recursais são improcedentes, tendo em vista que não se discute o surgimento do profissional 

de Supervisão Escolar. Retomando ao contexto histórico antes do período colonial, percebe-se que as 

comunidades daquela época já utilizavam pessoal para organizar, fiscalizar e assim, asseguravam a 

regularidade e funcionalidade da "Sociedade", nota-se então, que haviam pessoas que exerciam a função de 

supervisor, sendo que essa nomenclatura não era utilizada neste contexto histórico. Segundo Saviani (2007, p. 

14). Nas comunidades primitivas onde a educação se dava de forma difusa e indiferente estava presente a 

função supervisora, ora supervisionado e organizando o trabalho dos membros da comunidade. Com o passar 

dos anos o mesmo fenômeno que caracterizou a sociedade antiga, persiste na Idade Média, no modo de 

produção feudal, pois, na antiguidade tinha a classe dos proprietários e a dos não proprietários de terras, 

consequentemente a educação escolar se destinava aos membros da classe dominante. Assim, a ação 

supervisora ainda não se põe em destaque, visto que na época antiga e medieval, a estrutura escolar era 

simples e constituída de um único mestre com seus discípulos, segundo Saviani, (2007, p. 16). 

Então, os anos se passaram e muitas mudanças ocorreram no âmbito educacional. Deportamo-nos finalmente 

para o século XX, onde com a criação de leis e decretos na área educacional o Supervisor Escolar passou a 

assumir função específica nas instituições de ensino. Visto que o desenvolvimento da sociedade brasileira de 

cunho capitalista e a aceleração do processo de industrialização e urbanização intensificaram as pressões 

sociais em torno da questão educacional fazendo com que as reformas e políticas educacionais tomassem 

forma para o melhor desenvolvimento da mesma. No final dos anos 60, com a ruptura política do período 

militar, buscou-se organizar a educação à nova situação; todavia, realizaram-se novas reformas no ensino. 

Nesse contexto sócio-político educacional é aprovado pelo então Conselho Federal de Educação o Parecer n° 

252 de 1969 que reformulou os cursos de Pedagogia. Por meio deste Parecer, pretende-se especializar o 

educador em uma função particular não se preocupando com sua inserção no vasto painel do processo 
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educativo. As funções foram denominadas "habilitações". Conforme Saviani (2007, p. 29) o curso de 

pedagogia foi então: Organizado na forma de habilitações, que, após um núcleo comum centrado nas 

disciplinas de funcionamentos da educação, ministradas de forma bastante sumária, deveriam garantir uma 

formação diversificada numa função especifica da ação educativa. Foram quatro habilitações centradas nas 

áreas técnicas, individualizadas por função, a saber: administração, inspeção, supervisão e orientação; além 

disso, previu-se também, como habilitação possível de ser cursada concomitantemente com uma dentre 

aqueles da área técnica, o magistério de disciplinas profissionalizantes dos cursos normais. 

Em suma, é com o Parecer n° 252/69 que se observa a tentativa mais radical de se profissionalizar a função do 

supervisor educacional. Em meio aos conflitos da época, a supervisão foi oficializada com a LDB – Lei de 

Diretrizes e Base da Educação – de 1971 com a lei 5.692/71. 

Portanto, o primeiro item a ser analisado em verdadeiro ou falso, é verdadeiro, pois não se trata do 

surgimento do profissional, mas sim em regularizar o seu papel na educação. Assim, na década de 70, surge a 

nomenclatura "Supervisor Escolar" com a lei 5.692/71 onde se acentua a ideia do gerenciamento dos sistemas 

escolares e escolas, com tentativas de dar um cunho empresarial à administração escolar e à sala de aula. 

Desse modo, percebe-se que o profissional ocupava o cargo de Supervisor Escolar, mas não conseguia 

desenvolver e identificar a função política e social que lhe cabia. É fundamental entender que nessa época 

para trabalhar como supervisor o importante era ter formação em educação, mais precisamente no curso de 

pedagogia; quanto à habilitação não era tão relevante. É nesse contexto conflituoso do século passado, que 

no final dos anos 70, o curso de Pedagogia ganha corpo, sobre a base de uma fundamentação teórica centrada 

nos fundamentos da educação com competências para exercer as diferentes atribuições dirigidas pelos 

sistemas de ensino visando um melhor funcionamento.  

Então, foi a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – Lei 4.024/61, as Transformações 

no campo educacional, social e político, tiveram base filosófica para caminhar; após dez anos surgiu outra 

reforma na área educacional que foi com a segunda LDB – 5.692/71; que veio oficializar a função do 

Supervisor escolar na lei. E a terceira Lei é vigente, 9.394/96 que dá respaldo para a função do Supervisor no 

art. 64 – "A formação de profissional de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e 

orientação educacional para educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de 

pós-graduação à critério da instituição de ensino, garantida nesta formação, a base comum nacional." 

Portanto, os aspectos socioeconômicos e políticos influenciaram a ação supervisora por toda a história 

educacional. Apesar de ter sido reconhecida oficialmente pela LDB de 1971, a ideia de supervisão tem origem 

no período colonial, quando foi organizado o primeiro sistema educacional brasileiro. Sendo assim, a única 

alternativa correta é a C, que informa como verdadeiras a primeira, segunda e terceira, verdadeiras assertivas 

e, a quarta e última, falsa. 

Fonte: SAVIANI, Demerval. A Nova Lei da Educação: Trajetória, Limites e Perspectivas. 3 ed. São Paulo: Autores 

Associados, 1999. 

 

Questão: 16 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa D.  

A questão supracitada em seu enunciado trata da intervenção do Orientador Pedagógico no processo de 

ensino e aprendizagem, e que esta deve ser norteada pelos princípios de objetividade, de contextualização, de 

flexibilidade, de transversalidade e de interdisciplinaridade. E no comando desta, solicita-se que assinale a 

alternativa que trata do princípio da transversalidade e da interdisciplinaridade. Dessa forma, não se trata de 
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duas palavras sinônimas, pois os dois são princípios norteadores que devem orientar o processo de ensino e 

aprendizagem, sendo extremamente importante a presença dos supervisores em sua análise e discussão. 

Considerando os cinco princípios descritos a seguir, conforme constam no enunciado: Alternativa (A) Trata da 

FLEXIBILIDADE: diz respeito a como adequar esse processo a diferentes situações que ocorrem na escola. 

Alguns exemplos: um aluno que está repetindo o ano; um aluno com necessidades especiais; uma professora 

recém-chegada à escola que nunca trabalhou com uma turma de alfabetização etc. Cada caso constitui-se em 

um caso singular, e cabe ao especialista colaborar para o processo sem ignorar a realidade, flexibilizando a sua 

efetivação. Alternativa (B) Trata da OBJETIVIVIDAE: trata-se da organização, da estrutura do processo de 

ensino e aprendizagem, fundamentado em uma teoria e em uma lógica adequadas ao campo onde será 

aplicado e desenvolvido. A objetividade engloba, além da escolha de um determinado caminho, o 

desenvolvimento por que o processo passa ao longo das séries ou anos, dos tempos e espaços escolares. Além 

da estrutura em si, responde por todas as escolhas, como a utilização dos recursos (livro didático, material 

escolar) que fazem parte do processo. No caso dos supervisores, estes devem procurar saber, ajudar e 

colaborar com os dados que incidem sobre a questão da objetividade do processo de ensino e aprendizagem. 

Alternativa (C) Trata da CONTEXTUALIZAÇÃO: relaciona os conteúdos e metodologias ao contexto 

sociocultural dos alunos. Se os alunos dominam determinada realidade, em vez de ignorá-la, deve-se 

aproveitá-la para, a partir dela, chegar-se aos objetivos pretendidos. Na contextualização, não se traz para a 

escola apenas a realidade em que o processo está inserido – priorizando-se as questões externas que 

influenciam o contexto, como a globalização, as novas tecnologias e os valores pertinentes a uma sociedade 

pós-moderna, entre outros –, como também as questões do contexto e do cotidiano escolar. É papel 

fundamental do especialista resgatar esse contexto, a fim de ampliar e aproveitar as oportunidades que este 

lhe oferece, assim como para se conscientizar dos desafios que o mesmo apresenta. Alternativa (D) Trata da 

TRANSVERSALIDADE E DE INTERDISCIPLINARIDADE: esses dois princípios dizem respeito à forma como os 

conteúdos devem ser trabalhados: em uma dimensão transversal e interdisciplinar. A interdisciplinaridade é a 

forma como os conteúdos serão confeccionados, utilizando-se recursos de diferentes campos do saber. As 

diretrizes curriculares da Educação apontam para os eixos transversais, e a grande preocupação do 

profissional da área é pensar de que forma os conteúdos podem ser desenvolvidos sem serem justapostos, 

mas colocados em redes de entrosamento com seus diferentes saberes. A transdisciplinaridade diz respeito ao 

encaminhamento dos conteúdos, da discussão das experiências e dos valores, para além do exigido pelo 

programa, ou seja, além da matéria da prova. 

Portanto, a única alternativa que trata dos dois princípios conforme solicitado no comando da questão é a 

alternativa D. 

Fontes: HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de Didática Geral. 1. ed. São Paulo: Ática, 2011. 

Oliveira, Eloiza da Silva Gomes de, 1950- Princípios e métodos de supervisão e orientação educacional / Eloiza 

da Silva Gomes e Oliveira, Mírian Paura Sabrosa Zippin Grinspun. - 1.ed., rev. - Curitiba, PR: IESDE Brasil, 2012. 

 

Questão: 17 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B.  

O projeto de intervenção pedagógica na escola tem como finalidade delinear a intencionalidade das ações a 

serem implementadas na escola. Ou seja, tem uma relação direta com as atividades curriculares previstas, 

bem como com as produções a serem realizadas e com a implementação deste projeto na escola. É 

fundamental que o projeto apresente uma relação intrínseca entre o objeto de investigação do professor, 

autor do projeto, decorrente da realidade escolar e a proposição de intervenção. 
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Uma das questões fundamentais para a elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, destaca-

se a ênfase a ser dada na disciplina de atuação do professor que realizará o projeto, que expressa a 

rigorosidade no conhecimento científico. Isto significa que os fundamentos teórico-disciplinares devem ser 

priorizados e trabalhados em todos os Projetos de Intervenção Pedagógica na escola.  

Fonte: SAVIANI, Dermeval Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. São Paulo: Cortez/Autores 

Associados, 1991. 

 

Questão: 19 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B.  

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas 

de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema ou compreender um 

determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista.  

“A interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e 

utilizável para resolver às questões e aos problemas sociais contemporâneos”. 

O trabalho interdisciplinar pode requerer que uma vez pode ser simples, parte da prática cotidiana dos alunos 

A interdisciplinaridade é uma proposta que visa superar o tratamento do conhecimento escolar. Por essa 

perspectiva, os múltiplos conhecimentos se interligam e se relacionam com a realidade na comunidade na 

qual o aluno esta inserido. Desta forma, quanto maior o diálogo melhor será o entendimento escolar, 

ressaltando e valorizando as aprimorações da aprendizagem. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 2002. 

 

Questão: 21 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa A.  

O enunciado da questão afirma que, segundo Medina (2002), o supervisor abdica de exercer poder e controle 

sobre o trabalho do professor e assume uma posição de problematizador do desempenho docente, isto é, 

assume com o professor uma atitude de indagar, comparar, responder, opinar, duvidar, questionar, apreciar e 

desnudar situações de ensino, em geral, e, em especial, as da classe regida pelo professor. Esta mudança de 

paradigma demanda outras atribuições, fazendo com que professores passem a buscar no Supervisor uma 

ação renovada, apoio, formação, orientação, a fim de qualificar sua prática pedagógica. Com o inicio desta 

nova realidade o Supervisor Escolar passa a ter de refletir sobre: ‘o que fazer, por que fazer, para que fazer’, 

assumindo, enquanto educador, a dimensão política de sua função. Neste sentido, e apontando para a 

evolução na atuação do Supervisor Escolar, cabe ao Supervisor no sentido pedagógico, um trabalho como de 

“assistência ao professor, em forma de planejamento, acompanhamento, coordenação, controle, avaliação e 

atualização do desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem”. Portanto, nesta dimensão o Supervisor 

deve-se colocar como ‘professor’ de seus professores, alguém que provoca, desafia, incita, questiona, faz 

pensar. O comando da questão solicita que assinale a alternativa que não está de acordo com esta nova 

proposta pedagógica, e, a alternativa (A) é a única que atende a este comando, pois ter comportamento de 

neutralidade significa uma ação tradicional da práxis do Supervisor, pois na concepção da escola nova, deveria 

estar: ter um comportamento expresso com clareza o mais adequado. 
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Com relação ao argumento recursal, que cita ser também uma resposta ao comando da questão, a alternativa 

(B): “Ter o conhecimento como um dado relativo”, esta ação indica uma prática atual da supervisão, pois caso 

estivesse indicado a ação de “ter o conhecimento como um dado absoluto”, seria uma prática tradicional. 

 Portanto, a única alternativa correta, de acordo com o comando dado na questão é a alternativa A. 

Fonte: MEDINA, Antônia da Silva. Supervisão Escolar: da ação exercida à ação repensada. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 1995. 

 

Questão: 23 

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

Argumento prejudicado por não se referir à questão em tela, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa D. 

 

Questão: 25 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa D.  

A questão supracitada em seu enunciado, informa que o papel do supervisor ganha novas dimensões, 

passando de controlador e direcionador para estimulador e sustentador do trabalho docente e que, mudando 

as funções, mudam as ações e a forma de interagir, de criar condições de trabalho, a própria forma de 

perceber a relação a ser estabelecida com os professores. Com o objetivo de efetivar uma nova prática 

Supervisora que, além de criar condições para que ocorra a ação-reflexão-ação dos professores, é necessário 

que sejam revistas as concepções que embasam as práticas pedagógicas. 

A mudança de paradigma ao comparar-se esta visão de Supervisão com os objetivos para o qual este 

profissional foi instituído no Brasil no início do século XX. Segundo Medina, é necessário despir-se do 

autoritarismo que a caracterizou em épocas passadas e assumir o verdadeiro papel de estimuladora e 

organizadora de um projeto de mudança necessária que envolva, de forma responsável, toda a comunidade 

escolar. A organização de espaços que viabilizem o crescimento profissional, o diálogo, a formação efetiva do 

professor em serviço, são desafios postos ao Supervisor Escolar com base nas suas atribuições. E, relativo à 

liderança, Blanchard (apud Medina), afirma que o papel do Supervisor como líder é muito mais importante 

que pode-se imaginar, pois é preciso ajudar as pessoas a se tornarem vencedoras. Este ‘ajudar’, porém, não 

pode ser vazio, precisa ser organizado, pensado, construído com base no conhecimento teórico e na 

subjetividade implícita nas relações que se estabelecem entre Supervisor e professor. E o processo de 

liderança constrói-se ao longo da vida, a partir das experiências e vivências, mas depende, também, do 

caráter, das relações interpessoais, do conhecimento, da intuição, de sucessos passados, das habilidades, dos 

valores, da flexibilidade, da perseverança e da autodisciplina de quem assume este papel. 

 Portanto, o argumento recursal que cita que o item (I): “criar laços com a comunidade e conhecer 

profundamente a legislação a fim de beneficiar-se da mesma” está incoerente com o papel do Supervisor 

atual, não procede. Não há como atuar como profissional comprometido se não conhece a legislação a que se 

refere à educação, sem este conhecimento, o desafio ainda será mais complexo, pois não é suficiente 

controlar a burocracia, o cumprimento das regras escolares, verificar se os conteúdos estão sendo 

desenvolvidos, mas, sim, constituir-se como líder educacional que deve responsabilizar-se e comprometer-se 

com a organização do trabalho pedagógico desenvolvido na escola, e principalmente com a aprendizagem, o 

crescimento dos professores por ele liderados, sem contudo não conhecer as legislações que normatizam o 

sistema de ensino a que lhe compete liderar. 

Fonte: MEDINA, Antônia da Silva. Supervisão Escolar: da ação exercida à ação repensada. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 1995. 
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Questão: 26 

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

Argumento prejudicado por ausência de fundamentação. Ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa C. 

 

Questão: 27 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa A.  

Em ‘Pedagogia da Conscientização: um legado de Paulo Freire à formação de professores’ Freitas (2001, p. 71), 

analisa a ação supervisora relacionando-a à educação que “compreende os atos de ensinar e aprender, que 

caracterizam a natureza da prática educativa, enquanto dimensões do processo maior – o de conhecer”. E 

ainda, a ação pedagógica, em qualquer instância, apresenta três dimensões. Estas dimensões fazem-se 

presentes em todas as práticas educativas, mesmo que inconscientemente. Ao educar, ao ensinar, a prática 

está baseada em uma ou mais teorias, o trabalho é voltado para a manutenção do sistema ou por sua 

transformação, e sentimentos estão envolvidos nesta ação, sejam eles positivos ou negativos. Desvela-se, 

desta forma, a complexidade da ação educativa, seja ela entre professor – aluno ou Supervisor Escolar – 

professor. Sempre que houver sujeitos envolvidos em processo de ensino e aprendizagem, estas dimensões 

far-se-ão presentes. Analisando estas dimensões na ação Supervisora, temos o que segue segundo Freitas 

(2001): 

A dimensão epistemológica, diz respeito à perspectiva interacionista da educação, onde professor e aluno são 

sujeitos no ato de aprender, e ambos ocupam os dois papéis, o que fica claro a partir da afirmação que segue: 

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 25). Com base nesta 

afirmação, alunos, professores e Supervisores ocupam lugar de ‘ensinantes’ e ‘aprendentes’, portanto, a todos 

estes sujeitos a condição de ‘inacabamento’ é inata. A dimensão epistemológica funda-se na ‘curiosidade 

epistemológica’ que para Freire (1996) é uma necessidade ontológica do ser humano, característica que 

possibilita a busca constante de saberes que remetem à criação e recriação de sua própria identidade. O autor 

afirma ainda que essa curiosidade, ao ir além dos “limites que lhe são peculiares do domínio vital, se torna 

fundante da produção do conhecimento” (FREIRE, 1996, p.61). É importante que a curiosidade epistemológica 

contagie, e esta intencionalidade, esta atitude de incitar a busca de estimular ao aprender, deve se fazer 

presente na prática educativa em todas as instâncias. Enquanto prática séria e comprometida precisa 

embasar-se em teorias, concepções justificar-se com rigor.  

Referindo-se à dimensão estética da prática educativa, Freitas (2001, p. 125) cita oportunamente Freire com 

relação ao ato de conhecer impregnado de subjetividade: “O que eu sei, sei com meu corpo inteiro: com 

minha mente crítica, mas também com meus sentimentos, com minhas intuições, com minhas emoções”. A 

dimensão estética transcende o saber técnico, as teorias, as posições políticas, ela atinge a subjetividade, 

envolve o amor, o prazer, a esperança, a tolerância, a humildade, o respeito, o carinho, sem as quais não se 

concretiza a construção do conhecimento de forma plena. O vínculo afetivo, o comprometimento existente 

entre os sujeitos que ensinam e aprendem, é o que possibilita a aprendizagem (FREIRE, 1996). Conclui-se, 

assim, que a ação do Supervisor Escolar abrange uma complexidade de princípios, valores, atitudes, hábitos, 

comportamento, e é construída, basicamente, na relação que ele estabelece com os professores coletiva e 

individualmente. 

Quanto a dimensão política, que trata os argumentos recursais, estes não procedem, pois de acordo com 

Freitas (2001, p. 77), a dimensão política “diz respeito ao exercício da opção, inerente à prática educativa, que, 

não sendo neutra, assume um posicionamento político-ideológico a serviço do qual coloca suas dimensões 
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epistemológica e estética”. Neste sentido, a prática pedagógica não é neutra, pois mesmo que se diga neutra, 

estará a serviço de uma ideia, de uma concepção de sociedade, de valores, de mundo. Quando falamos em 

educação progressista, está implícita a necessidade de posicionar-se politicamente, não uma política 

partidária, mas uma política que tem como utopia um tipo desejado de sociedade ou a manutenção da 

sociedade desigual na qual vivemos. Não há educação progressista sem esperança, e este sentimento é 

indispensável à prática educativa pautada na possibilidade de transformação. Freire (1996, p. 161-162), coloca 

que esta educação progressista é: “aquela que se opõe ao ‘caráter desesperançoso, fatalista, antiutópico, de 

uma tal ideologia em que se forja uma educação friamente técnica e se requer um educador exímio na tarefa 

de acomodação ao mundo e não na de sua transformação”. A escola, a educação, a sociedade desejada, 

dependem de uma conscientização, de um despertar para a possibilidade, da manutenção da esperança, da 

utopia, sem os quais não realizaremos nossos sonhos de transformação. O trabalho nesta perspectiva da 

esperança, portanto, “é uma maneira de contribuir para superar a acomodação e o conformismo” (FREITAS, 

2001, p. 81), princípio indispensável à prática transformadora. Portanto, quando no item II, consta sobre: 

“...uma política que tem como utopia um tipo desejado de sociedade ou a manutenção da sociedade desigual 

na qual vivemos.” afirma-se que o educador precisa agir para que seu aluno se transforme e não apenas tenha 

a utopia de uma sociedade desejada onde se mantem a desigualdade.  

Fonte: FREITAS, Ana Lúcia de Souza. Pedagogia da Conscientização: um legado de Paulo Freire à formação de 

professores. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001. 

 

Questão: 28 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

Argumentos procedentes, retifica-se o gabarito publicado para a Alternativa B.  

Alguns pesquisadores apontam três tipos importantes de avaliação: Diagnóstica, Formativa e Somativa. Na 

questão supracitada, trata-se de uma situação hipotética, onde a professora utilizará como um instrumento 

disciplinar e amedrontador (punição por certas atitudes indesejáveis), professores como estes não realizam 

avaliação e sim um exame classificatório. A concepção de avaliação feita por professor e alunos nos revela que 

ambos definem a ação como julgamento de valor, ou seja, prova nota, conceito e reprovação. 

Segundo Luckesi , a avaliação com essa função classificatória constitui um instrumento estático, freando o 

processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Nesse caso, a professora aplicou a avaliação com 

função Somativa, que permite verificar o nível de aprendizado que o aluno alcançou, por meio da atribuição 

de notas. A atribuição de notas favorece a comparação de resultados obtidos entre os alunos, permitindo 

fazer uma classificação. 

E ainda, segundo a situação hipotética da questão a avaliação foi utilizada como forma de “pressão 

psicológica” nos alunos, com forma de ajudar a manter o controle absoluto em sala de aula, com a ameaça 

não do que pode acontecer no presente, mas sim no futuro: passar de ano. Essa avaliação tem sua principal 

característica a capacidade de, além de informar, situar e classificar o avaliado, fornecendo informações 

sintetizadas que se destinam ao registro e à publicação do que parece ter sido assimilado pelos alunos. Ou 

seja, seus resultados servem para verificar, classificar, situar, informar e certificar. 

Assim, a única alternativa que atende ao comando da questão é a alternativa B.  

Fonte: LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1995. 

 

Questão: 30 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa A.  
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Entre os princípios que devem nortear a educação escolar, tantos os contidos na Constituição Federal de l988, 

quanto os assumidos na LDB, Lei de nº 9.394/96, consta explicitamente, o princípio da gestão democrática do 

ensino público, na forma da lei e das legislações dos sistemas de ensino. A gestão democrática é ratificada 

também no Plano Nacional de Educação (PNE-2001). Na compreensão de Gadotti (2004:35) existem no 

mínimo duas razões, que justificam a implantação de um processo de gestão democrática na escola pública: 

1ª) A escola deve formar para a cidadania, e, para isso, ela deve dar o exemplo.  

2ª) A gestão da escola pode melhorar o que é específico da escola, isto é, o seu ensino.  

A gestão democrática deve estar impregnada por uma certa atmosfera que se respira na escola. Ele enumera 

várias atividades que caracterizam esse clima, da qual destacamos a questão da circulação de informações e a 

capacitação dos recursos humanos. Para ele, gestão democrática é atitude e método. A primeira é necessária, 

mas não suficiente. “Precisamos de métodos democráticos de efetivo exercício da democracia.  

A gestão democrática tem sido bastante investigada na área educacional. Ela é objeto de inúmeros debates, 

reflexões e interpretações.”. A democracia não é incorporada no cotidiano da escola por meio de ações 

isoladas. Ela precisa estar presente no currículo da escola, na participação da comunidade no projeto político-

pedagógico, no dia-a-dia da sala de aula, na relação que o professor estabelece com o aluno, na escolha dos 

conteúdos, na relação da merendeira com os alunos, na relação da direção com a comunidade, na forma com 

a escola lida com as diferenças, na forma como lida com os conflitos, etc.  

Na questão supracitada, o enunciado afirma que, segundo Gadotti (2004), ao se considerar as experiências já 

vivenciadas em relação à democratização da gestão escolar, alguns pressupostos e parâmetros favorecem a 

obtenção da democratização e consequentemente, uma escola de melhor qualidade, são eles: 

item(I) capacitar todos os segmentos: principalmente quando se trata de uma população que, historicamente, 

tem sido alijada dos processos decisórios de seu país. As experiências revelam que tanto a comunidade 

externa, quanto a comunidade interna à escola apresenta limites à participação. Para o efetivo exercício da 

gestão democrática da escola é necessário capacitar todos os segmentos; ou seja, os limites que se 

apresentam, neste caso, são ocorridos de fato pelas experiências que os atores já vivenciaram ao longo da 

história da educação, o que gera a necessidade de capacitação e compreensão do que seja uma gestão 

democrática. Portanto o argumento recursal é improcedente. Item (II) - institucionalizar a gestão democrática, 

pois a consulta e a participação das comunidades escolares possibilitam aos governos encaminharem ao Poder 

Legislativo Projetos de Lei mais consistentes, que atendam às reais necessidades educacionais da população. A 

institucionalização nos remete ao processo social pelo qual se estabelecem normas e valores formalizados e 

legitimados. Pois é sabido que a sociedade humana, diferentemente das sociedades animais, se institui por um 

processo de autocriação. “E esta autocriação, ou auto instituição, se realiza num processo efetivado na e pela 

posição de significações. Tais significações dos os valores básicos ou fundamentais que do o sentido, a 

orientação básica dessa sociedade, a sua identidade, o amalgama que lhe permite reunir-se e dizer-se. Ser 

brasileiro, por exemplo, é diferente de ser argentino ou norte-americano. O que é a brasilidade? … um 

imaginário de significações sociais, operantes em nosso agir, como um conjunto de representações da 

realidade, como um conjunto de afetos, de gostos, de preferências e de intencionalidades ou desejos, ou 

através. Rogério Côrdova (2003). 

Ou seja: o processo de institucionalização da educação brasileira responde as “significações” que temos do ser 

brasileiro, da cidadania que queremos. E porque se trata de um processo, situamos como provisório o já 

instituído, o já estabelecido pela norma e pelo costume, para trabalharmos no instituinte, ou seja: no processo 

de autocriação da educação que queremos para a cidadania que sonhamos. Item (III) - lisura nos processos de 

definição da gestão para que se garanta transparência e respeito aos princípios éticos nas ações relacionadas à 

gestão democrática – escolha dos dirigentes escolares, implantação dos conselhos escolares e na gestão da 
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instituição educativa – todos os cuidados devem ser tomados pela comunidade escolar e pelas instituições e 

pessoas envolvidas nesse processo: garantir a todos e todas acesso às informações, fixar, democraticamente, 

as normas e mecanismos de fiscalização, etc.  

Portanto, pode-se perceber a importância da gestão democrática para a democratização da educação. Diante 

disso, estão corretos os 3 itens apresentados para análise na questão. 

Fonte: Conselhos Escolares: Conselhos Escolares: Conselhos Escolares: Uma estratégia de gestão Uma 

estratégia de gestão democrática da educação pública democrática da educação pública 

 http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_gen.pdf 

 

Questão: 32 

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

Argumento prejudicado por ausência de fundamentação, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa D. 

 

Questão: 33 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B.  

A questão supracitada aborda, de acordo com Zabala (1998:42-48) os conteúdos em três categorias 

atitudinais, conceituais e procedimentais. Os conteúdos conceituais referem-se à construção ativa de 

capacidades intelectuais para operar símbolos, imagens, ideais e representações que permitam organizar as 

realidades. Os conteúdos conceituais fazem parte da construção do pensamento, nele o indivíduo aprende a 

discernir o real do abstrato; ou ilusório. Abrem-se as portas da dúvida, esta dúvida estimula a descoberta do 

conhecimento, gerando novas duvidas possibilitando descobertas infinitas. Sendo este, um processo onde: "o 

conhecimento é múltiplo e evolui infinitamente [...],o processo de aprendizagem do conhecimento nunca está 

acabado" . 

Os conteúdos procedimentais referem-se ao fazer com que os alunos construam instrumentos para analisar, 

por si mesmos, os resultados que obtém e os processos que colocam em ação para atingir as metas que se 

propõem. Os conteúdos procedimentais resumem-se em colocar em prática o conhecimento que adquirimos 

com os conteúdos conceituais. Seja em forma de maquete utilizando-se de escala, reprodução de um 

ambiente visitado, ou uma letra de música transformada em paródia. Toda produção ou reprodução são 

determinadas pelos conteúdos procedimentais.  

Os conteúdos atitudinais referem-se à formação de atitudes e valores em relação à informação recebida, 

visando a intervenção do aluno em sua realidade. São a vivência do ser com o mundo que o rodeia. O 

aprendizado de normas e valores torna-se alvo principal para que este conteúdo seja adquirido por quem quer 

que seja, e na sua proporção e qualificação só é desenvolvido na prática e em seu uso contínuo. O individuo é 

moldado de acordo com suas vivências, porém, não é escravo destas, podendo redimir-se ou simplesmente 

questionar-se. 

Fonte: ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

 

Questão: 37 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B.  

A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) -LDB - é a lei orgânica e geral da educação brasileira. Como o próprio 

nome diz, dita as diretrizes e as bases da organização do sistema educacional e em muitos dos conteúdos 

contidos no Anexo I, do edital desse certame, consta claramente como parte integrante, pois ao retratarmos 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_gen.pdf
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os principais aspectos históricos da Educação Brasileira; a função histórica e social da escola: a escola como 

campo de relações (espaços de diferenças, contradições e conflitos), como espaço para o exercício e a 

formação da cidadania, como espaço de difusão e construção do conhecimento; a educação em sua dimensão 

teórico-filosófica: filosofias tradicionais da Educação e teorias educacionais contemporâneas, entre outros, 

pode se evidentemente estar relacionada a tais conteúdos, principalmente no que se refere a supracitada 

questão, que trata de uma importante alteração dos princípios e fins da educação nacional, Art. 3º, XII - 

consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) que é a tema de atual 

relevância e de muita reflexão nas escolas brasileiras. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

 

Questão: 39 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa D.  

A questão supracitada trata dos objetivos educacionais. Estes podem ser expressos em dois níveis: gerais e 

específicos.  

A análise do objetivo proposto: Analisar fatores que contribuíram para o fracasso do desempenho dos alunos; 

é um objetivo a ser alcançado em longo prazo, portanto é um objetivo geral, pois a partir dele serão 

elaborados outros objetivos específicos, que são aqueles definidos especificamente para uma disciplina, uma 

unidade de ensino ou uma aula, ou uma pesquisa. Os objetivos gerais são aqueles previstos para um 

determinado grau ou ciclo, uma escola ou certa área de estudos, e que serão alcançados em longo prazo. São 

tratados em seu sentido mais amplo e constituem a ação que conduzirá ao tratamento da questão abordada 

no problema de pesquisa 

Fonte: HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral - 1.ed. - São Paulo: Ática, 2011.-(Educação) 

 

Questão: 40 

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

Argumento prejudicado por ausência de fundamentação. Ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa C. 

 

Questão: 41 

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

O comando da questão (seu enunciado) solicitava a análise das afirmativas relacionadas à história do período 

colonial da “região onde se situa o município de Duque de Caxias”. Portanto, a ilha do Governador, localizada 

na capital fluminense, está inserida na região onde hoje se encontra Duque de Caxias. Além disso, é 

importante reforçar que, embora a batalha em si, entre portugueses e franceses, tenha ocorrido em terras 

onde se encontra hoje o município do Rio de Janeiro, tais acontecimentos envolveram toda a região que no 

período colonial não possuía as divisões geográficas e políticas existentes hoje, portanto, todas as terras do 

entorno estavam envolvidas com o fato de grande proporção histórica para a região e todo o país. A prova 

disso é que ao estudar a história de Duque de Caxias, em quaisquer obras que remontam o período tratado, 

tal tema estará sendo tratado, como atesta a referência bibliográfica citada na Fonte e muitas outras obras 

que tratam do passado de Duque de Caxias. No que tange ao envolvimento dos índios neste conflito, a 

afirmativa expressa apenas que houve a “participação indígena” afirmando ainda que “a vitória dos 

portugueses resultou na escravização e evasão dos tupinambás do Recôncavo Guanabarino”, como está 

explicitado na obra que deu base a esta questão e tantas outras que tratam do mesmo tema. Não há menção 

aprofundada sobre a participação de diferentes tribos, em distintos lados do conflito como se mencionam e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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discutem a situação em alguns recursos. É importante que se esclareça que não se pode restringir a história de 

um povo a apenas ao período onde sua organização política esteja determinada já que cada acontecimento, 

inclusive a emancipação política, vem sendo desencadeado em fases que se interligam e que são 

fundamentais ao entendimento dos acontecimentos passados, presentes e para as perspectivas futuras. Desta 

maneira, para conhecer a história de um município não se pode – e não ocorre em nenhum estudo histórico 

amplo – estabelecer uma restrição apenas ao seu período de emancipação, pois o conhecimento de suas 

origens é fundamental para o entendimento de seu nascimento e desenvolvimento. Além disso, o conteúdo 

programático é claro no que tange ao tema história e geografia do município de Duque de Caxias 

determinando que devem ser consideradas suas vinculações históricas, a nível municipal, no qual o tema se 

encaixa perfeitamente, pois o acontecimento está vinculado historicamente ao desenvolvimento da região e 

do município, determinando por qual povo seriam estas terras colonizadas e exploradas em suas origens. 

Fonte: SOUZA, Marlucia S. de. Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de Caxias. 

Duque de Caxias – RJ: APPH-CLIO, 2014, PP. 37-38, 45. 

 

Questão: 42 

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

Inicialmente é preciso esclarecer que o fato de haver citações sobre a doação da fazenda aos beneditinos não 

embute uma afirmação de que já existiam construções no local, já que no próprio conceito de fazenda que, 

segundo o Aurélio, pode ser um “conjunto de bens; haveres; propriedade rural de lavoura ou criação de gado” 

não se encontra uma fundamentação para esta tese. Inclusive, o fato de ser considerado um imóvel – como 

citado em recurso – não significa também uma afirmação de que já possuía uma construção, pois o significado 

desta palavra é “bem que não é móvel, como terras, casas, etc”. Ou seja, esta linha de argumentação não 

possui procedência. Além disso, é importante salientar que todos os materiais pesquisados por esta banca, 

quanto a Fazenda São Bento, quando tratam da construção, informam ter sido esta, executada pelos 

beneditinos. Inclusive no site oficial da Câmara Municipal de Duque de Caxias há uma alusão clara ao fato: 

“A mais antiga e importante fazenda localizada em nosso município, a Fazenda São Bento, também conhecida 

como Fazenda de Iguaçu, surgiu da compra pelo Mosteiro de São Bento de partes das terras de Cristóvão 

Monteiro, em 1591. Com a doação de outra porção feita pela viúva de Cristóvão, teve origem a Fazenda São 

Bento, em 1596. A fazenda dava início ao processo de colonização do Vale do Rio Iguaçu..... A casa grande foi 

construída anexa à capela, entre l754 e l757, constituindo um convento para abrigar padres em descanso ou 

afastados do sacerdócio. Era também sede da grande fazenda de São Bento, cuja atividade econômica 

baseava-se na produção de farinha de mandioca e na fabricação de tijolos. O terreno foi desapropriado em 

1921 para sediar uma colônia agrícola.”  

Além disso, na Revista Pilares da História de Duque de Caxias e Baixada Fluminense, edição especial, ano 10, 

agosto de 2011, há uma relação das terras adquiridas pelos beneditinos, onde não consta nenhuma referência 

a obras nesta localidade, mas apenas a aquisição de terras. E é tratada a doação da terra feita em 8 de janeiro 

de 1577, pela viúva do proprietário Cristóvão Buarque, que “tomou posse dessa extensa sesmaria”, doando-a 

em 1596 ao Mosteiro São Bento. Ou seja, não há nenhuma referência a construção erguida no local. 

Também não se justifica atribuir às divergências sobre a Ordem Monástica dos monges beneditinos que 

estiveram à frente ou assumiram cada obra específica, já que todas as denominações são beneditinas (ou do 

ramo da grande família monástica de São Bento, ou dos missionários que viviam em áreas tropicais e que se 

vestiam de branco, como bem esclarece o texto expresso no site da Câmara Municipal de Duque de Caxias).  
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Inclusive a obra de Marlúcia Santos de Souza também explicita corretamente a construção do sobrado pelos 

beneditinos, assim como há diversas referências bibliográficas atestando a construção da capela e do engenho 

de cana-de-açúcar. 

Fonte:  

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/edicao_especial_pilares_da_historia.pdf. 

 http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=2576 

 SOUZA, Marlucia S. de. Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de Caxias. 

Duque de Caxias – RJ: APPH-CLIO, 2014, pp.45-47. 

 

Questão: 43 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 

As duas afirmativas tratam de fatos verídicos sendo que a segunda assertiva que trata da afirmação do ex-

ministro da Justiça Gama Cerqueira de que o Império não tinha capacidade para conter as rebeliões de 

escravos nesta região, justifica historicamente a existência hoje de sítios arqueológicos que remontam a 

existência de quilombos (locais onde negros escravos fugitivos se escondiam e formavam comunidades) nesta 

mesma região. Desta forma, torna-se nítida a relação e a justificação histórica que a segunda afirmativa possui 

com a primeira. Os vestígios indicam a presença de inúmeros quilombos, com cerca de cem pessoas, nos 

mangues e às margens dos rios Iguaçu, Pilar, Sarapuí e Suruí. Protegidos pela geografia, eram as “Hidras 

igauçuanas”. É exato afirmar, portanto, que a Alcunha, eternizada pelo Ministro da Justiça Gama Cerqueira, 

em 1878, revela as grandes dificuldades do império em reprimir e em controlar as rebeliões dos escravos na 

região, o que justifica a existência dos sítios existentes hoje. Os fundamentos para as duas afirmativas foram 

encontrados em materiais que tratam da história do município de Duque de Caxias, portanto, não se justifica a 

afirmativa que tratava de um personagem completamente desconhecido e a par dos acontecimentos 

históricos deste, assim como, é preciso salientar que não houve uma divulgação de referência bibliográfica 

para elaboração das questões o que possibilita a Banca buscar fundamentos em quaisquer veículos impressos 

ou digitais que possuam credibilidade para tratar dos temas propostos. A história da baixada se intercala com 

a história de Caxias, já que apenas recentemente esta região teve sua atual divisão geográfica e política 

determinada, mas seu povoamento remonta o período colonial brasileiro, com grande importância inclusive 

para a história do país. A tipologia utilizada para esta questão era realmente interpretativa, mas seus 

fundamentos encontram em diversos materiais bibliográficos acerca da história de Duque de Caxias. 

Fonte:  

 http://licenciamento.ibama.gov.br/Rodovias/BR%20040RJ%20Trecho%20da%20subida%20da%20Serra

%20de%20Petropolis/Eia%20vers%E3o%20final/Anexos/SOCIO/ANEXO_SOCIO-05_ARQUEO-

Tabela%20final.pdf 

 http://www.museuvivodosaobento.com.br/percursos/museu-vivo-do-sao-bento 

 http://fundec.rj.gov.br/portal/images/stories/imagens/2011/outubro/inventario/2011_10_27_sitios_h

istoricos.pdf 

 http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http

%3A%2F%2Fseer.bce.unb.br%2Findex.php%2Ftextos%2Farticle%2Fdownload%2F5750%2F4757&ei=M

gFuVbjCE8ueggSyw4CIAg&usg=AFQjCNFghfjdbVK3eJtZe8m3K-0wmj7zOw&bvm=bv.94911696,d.eXY 
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Questão: 44 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

No dia 22 de setembro de 1987, o vereador Luiz Braz de Luna, indicou à mesa da Câmara Municipal de Duque 

de Caxias, através de ofício, a desapropriação do imóvel onde funcionou o “Terreiro da Goméia” para criação 

do “Centro Cultural Afro-Brasileiro Joãozinho da Goméia”. No entanto, em 2003, no governo do prefeito José 

Camilo Zito dos Santos, a Goméia foi desapropriada por indicação do vereador Airton Lopes da Silva para 

construção de uma creche. A indenização de R$ 25.000,00 foi depositada na conta de Gitadê, Sebastião Paulo 

da Silva, Filho de Santo de Joãozinho da Goméia que possui um Centro Espírita em Franco da Rocha, São 

Paulo, onde estão os assentamentos dos Santos de Seu João. Portanto, o espaço oficialmente não recebe a 

denominação apresentada na prova.  

Fonte:  

 http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/4801/1/2010_art_jsilva.pdf GRAU DE  

 http://oglobo.globo.com/sociedade/historia/cem-anos-de-um-rei-negro-pai-de-santo-derrubou-preconceitos-

popularizou-candomble-14884003 

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/09_revista_pilares_da_historia.pdf 

 

Questão: 45 

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

A questão trata das unidades de conservação ambiental existentes em Duque de Caxias e suas modalidades.  

De acordo com o decreto Nº 527, de 20 de maio de 1992, a Área de Proteção Ambiental da Região Serrana de 

Petrópolis (APA Petrópolis), está localizada nos Municípios de Petrópolis, Magé e Duque de Caxias, no Estado 

do Rio de Janeiro, criada nos termos do art. 6° do Decreto n° 87.561, de 13 de setembro de 1982. Portanto é 

uma das unidades existentes no município. Segundo endereço eletrônico oficial, o Instituto Chico Mendes é 

uma autarquia em regime especial, criado no dia 28 de agosto de 2007, pela Lei 11.516, vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente e integrado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Cabe a esse 

Instituto executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, 

gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União. Cabe a ele ainda fomentar e executar 

programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia 

ambiental para a proteção das Unidades de Conservação federais. Neste espaço há uma clara explicação que 

delimita os limites e funções de cada unidade de conservação no Brasil, esclarecendo que “popularmente 

conhecidas como parques e reservas, as 320 Unidades de Conservação federais geridas pelo Instituto Chico 

Mendes são áreas de rica biodiversidade e beleza cênica”. Criadas por Decreto presidencial ou Lei, essas 

unidades estão divididas em dois grandes grupos – o de Proteção Integral e o de Uso Sustentável - e ao todo 

em 12 categorias.” As categorias são dispostas segundo a classificação abaixo: 

“GRUPO DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

- Estação Ecológica (ESEC); 

- Reserva Biológica (REBIO); 

- Parque Nacional (PARNA); 

- Monumento Natural (MN); 

- Refúgio de Vida Silvestre (REVIS). 

GRUPO USO SUSTENTÁVEL 

- Área de Proteção Ambiental (APA); 

- Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE); 

- Floresta Nacional (FLONA); 
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- Reserva Extrativista (RESEX); 

- Reserva de Fauna (REFAU); 

- Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS); 

- Reserva  Particular do Patrimônio Natural (RPPN)”. 

Por isso, a resposta correta é a C, já que a Reserva Biológica do Tinguá (REBIO Tinguá), assim como o Parque 

Natural Municipal da Taquara se enquadram na opção de grupo de proteção integral, enquanto as APAs São 

Bento, Petrópolis e as Florestas Protetoras da União se enquadram no grupo Uso Sustentável. Desta forma, as 

opções que se adequam aos espaços delimitados na questão para serem completados sequencialmente e de 

forma correta é a determinada na alternativa C. 

Fonte:  

 http://www.icmbio.gov.br/portal/quem-somos/o-instituto.html 

 http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/o-que-sao.html 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0527.htm 

 http://www.nima.puc-rio.br/noticias/atlas_geografico_escolar_caxias.pdf 

 

Questão: 46 

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

O município de Duque de Caxias é abrangido pela Bacia da Baia da Guanabara e não pela Baia de Sepetiba. Na 

região que faz limite com Miguel Pereira o relevo é caracterizado por domínio montanhoso e escarpas 

serranas e não por planícies aluviais. Por isso, as duas afirmações são falsas. O primeiro distrito é chamado de 

Duque de Caxias onde se localiza o bairro Centro, dentre outros, por isso, a última afirmação é verdadeira. 

Fonte: http://www.youblisher.com/p/1132907-Atlas-de-Duque-de-Caxias/ 

 

Questão: 47 

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

Em 1976, a Fiat comprou as instalações da Alfa Romeu e iniciou um processo lento de modernização do 

parque industrial. Maquinários obsoletos foram substituídos por equipamentos modernos. Começaram as 

demissões e a redução gradativa dos funcionários. Em 1981, a Fiat mandou embora três mil funcionários e, em 

seguida, muda-se para Betim, Minas Gerais, acabando com quase 40 anos de riqueza e crescimento 

econômico da região. O questionamento é objetivo ao solicitar a marcação da empresa que em 1981, cerca de 

três mil funcionários foram despedidos e suas instalações deixaram de funcionar como sede da última 

proprietária privada deste grande empreendimento que significou quase 40 anos de riqueza e crescimento 

econômico para a região. Ao tratar do empreendimento, a questão aborda as dependências físicas e toda a 

bagagem histórica de 40 anos que as instalações propiciaram ao município, com suas diversas transformações 

de negócios no decorrer de sua história até o fechamento em 1981, quando se encontrava nas mãos da 

multinacional Fiat. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 

Questão: 48 

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

A população caxiense encontra-se dividida em 41 bairros e quatro distritos. O bairro de maior população é 

Gramacho, no primeiro distrito, e o bairro de menor população é Lamarão, no quarto distrito, segundo dados 

da Prefeitura. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 



 

88 

 

Questão: 49 

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

O município é dividido em quatro distritos: 1º- Duque de Caxias, 2º- Campos Elíseos, 3º- Imbariê, 4º- Xerém. 

Em cumprimento à Lei Orgânica, a sede municipal, que se encontrava no 1º distrito, foi transferida, a partir de 

29 de maio de 1991, para o 2º distrito. Segundo o dicionário Aurélio, a sede é o “lugar onde fica um tribunal, 

governo, administração, ou o principal estabelecimento de uma empresa comercial, etc”. Portanto, se o 

questionamento solicita a marcação da opção onde se encontra a sede do município de Duque de Caxias, o 

correto seria escolher o distrito onde está situada a administração do município, ou seja, sua prefeitura 

municipal.  

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 

Questão: 50 

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

O recurso não trata desta questão especificamente. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 

 

Cargo: Professor I - Artes 

 

Questão: 03 

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

Notícias referentes ao mundo da arte, veiculadas em diferentes tipos de meios de comunicação, fazem parte 

da história da arte na atualidade, seja ela referente a tendências pedagógicas, estética ou mercado de arte. O 

professor tem o dever de manter-se informado. Passar informações sobre o mercado de arte, para o aluno, 

realmente não é prioridade, porém pode acrescentar algo a mais no saber e no poder de crítica do mesmo, 

estimulando a reflexão. Além de conhecer relações entre arte e mercado em diferentes momentos da história 

da arte, relacionando arte ao trabalho, sabendo como o valor das obras é determinado e quem ganha com 

isso. 

Ao estudar sobre tendências e artistas representantes, irá encontrar informações diversas, como seu 

reconhecimento no mundo da arte, sua atuação nos movimentos artísticos e a crítica atribuída ao mesmo, 

inclusive no mercado da arte. 

O mercado de arte realmente muda todo dia, por esse motivo o enunciado da questão especificou mês e ano 

do leilão, para que ficasse bem definido de que época se tratava. 

 A notícia do leilão do quadro “Mulheres de Argel” de Pablo Picasso foi divulgada em telejornais, em horários 

diferentes, jornais impressos, blogs, revistas. Dando ênfase ao acontecimento. 

Fonte:  

 O Filtro – “A mulheres de Argel”, obra de Picasso é leiloada por valor recorde 

 Redação Época -12/05/2015 atualizada em 13/05/2015. Disponível em: 

 http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/05/mulheres-de-argel-obra-de-picasso-e-leiloada-

por-valor-recorde.html 

 Quadro de Picasso é leiloado por RS$ 179 milhões em Nova York 

 Do G1 em São Paulo – 11/05/2015. Disponível em: 

 http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/05/quadro-de-picasso-e-leiloado-por-us-179-milhoes.html 

 

http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/05/mulheres-de-argel-obra-de-picasso-e-leiloada-por-valor-recorde.html
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/05/mulheres-de-argel-obra-de-picasso-e-leiloada-por-valor-recorde.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/05/quadro-de-picasso-e-leiloado-por-us-179-milhoes.html
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Questão: 04 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

O termo associar como foi colocado na frase deu a entender que os grupos se associaram entre si, sendo que 

na verdade os grupos se associaram ao movimento. Com isso a questão ficou sem uma resposta correta.  

Quanto a alternativa B ela está incorreta por afirmar que os principais artistas expressionistas surgiram após a 

Primeira Guerra Mundial, tendo em vista que “A guerra de 1914-18 pôs fim a carreira de alguns dos principais 

expressionistas e deixou para trás uma Alemanha muito diferente;” (Stangos, p. 31). Considerar a alternativa 

correta seria afirmar que antes da guerra não haviam artistas importantes para o movimento. 

Fonte: STANGOS, Nikos. Conceitos da Arte Moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000, p. 31. 

 

Questão: 06 

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

Derlon de Almeida é um artista pernambucano de recebe influência da xilogravura, parte integrante da 

literatura de cordel. 

Em uma entrevista feita por Fabiana Moreira – Transcultura – 18/07/2014 - Derlon Almeida deixa claro esse 

fato. 

“_— Busquei a xilogravura como uma necessidade de fazer algo de comunicação simples, direta, próxima às 

pessoas, em preto e branco. Tudo o que eu queria para o meu trabalho sempre esteve embaixo do meu nariz, 

essa simplicidade nas cores e na comunicação, algo bem-humorado, divertido, adequado ao conceito mais 

pop de grafite que eu buscava — diz ele.” 

Quanto a alternativa que diz lendas brasileiras não pode ser considerada como correta, pois como exposto nas 

razões recursais: “... a obra de Delon faz além de referência a xilogravura, referência ao repertório de contos, 

lendas, casos e hábitos de pessoas simples do nordeste” (grifo nosso), sendo muito amplo o termo lendas 

brasileiras, se fosse especificado lendas do nordeste seria possível ter essa alternativa como correta. 

Fonte: http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/o-grafite-enraizado-de-derlon-almeida-

13293765#ixzz3fbeFv6DY 

 

Questão: 10 

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

O enunciado cita a fotomontagem como uma prática de trabalho de uma corrente artística específica, dando 

características da mesma, no caso o Dadaísmo, deixando claro a resposta correta. Das correntes artísticas 

sugeridas nas razões recursais a única que consta entre as alternativas é o futurismo, que surgiu na Itália em 

1908, iniciado pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, e não foi desenvolvido por artistas berlinenses, 

como deixa claro o enunciado da questão. 

Fonte:  

 STANGOS, Nikos. Conceitos da Arte Moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000, p. 85. 

 Disponível em: < http://portalarquitetonico.com.br/fotomontagem/> Acesso em 15/05/2015 

 FARTHING, Stephen. Tudo Sobre Arte. Ro de Janeiro: Sextante, 2011, p. 396. 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A questão apresenta mais de uma alternativa correta. O primeiro filme de Mazzaropi foi o filme “Sai da frente” 

e não “Sai de baixo” como está na alternativa D, e Mazzaropi não nasceu em Portugal e veio para o Brasil aos 
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dois anos de idade como está na alternativa C. Com isso a questão apresenta um erro que prejudica o 

candidato na escolha da alternativa incorreta como pede o enunciado. 

Fonte:  

 Biografia – Amácio Mazzzaropi. Disponível em: 

 <http://educacao.uol.com.br/biografias/amacio-mazzaropi.jhtm> Acesso em 15/05/2015. 

 http://www.metodista.br/unesco/jbcc/editorias/especiais/mazzaropi-simbolo-da-cultura-caipira 

Acesso em 15/05/2015. 

 http://www.museumazzaropi.org.br/ Acesso em 15/05/2015. 

 http://oglobo.globo.com/cultura/documentario-mostra-importancia-de-mazzaropi-7482452 

 

Questão: 18 

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

“A videoarte é uma linguagem artística que influenciou a criação de outras linguagens, como a 

videoinstalação, a arte via satélite, a web arte e a arte com princípios robóticos, entre outras. Trata-se de uma 

linguagem contemporânea que nasceu a partir do acesso ao vídeo, em meados de 1960. Os artistas 

perceberam nessa tecnologia um grande potencial como linguagem. As conquistas dos programas de 

computadores que se seguiram fizeram a videoarte crescer em importância e aparecer em mostras 

temporárias ou permanentes de arte, em galerias e museus.” (Utuari, p. 77) 

A arte contemporânea é caracterizada principalmente pela liberdade de atuação do artista, que não é mais 

limitado por compromissos institucionais. Este período da história da arte nasceu em meados do século XX e 

estende-se até a atualidade.  

“Nos anos 60 a matéria gerada pelos novos artistas revela um caráter espacial, em plena era da viagem do 

Homem ao espaço, ao mesmo tempo em que abusa do vinil. Nos 70 a arte se diversifica, vários conceitos 

coexistem, entre eles a Op Art, que opta por uma arte geométrica; a Pop Art, inspirada nos ídolos desta época, 

na natureza celebrativa desta década – um de seus principais nomes é o do imortal Andy Warhol; o 

Expressionismo Abstrato; a Arte Conceitual; o Minimalismo; a Body Art; a Internet Street e a Art Street, a arte 

que se desenvolve nas ruas, influenciada pelo grafit e pelo movimento hip-hop. É na esteira das intensas 

transformações vigentes neste período que a arte contemporânea se consolida.” 

Marcel Duchamp é um dos mais importantes representantes da Arte Conceitual, considerada contemporânea. 

Fonte:  

 SANTANA, Ana Lúcia. Arte contemporânea. InfoEscola. Disponível em: 

 http://www.infoescola.com/artes/arte-contemporanea/ 

 UTUARI, Solange. Por Toda Parte. 1. Ed. – São Paulo: ETD, 2013, p. 77. 

 Enciclopédia Itaú Cultural – Videoarte – Disponível em: 

 http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3854/videoarte 

 

Questão: 23 

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

A citação da arte educadora Fayga Ostrowwer, é utilizada como um direcionamento para o pensamento em 

relação a criatividade e a responsabilidade do professor neste processo. O comando pede que se marque 

alternativa que não é adequada neste processo, não só no pensamento da autora citada, mas para qualquer 

autor que trate do assunto.  

http://educacao.uol.com.br/biografias/amacio-mazzaropi.jhtm
http://www.metodista.br/unesco/jbcc/editorias/especiais/mazzaropi-simbolo-da-cultura-caipira
http://www.museumazzaropi.org.br/
http://oglobo.globo.com/cultura/documentario-mostra-importancia-de-mazzaropi-7482452
http://www.infoescola.com/artes/pop-art/
http://www.infoescola.com/biografias/andy-warhol/
http://www.infoescola.com/artes/arte-conceitual/
http://www.infoescola.com/movimentos-artisticos/minimalismo/
http://www.infoescola.com/artes/arte-contemporanea/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3854/videoarte
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“É importante que o professor direcione este pensamento criativo, que é divergente, imprevisto e não 

rotineiro, para uma forma artística concreta, que sintetize a divulgação e a imaginação. O ato criativo não é 

sinônimo de “fazer qualquer coisa”.” 

Fonte: MÖDINGER, Carlos Roberto. Artes Visuais, dança, música e teatro: práticas pedagógicas e colaborações 

docentes. Erechim: Edelbra, 2012, p. 45 e 46. 

 

Questão: 24 

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

O enunciado da questão apresenta a obra de Adriana Varejão como exemplo de arte híbrida. Porém o 

comando pede a denominação da arte que permite uma mistura de contextos e mídias, numa infinidade de 

possibilidades. Não se restringindo a obra de Adriana Varejão.  

 “É uma arte híbrida, porque mistura contextos e mídias: fotografias, vídeo, [...] músicas de diferentes estilos e 

linguagens, ou seja, uma infinidade de possibilidades.” 

Fonte: UTUARI, Solange. Por Toda Parte. 1ª Ed. – São Paulo: FTD, 2013, p. 78. 

 

Questão: 28 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O enunciado da questão apresenta características do período Barroco e pede o nome de construções de estilo 

Barroco localizados no Rio de Janeiro, porém a questão considerada correta, a alternativa D, apresenta a Igreja 

da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, considerada expressão máxima do Barroco brasileiro, mas, 

também, apresenta o Aqueduto da Carioca (Arcos da Lapa) que mesmo tendo sido construído no período 

barroco, entre os anos de 1725 a 1744, não possui características do estilo Barroco, mas romano. Este fato faz 

com que a alternativa D considerada correta, também esteja errada, deixando a questão sem respostas 

correta. 

Fonte:  

 Pesquisa disponível em: 

 http://www.riodejaneiroaqui.com/portugues/arcos-da-lapa-1-1790.html 

 http://www.arcosdagente.com.br/historia.php 

 http://www.rjnet.com.br/rjigrejasfpenitencia.php 

 

Questão: 30 

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

A alternativa considerada incorreta é a alternativa D – Valorizar, prioritariamente, os conceitos estéticos de 

sua cultura. Esta resposta está incorreta porque deve-se valorizar sua cultura, mas não prioritariamente, já 

que temos que valorizar a diversidade, como diz os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

“Deve-se valorizar a diversidade sem preconceitos estéticos, étnicos, culturais e de gênero. Conhecendo e 

apreciando músicas de meio sociocultural e do conhecimento musical construído pela humanidade em 

diferentes períodos históricos e espaços geográficos.” 

Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais – ARTES, p. 79. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf - Acesso em 22/05/2015 

 

 

 

 

http://www.riodejaneiroaqui.com/portugues/arcos-da-lapa-1-1790.html
http://www.arcosdagente.com.br/historia.php
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf%20-%20Acesso%20em%2022/05/2015
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Questão: 31 

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

O argumento recursal afirma que a questão possui correta é a A, entretanto, o gabarito publicado é A. 

A situação hipotética apresentada na questão afirma que as aulas de educação física acontecem sempre no 

período da manha, coincidindo com o serviço militar obrigatório. Está subtendido que nas aulas acontecem as 

tanto as práticas, quanto as teorias destas. E conforme Art. 26 da LDB,§ 3o A educação física, integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática 

facultativa ao aluno:  

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da 

educação física. 

Portanto, a única alternativa correta é a A. 

Fonte: www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm 

 

Questão: 32 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A questão foi anulada por constar duas alternativas que atendem ao seu enunciado.  

Analisando cada uma das alternativas, observa-se que o item (A) – trata do Art. 64, do ECA: “É assegurada 

bolsa de aprendizagem ao adolescente até 14 (catorze) anos de idade”; o item ( B ) - Trata do Art. 65 do 

ECA:“É assegurado os direitos trabalhistas ao adolescente aprendiz maior de 14 (catorze) anos”; item ( C ): “É 

proibido qualquer trabalho a menor de 14 (catorze) anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. Art. 3º da 

Constituição Federal, e o item ( D ): “São assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários ao adolescente 

aprendiz, somente se maior de 16 (dezesseis) anos”; contraria o item (B), do ECA , que trata do Art. 65. 

Portanto, a alternativas C e D, estão incorretas, conforme indica o comando da questão. 

Fontes:  

 http://www.planalto.gov.br/º CCIVIL_03/leis/L8069.htm 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 

 

Questão: 33 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B.  

Segundo Luckesi (1995), há três tipos importantes de avaliação: Diagnóstica, Formativa e Somativa. Na 

questão supracitada, trata-se de uma charge, onde o professor, de posse das provas, instrumento utilizado 

para avaliar a aprendizagem de seus alunos. Demonstra grande expectativa acerca dos resultados atingidos 

pelos alunos e também de si próprio, pois reconhece ser ele o responsável por mediar a aprendizagem dos 

alunos. 

Nesta situação apresentada, a avaliação utilizada pelo professor foi a formativa (B), no significado de que o 

indicará como os alunos estão se transformando em direção aos objetivos almejados. Nessa modalidade de 

avaliação, o educador poderá acompanhar seu aluno metodicamente ao longo do processo educativo, 

podendo saber, em determinados períodos, o que o aluno já aprendeu em face dos escopos indicados. A 

avaliação formativa permite ao professor detectar e identificar deficiências na forma de ensinar, orientando-o 

na reformulação do seu trabalho didático, visando aperfeiçoá-lo. Por isso, no caso da charge apresentada, o 

professor encontra-se em expectativa. A avaliação foi planejada em função dos objetivos de aulas dadas, 

deste modo o professor continuará seu trabalho ou irá direciona-lo, de modo que a maioria dos alunos 
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alcance. “E formativa no sentido em que indica como os alunos se modificando em direção aos desejados”. 

(Bloom, Benjamin 1971). 

O argumento que cita a avaliação como somativa é improcedente, pois a avaliação, segundo o personagem da 

charge, não tem a função classificatória, que constitui um instrumento estático, freando o processo de 

crescimento e desenvolvimento do indivíduo. A avaliação com função somativa verifica o nível de aprendizado 

por meio da atribuição de notas. A atribuição de notas favorece a comparação de resultados obtidos entre os 

alunos, permitindo fazer uma classificação. E tem sua principal característica, a capacidade de situar e 

classificar o avaliado, fornecer informações sintetizadas que se destinam ao registro e à publicação do que 

parece ter sido assimilado pelos alunos. Ou seja, seus resultados servem para verificar, classificar, situar, 

informar e certificar. 

Assim, a única alternativa que atende ao comando da questão é a alternativa B.  

Fonte: LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1995. 

 

Questão: 41 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa A. 

Em 1858 foi inaugurada a Estrada de Ferro D. Pedro II partindo da estação do Campo da Aclamação, hoje, 

praça Cristiano Otoni, até Queimados, e mais tarde vencendo a serra através de túneis até Barra do Pirahí (foi 

utilizado o nome exato que a localidade recebia na época), buscando chegar até o rio São Francisco. Ou seja, 

não se afirma que chegou ao rio São Francisco, mas que se buscava chegar ao seu leito. Portanto, não há 

nenhuma incorreção nesta afirmação. A implantação desta ferrovia deu início a uma rede viária que iria 

desviar o giro dos transportes de cargas e passageiros em torno das ferrovias, sepultando de vez os portos 

fluviais e as vilas de comércio que floresceram na Baixada Fluminense durante a primeira metade do século 

XIX.  Quando se informa que deu início a uma rede, não quer se afirmar que foi a pioneira, a primeira, mas 

veio complementar, ampliar o que existia, transformando em rede. As informações contidas no site da Câmara 

Municipal de Duque de Caxias confirmam, inclusive, esta afirmativa com a seguinte informação: “Com a 

implantação do transporte ferroviário, na metade do século XIX, o quadro transformou-se radicalmente. A 

estrada de Ferro D. Pedro II ligou a capital do Império ao atual município de Queimados. A produção do Vale 

do Paraíba passou a ser escoada por esta via, os rios e o transporte terrestre deixaram progressivamente de 

serem usados e os portos fluviais perderam importância. A região iguassuana entra em franca decadência”. 

Também na obra “Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de Caxias”, de 

Marlucia Santos de Souza, há nas páginas 81 e 82 várias referências de localidades que foram atingidas neste 

período com as atividades desta ferrovia, entrando em franca decadência e muitas deixando de existir, o que 

vem fundamentar a assertiva correta desta questão. Também na Obra “De Merity a Duque de Caxias – 

Encontro com a História da Cidade”, Antonio Augusto Braz e Tania Maria Amaro de Almeida confirmam estas 

informações. Faz-se necessário admitir que, assim como a construção da Estrada de Ferro Barão de Mauá 

tinha o objetivo de dinamizar o transporte das mercadorias que eram produzidas no interior fluminense e que 

se destinavam ao consumo na Corte do Rio de Janeiro ou à exportação para a Europa, a Estrada de Ferro 

D.Pedro II, que partindo do Rio de Janeiro, atravessaria o território iguassuano até Queimados, sede da 

freguesia de Nossa Senhora de Marapicu, na época, prolongando-se depois a Belém (atual Japeri) e 

alcançando o Vale do Paraíba, fortaleceu e intensificou o escoamento de mercadorias oriundas do interior do 

estado para a capital e a exportação, já que a principal mercadoria era o café. Portanto, toda bibliografia 

aponta para a importância dessa ferrovia na implementação deste comércio e no próprio texto introdutório 

sobre sua implantação já há mostras de seus objetivos empresariais/comerciais embutidos na sua necessidade 

de sua construção. Por isso, a afirmativa II também está correta, já que houve um objetivo comercial de 
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escoamento de mercadorias oriundas do interior do estado. A prova disso é a participação de recursos 

empresariais em sua construção. 

É importante ressaltar que o pioneirismo tratado na questão quanto à construção dessa ferrovia se dá pela 

forma como ela ocorreu na época: “Ainda na regência em 1835, o padre Diogo Antônio Feijó autorizou o 

governo a conceder privilégios de exclusividade às companhias que se organizassem para explorar o 

transporte ferroviário de cargas e passageiros no Brasil. Vários projetos foram elaborados sem consequências 

práticas, sendo que esse é o único de que temos conhecimento, resultando na elaboração de uma Companhia 

com o título de “Estrada de Ferro D. Pedro II”, no trajeto “do porto do Iguassú até o Sarapuhí”, com oferta de 

venda de ações, coordenada pelo engenheiro Pierre Talois, evidentemente um dos maiores interessados em 

sua realização”. Não se trata em afirmar que foi a primeira ferrovia da região, mas sim que foi a única na 

região que foi construída na estrutura apresentada e que sua conclusão e atividade resultaram em grandes 

transformações nesta região especificamente. 

A história da baixada se intercala com a história de Caxias, já que apenas recentemente esta região teve sua 

atual divisão geográfica e política determinada, mas seu povoamento remonta o período colonial brasileiro, 

com grande importância inclusive para a história do país. A prova disso é que ao estudar a história de Duque 

de Caxias, em quaisquer obras que remontam o período tratado, tal tema estará sendo discutido, como atesta 

a referência bibliográfica citada na Fonte e muitas outras obras que tratam do passado de Duque de Caxias. É 

importante que se esclareça que não se pode restringir a história de um povo a apenas ao período onde sua 

organização política esteja determinada já que cada acontecimento, inclusive a emancipação política, vem 

sendo desencadeado em fases que se interligam e que são fundamentais ao entendimento dos 

acontecimentos passados, presentes e para as perspectivas futuras. Desta maneira, para conhecer a história 

de um município não se pode – e não ocorre em nenhum estudo histórico amplo – estabelecer uma restrição 

apenas ao seu período de emancipação, pois o conhecimento de suas origens é fundamental para o 

entendimento de seu nascimento e desenvolvimento. Além disso, o conteúdo programático é claro no que 

tange ao tema história e geografia do município de Duque de Caxias determinando que devem ser 

consideradas suas vinculações históricas, a nível municipal, no qual o tema se encaixa perfeitamente, pois o 

acontecimento está vinculado historicamente ao desenvolvimento da região e do município, determinando 

por qual povo seriam estas terras colonizadas e exploradas em suas origens. 

Fonte: 

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/04_revista_pilares_da_historia.pdf 

 http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 BRAZ, Antonio A. & ALMEIDA, Tania A. De Merity a Duque de Caxias – Encontro com a História da 

Cidade. Duque de Caxias, RJ: APPH-Clio, 2010, pp.28-29.  

 SOUZA, Marlucia Santos. Escavando o passado da cidade: história política da cidade de Duque de 

Caxias. Duque de Caxias, RJ: APPH-Clio, 2014, pp.81-82. 

Questão: 42 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

No artigo Fazenda São Bento: Apogeu e Declínio no Vale do Rio Iguaçu, de José Antonio Seixas da Silva, 

inserido na revista “Pilares da História de Duque de Caxias e Baixada Fluminense”, edição especial, Ano 10, 

Agosto de 2011, na página 40 o autor afirma que “Segundo D Clemente Maria da Silva Nigra em seu estudo a 

antiga fazenda de São Bento, em Iguaçu, publicada na revista SPHAN, o Mosteiro de São Bento recebeu do 

capitão-mor, Afonso Albuquerque, em 7 de junho de 1611, uma sesmaria nas imediações do rio Iguaçu, 

cabendo a Frei Ruperto de Jesus a construção do primeiro engenho de cana”. Com base nesta afirmação fica 
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claro que a resposta seria a letra A, já que o mosteiro já existia em outra localidade e foram representantes 

dos beneditinos que construíram o engenho, segundo esta obra. No entanto, foram apresentados nos 

recursos alguns documentos, de Fontes confiáveis, que atestam outras versões para tal fato, o que torna 

arriscado a manutenção da questão, já que seus dados não se consolidam como uma versão única nos 

principais informativos existentes acerca da história deste importante monumento de Duque de Caxias.  

Fonte:  

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/edicao_especial_pilares_da_historia.pdf, p.40. 

 http://www.museuvivodosaobento.com.br/exposicoes/fazenda-de-iguacu 

 

Questão: 45 

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

A primeira afirmativa é verdadeira e está clara quanto aos fatos narrados, explicitando que os trabalhadores 

estavam na praça “em função de uma paralisação geral”. Por isso, eles ficaram sem transporte. Não há 

informação na assertiva sobre as causas dos saques, mas sim um relato de como se deu. A greve geral de 

1962, que foi acompanhada de uma poderosa onda de saques que assustou a cidade e que permaneceu no 

imaginário dos moradores caxienses durante décadas. Com a paralisação da greve geral, a população 

aglomerava-se na Praça do Pacificador desde a madrugada à espera de transporte para trabalhar. A segunda 

assertiva está incorreta, pois os cerca de 20 mil trabalhadores que se aglomeravam na praça ficaram sabendo 

que havia feijão escondido nos armazéns e mercados. Num ambiente de desabastecimento e de crise 

econômica, como um rastilho de pólvora, o quebra-quebra e os saques explodiram num movimento 

desordenado e sem líderes. Usando vergalhões e pedaços de pau, o povo gritava “Estamos com fome!”. 

Iniciada no centro de Duque de Caxias, a revolta se espalhara para outras localidades da cidade, chegando a 

alguns bairros do Estado da Guanabara. Neste período o regime militar ainda não havia se instalado no poder 

brasileiro, que estava sob o comando de João Goulart. 

Fonte:  

 http://odia.ig.com.br/portal/rio/o-dia-baixada/hist%C3%B3ria-da-pra%C3%A7a-do-pacificador-em-

caxias-contada-na-tela-do-cinema-1.475187 

 http://odia.ig.com.br/odiabaixada/2014-05-12/uma-epoca-para-nao-ser-esquecida.html 

 

Questão: 49 

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

O estudo da ocupação de Duque de Caxias leva à constatação de que vivenciou uma ocupação típica de cidade 

dormitório, com todo tipo de deficiências: insuficiência de infraestruturas urbanas e equipamentos 

comunitários, implantação desordenada dos loteamentos e habitações de baixo padrão construtivo. Além 

disso, registrou uma movimentação diária ida e volta para o município limite do Rio de Janeiro.  

Fonte: http://www.historia.uff.br/stricto/td/1185.pdf, p. 176 

 

 

Cargo: Professor I - Ciências 

 

Questão: 01 

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

Para se passar ºC para Kelvin utiliza-se a seguinte fórmula: 

K = ºC+273,15 
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K=36,9º+273,15 

K = 310,05 

Portanto o resultado em é 310,05 Kelvin , sendo a letra C alternativa correta, como costa no gabarito.  

Fonte: Sampaio e Calçada (2009). Física, volume único. Ensino médio. Página 166. 

 

Questão: 02 

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

Consta no edital o tema Termologia, que se encontra inserido no conteúdo programático de noções de física. 

Portanto, a questão está coerente com o conteúdo pedido. 

Fonte: Sampaio e Calçada (2009). Física, volume único. Ensino médio. Páginas: 174 e 175 

 

Questão: 03 

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

A questão foi formulada de acordo com o conteúdo programático divulgado no edital de abertura do referido 

certame.  

 

Questão: 04 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Houve um erro na digitação do enunciado durante a preparação da questão. A alternativa III é incorreta, e não 

a IV como consta na prova. Portanto, não tem alternativa INCORRETA para ser marcada nesta questão.  

Fonte: Sampaio e Calçada (2009). Física, volume único. Ensino médio. Páginas: 193 e 194 

 

Questão: 05 

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

Conforme referência bibliográfica utilizada para formular essa questão, as chamadas propriedades específicas, 

que são particulares e exclusivas de cada material são ponto de fusão (P.F.), no ponto de ebulição (P.E.) e na 

densidade dos materiais, solubilidade e calor específico. Todas essas medidas, como têm valores fixos e 

constantes para cada material, são denominadas constantes físicas dos materiais.  

Fonte: Feltre, Ricardo, 1928- Química / Ricardo Feltre. — 6. ed. — São Paulo: Moderna, 2004. Páginas: 29 e 30 

 

Questão: 07 

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

A questão descreve as características dos crustáceos, e de acordo com a referência bibliográfica utilizada para 

confeccionar a questão, as alternativas II e III estão corretas. De acordo com a referência, a alternativa II “as 

segundas antenas são pós-orais na origem embriológica e são provavelmente homólogas às quelíceras dos 

aracnídeos”. E a alternativa III está correta, de acordo também com a bibliografia onde descreve que “o tronco 

é muito menos uniforme que a cabeça. Primitivamente o tronco é composto de uma série de muitos 

segmentos distintos e semelhantes, e de um telson terminal que porta o ânus na sua base.”.  

Fonte: Ruppert e Barnes. Zoologia dos invertebrados. Página 663 

 

Questão: 08 

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

Apesar do erro na digitação, fica claro que se refere ao dióxido de carbono nas alternativas “C e D” incorretas 

na questão. E de acordo com a referência utilizada para elaborar a questão a alternativa correta é a letra A. “O 
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ácido abscísico está envolvido no fechamento dos estômatos em condições de falta de água. Quando começa 

a faltar água na folha, o ácido abscísico penetra nas células –guarda e estimula a saída de íons de K+. Isso faz 

com que elas se tornam flácidas e o estômato se feche.” 

Fonte: Amabis, J. M., Martho, G. R. (2010). Biologia dos organismos. Páginas 174 e 175. 

 

Questão: 11 

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

A resposta está correta. A alternativa B afirma o seguinte: 

Ectodérmica/ Mesodérmica / Nenhuma/ abundante/ reveste superfície ou cavidade do corpo, e secreção/ 

Apoio e proteção. 

Se observar na tabela a função do tecido epitelial está marcada com o algarismo romano V que substitui a 

frase seguinte: reveste superfície ou cavidade do corpo, e secreção. O que a opção NENHUMA está 

relacionado com o algarismo romano III, referente à matriz do tecido nervoso.  

Fonte: Junqueira, L.C., Carneiro, J. Histologia Básica. Editora Guanabara/Koocan. 2008. Página 66. 

 

Questão: 12 

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

Conforme referencia utilizada para formular a questão, o mesmo afirma que o epitélio estratificado cúbico se 

encontra nas glândulas sudoríparas, folículos ovarianos em crescimento. Portanto a alternativa é verdadeira.  

Fonte: Junqueira, L.C., Carneiro, J. Histologia Básica. Editora Guanabara/Koocan. 2008. Página 74. 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Houve um erro material no enunciado da questão, de modo que a alternativa III é incorreta, ficando só para 

serem marcadas como corretas a I e a IV. Diante do exposto a questão foi anulada por não apresentar 

alternativa correta de resposta. 

Fonte: Amabis, J. M., Martho, G. R. (2010). Biologia dos organismos. Páginas 359 

 

Questão: 16 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

O termo “Rhynchocephalia” foi grafado incorretamente em Fonte Itálica, deixando a questão de apresentar 

alternativa de resposta correta. Desta feita, a questão foi anulada.  

Fonte:Amabis, J. M., Martho, G. R. (2010). Biologia dos organismos. Páginas 359 

 

Questão: 17 

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

A resposta correta desta questão é a alternativa “C” como divulgada no gabarito preliminar. 

Sendo que os aminoácidos essenciais são: isoleucina, leucina, valina, fenilalanina, metionina, treonina, 

triptofano e lisina. 

Fonte: Amabis, J. M., Martho, G. R. (2010). Biologia dos organismos. Páginas 350 
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Questão: 20 

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

A alternativa D é a incorreta. As características descritas se referem ao centrolécito e não ao oligolécito como 

descrito na questão. E de acordo com a referência utilizada para preparar a questão, as demais alternativas 

estão corretas. Os telolécitos se diferenciam dos heterolécitos, pois são maiores e sem vitelo no polo animal 

como consta na referencia.  

Fonte: V. Mendonça e J. Laurence (2010). Biologia volume 1. Ecologia, origem da vida e Biologia celular, 

Embriologia e Histologia. Página: 243. 

 

Questão: 21 

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

Conforme referencia utilizada para preparar a questão a alternativa correta é a letra D, corretamente marcada 

no gabarito. Onde podemos afirmar que: 

A fase que ocorre a diferenciação dos tecidos e formação dos órgãos é a Organogênese. 

A fase de multiplicação celular, sem o aumento do volume da célula-ovo é a Segmentação. 

A fase de multiplicação celular, com o aumento do volume da célula-ovo é a Gastrulação. 

Fonte: V. Mendonça e J. Laurence (2010). Biologia volume 1. Ecologia, origem da vida e Biologia celular, 

Embriologia e Histologia. Página: 245. 

 

Questão: 23 

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

A opção a ser marcada nesta questão é a letra B, corretamente indicada no gabarito. 

I – As células de Sertoli, presentes nos testículos, sintetizam os hormônios antimüleriano e não testosterona. 

II – As células de Leydig, presentes nos testículos, sintetizam testosterona e não o hormônio antimüleriano. . 

III – As células da teca, presente nos ovários, sintetizam a progesterona, de acordo com a bibliografia utilizada 

para formular esta questão, essa é uma alternativa correta. 

IV – As células da teca juntamente com as células granulosas, presentes no ovário, sintetizam os estradiol, 

também estando correta, de acordo com a bibliografia utilizada. 

V – As células de Leydig, presente nos testículos e não nos ovário, sintetizam testosterona e não progesterona.  

Portanto a alternativa I, II e V são as alternativas INCORRETAS nesta questão. 

Fonte: Contazo, L. S. Fisiologia Humana. 3ª Edição. Editora Elsevier. Páginas 443 e 444. 

 

Questão: 24 

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

A alternativa correta desta questão é a letra C, como divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme bibliografia utilizada para elaboração desta questão, temos: 

I – Incorreto, pois o coração apresenta um ventrículo e um átrio e junto ao átrio e não no ventrículo há o seio 

venoso que recebe o sangue proveniente do corpo.  

II – De acordo com a bibliografia, essa é uma alternativa correta. O sangue arterial (rico em oxigênio) passa 

para a artéria aorta dorsal, de onde é distribuído para todo o corpo. 

III - De acordo com a bibliografia essa, é também uma alternativa correta. A mesma afirma que o sangue 

pobre em oxigênio passa pelas cavidades do coração, e vai para as brânquias onde é oxigenado.  

IV – Incorreta, pois depois do ventrículo e não do átrio há um cone arterial, que se prolonga formando o 

tronco arterial. 
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V – De acordo com a bibliografia, essa é também uma alternativa correta, a mesma afirma que as artérias 

branquiais são responsáveis por levar o sangue venoso até as brânquias, onde ocorrem as trocas gasosas. 

Fonte: V. Mendonça e J. Laurence. 2010. Biologia, volume 2. Seres vivos. São Paulo. Editora Nova Geração. 

Páginas: 306 e 307. 

 

Questão: 27 

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

As características são dos nematelmintos, portanto letra D está correta, como divulgada no gabarito 

preliminar. Os anelídeos apresentam sistema circulatório fechado, e a excreção é feita por metanefrídios. 

Duas características que diferenciam bem os dois filos! 

Fonte: V. Mendonça e J. Laurence. 2010. Biologia , volume 2. Seres vivos. São Paulo. Editora Nova Geração. 

Páginas: 225.  

 

Questão: 29 

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

De acordo com a referência bibliográfica utilizada na formulação desta questão, a alternativa correta é a letra 

C, marcada corretamente no gabarito. De acordo com a referência o Linfócito T citotóxico ou linfócito CD8 são 

linfócitos especializados em reconhecer e matar células corporais alteradas, impedindo que se multipliquem, e 

também atacar células estranhas, sendo os principais responsáveis pela rejeição de órgãos transplantados. 

Fonte: Amabis, J. M., Martho, G. R. (2010). Biologia dos organismos. Páginas 383. 

 

Questão: 30 

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

A alternativa é falsa, pois a Tricomoníase é uma DST causada pelo protozoário e não bactéria Trichomonas 

vaginalis.                                                          

Fonte: Amabis, J. M., Martho, G. R. (2010). Biologia dos organismos. Página 64. 

 

Questão: 32 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão foi anulada por constar duas alternativas que atendem ao seu enunciado.  

Analisando cada uma das alternativas, observa-se que o item ( A ) – trata do Art. 64, do ECA: “É assegurada 

bolsa de aprendizagem ao adolescente até 14 (catorze) anos de idade”; o item ( B ) - Trata do Art. 65 do ECA:

 “É assegurado os direitos trabalhistas ao adolescente aprendiz maior de 14 (catorze) anos”; item ( C ): 

“É proibido qualquer trabalho a menor de 14 (catorze) anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. Art. 3º 

da Constituição Federal, e o item ( D ): “São assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários ao 

adolescente aprendiz, somente se maior de 16 (dezesseis) anos”; contraria o item (B), do ECA , que trata do 

Art. 65. 

Portanto, a alternativas C e D, estão incorretas, conforme indica o comando da questão. 

Fontes:  

http://www.planalto.gov.br/º CCIVIL_03/leis/L8069.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm  

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Questão: 33 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B.  

Segundo Luckesi (1995), há três tipos importantes de avaliação: Diagnóstica, Formativa e Somativa. Na 

questão supracitada, trata-se de uma charge, onde o professor, de posse das provas, instrumento utilizado 

para avaliar a aprendizagem de seus alunos. Demonstra grande expectativa acerca dos resultados atingidos 

pelos alunos e também de si próprio, pois reconhece ser ele o responsável por mediar a aprendizagem dos 

alunos. 

Nesta situação apresentada, a avaliação utilizada pelo professor foi a formativa (B), no significado de que o 

indicará como os alunos estão se transformando em direção aos objetivos almejados. Nessa modalidade de 

avaliação, o educador poderá acompanhar seu aluno metodicamente ao longo do processo educativo, 

podendo saber, em determinados períodos, o que o aluno já aprendeu em face dos escopos indicados. A 

avaliação formativa permite ao professor detectar e identificar deficiências na forma de ensinar, orientando-o 

na reformulação do seu trabalho didático, visando aperfeiçoá-lo. Por isso, no caso da charge apresentada, o 

professor encontra-se em expectativa. A avaliação foi planejada em função dos objetivos de aulas dadas, 

deste modo o professor continuará seu trabalho ou irá direciona-lo, de modo que a maioria dos alunos 

alcance. “Ë formativa no sentido em que indica como os alunos se modificando em direção aos desejados”. 

(Bloom, Benjamin 1971). 

O argumento que cita a avaliação como somativa é improcedente, pois a avaliação, segundo o personagem da 

charge, não tem a função classificatória, que constitui um instrumento estático, freando o processo de 

crescimento e desenvolvimento do indivíduo. A avaliação com função somativa, verifica o nível de 

aprendizado por meio da atribuição de notas. A atribuição de notas favorece a comparação de resultados 

obtidos entre os alunos, permitindo fazer uma classificação. E tem sua principal característica, a capacidade de 

situar e classificar o avaliado, fornecer informações sintetizadas que se destinam ao registro e à publicação do 

que parece ter sido assimilado pelos alunos. Ou seja, seus resultados servem para verificar, classificar, situar, 

informar e certificar. 

assim, a única alternativa que atende ao comando da questão é a alternativa b.  

Fonte: LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1995. 

 

Questão: 41 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa A. 

Em 1858 foi inaugurada a Estrada de Ferro D. Pedro II partindo da estação do Campo da Aclamação, hoje, 

praça Cristiano Otoni, até Queimados, e mais tarde vencendo a serra através de túneis até Barra do Pirahí (foi 

utilizado o nome exato que a localidade recebia na época), buscando chegar até o rio São Francisco. Ou seja, 

não se afirma que chegou ao rio São Francisco, mas que se buscava chegar ao seu leito. Portanto, não há 

nenhuma incorreção nesta afirmação. A implantação desta ferrovia deu início a uma rede viária que iria 

desviar o giro dos transportes de cargas e passageiros em torno das ferrovias, sepultando de vez os portos 

fluviais e as vilas de comércio que floresceram na Baixada Fluminense durante a primeira metade do século 

XIX.  Quando se informa que deu início a uma rede, não quer se afirmar que foi a pioneira, a primeira, mas 

veio complementar, ampliar o que existia, transformando em rede. As informações contidas no site da Câmara 

Municipal de Duque de Caxias confirmam, inclusive, esta afirmativa com a seguinte informação: “Com a 

implantação do transporte ferroviário, na metade do século XIX, o quadro transformou-se radicalmente. A 

estrada de Ferro D. Pedro II ligou a capital do Império ao atual município de Queimados. A produção do Vale 

do Paraíba passou a ser escoada por esta via, os rios e o transporte terrestre deixaram progressivamente de 
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serem usados e os portos fluviais perderam importância. A região iguassuana entra em franca decadência”. 

Também na obra “Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de Caxias”, de 

Marlucia Santos de Souza, há nas páginas 81 e 82 várias referências de localidades que foram atingidas neste 

período com as atividades desta ferrovia, entrando em franca decadência e muitas deixando de existir, o que 

vem fundamentar a assertiva correta desta questão. Também na Obra “De Merity a Duque de Caxias – 

Encontro com a História da Cidade”, Antonio Augusto Braz e Tania Maria Amaro de Almeida confirmam estas 

informações. Faz-se necessário admitir que, assim como a construção da Estrada de Ferro Barão de Mauá 

tinha o objetivo de dinamizar o transporte das mercadorias que eram produzidas no interior fluminense e que 

se destinavam ao consumo na Corte do Rio de Janeiro ou à exportação para a Europa, a Estrada de Ferro 

D.Pedro II, que partindo do Rio de Janeiro, atravessaria o território iguassuano até Queimados, sede da 

freguesia de Nossa Senhora de Marapicu, na época, prolongando-se depois a Belém (atual Japeri) e 

alcançando o Vale do Paraíba, fortaleceu e intensificou o escoamento de mercadorias oriundas do interior do 

estado para a capital e a exportação, já que a principal mercadoria era o café. Portanto, toda bibliografia 

aponta para a importância dessa ferrovia na implementação deste comércio e no próprio texto introdutório 

sobre sua implantação já há mostras de seus objetivos empresariais/comerciais embutidos na sua necessidade 

de sua construção. Por isso, a afirmativa II também está correta, já que houve um objetivo comercial de 

escoamento de mercadorias oriundas do interior do estado. A prova disso é a participação de recursos 

empresariais em sua construção. 

É importante ressaltar que o pioneirismo tratado na questão quanto à construção dessa ferrovia se dá pela 

forma como ela ocorreu na época: “Ainda na regência em 1835, o padre Diogo Antônio Feijó autorizou o 

governo a conceder privilégios de exclusividade às companhias que se organizassem para explorar o 

transporte ferroviário de cargas e passageiros no Brasil. Vários projetos foram elaborados sem consequências 

práticas, sendo que esse é o único de que temos conhecimento, resultando na elaboração de uma Companhia 

com o título de “Estrada de Ferro D. Pedro II”, no trajeto “do porto do Iguassú até o Sarapuhí”, com oferta de 

venda de ações, coordenada pelo engenheiro Pierre Talois, evidentemente um dos maiores interessados em 

sua realização”. Não se trata em afirmar que foi a primeira ferrovia da região, mas sim que foi a única na 

região que foi construída na estrutura apresentada e que sua conclusão e atividade resultaram em grandes 

transformações nesta região especificamente. 

A história da baixada se intercala com a história de Caxias, já que apenas recentemente esta região teve sua 

atual divisão geográfica e política determinada, mas seu povoamento remonta o período colonial brasileiro, 

com grande importância inclusive para a história do país. A prova disso é que ao estudar a história de Duque 

de Caxias, em quaisquer obras que remontam o período tratado, tal tema estará sendo discutido, como atesta 

a referência bibliográfica citada na Fonte e muitas outras obras que tratam do passado de Duque de Caxias. É 

importante que se esclareça que não se pode restringir a história de um povo a apenas ao período onde sua 

organização política esteja determinada já que cada acontecimento, inclusive a emancipação política, vem 

sendo desencadeado em fases que se interligam e que são fundamentais ao entendimento dos 

acontecimentos passados, presentes e para as perspectivas futuras. Desta maneira, para conhecer a história 

de um município não se pode – e não ocorre em nenhum estudo histórico amplo – estabelecer uma restrição 

apenas ao seu período de emancipação, pois o conhecimento de suas origens é fundamental para o 

entendimento de seu nascimento e desenvolvimento. Além disso, o conteúdo programático é claro no que 

tange ao tema história e geografia do município de Duque de Caxias determinando que devem ser 

consideradas suas vinculações históricas, a nível municipal, no qual o tema se encaixa perfeitamente, pois o 

acontecimento está vinculado historicamente ao desenvolvimento da região e do município, determinando 

por qual povo seriam estas terras colonizadas e exploradas em suas origens. 



 

102 

 

Fonte:  

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/04_revista_pilares_da_historia.pdf 

 http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 BRAZ, Antonio A. & ALMEIDA, Tania A. De Merity a Duque de Caxias – Encontro com a História da 

Cidade. Duque de Caxias, RJ: APPH-Clio, 2010, pp.28-29.  

 SOUZA, Marlucia Santos. Escavando o passado da cidade: história política da cidade de Duque de 

Caxias. Duque de Caxias, RJ: APPH-Clio, 2014, pp.81-82. 

 

Questão: 42 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

No artigo Fazenda São Bento: Apogeu e Declínio no Vale do Rio Iguaçu, de José Antonio Seixas da Silva, 

inserido na revista “Pilares da História de Duque de Caxias e Baixada Fluminense”, edição especial, Ano 10, 

Agosto de 2011, na página 40 o autor afirma que “Segundo D Clemente Maria da Silva Nigra em seu estudo a 

antiga fazenda de São Bento, em Iguaçu, publicada na revista SPHAN, o Mosteiro de São Bento recebeu do 

capitão-mor, Afonso Albuquerque, em 7 de junho de 1611, uma sesmaria nas imediações do rio Iguaçu, 

cabendo a Frei Ruperto de Jesus a construção do primeiro engenho de cana”. Com base nesta afirmação fica 

claro que a resposta seria a letra A, já que o mosteiro já existia em outra localidade e foram representantes 

dos beneditinos que construíram o engenho, segundo esta obra. No entanto, foram apresentados nos 

recursos alguns documentos, de Fontes confiáveis, que atestam outras versões para tal fato, o que torna 

arriscado a manutenção da questão, já que seus dados não se consolidam como uma versão única nos 

principais informativos existentes acerca da história deste importante monumento de Duque de Caxias.  

Fonte:  

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/edicao_especial_pilares_da_historia.pdf, p.40. 

 http://www.museuvivodosaobento.com.br/exposicoes/fazenda-de-iguacu 

 

Questão: 46 

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

O estudo do clima está inserido nos aspectos geográficos citados no conteúdo, já que é consenso geral que a 

disciplina geografia trate das questões climáticas. Com base na fundamentação apresentada abaixo, Duque de 

Caxias possui um clima tipo Aw, tropical quente e úmido, de acordo com a classificação climática de Köppen, 

com temperaturas e pluviosidades extremamente elevadas nos meses de verão.  

Fonte: http://pt.db-city.com/Brasil--Rio-de-Janeiro--Duque-de-Caxias 

 

Questão: 47 

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

A incorreção na digitação no nome do bairro Campos Elíseos (estava Elísios) não gera nenhum 

comprometimento a questão, já que a prova tratava exclusivamente de assuntos referentes a Duque de 

Caxias, sua história e geografia. A Refinaria Duque de Caxias proporcionou o crescimento de um forte 

complexo industrial no município, sobretudo em seu entorno no distrito de Campos Elíseos, onde se 

encontram mais de 100 indústrias hoje. Quando foi implantada, já existia outras indústrias significativas no 

município como a Fábrica Nacional de Motores, entre outras. Fica localizada na BR-040, a margem da Rodovia 

Washington Luiz e foi inaugurada no governo de Juscelino Kubitscheck, por meio de seu Plano de Metas que 

objetivava atrair capital estrangeiro para o Brasil. 

Fonte: http://www.ippur.ufrj.br/download/pub/SebastiaoFernandesRaulino.pdf 
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Questão: 48 

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

Os nomes foram utilizados exatamente como constam no mapa do município de Duque de Caxias inseridos no 

Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Mesmo que 

tenha sido verificado a ausência do “s” tal fato não compromete a questão que está inserida numa prova que 

trata exclusivamente da história e geografia de Duque de Caxias. 

Fonte: http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/portal/ 

 

Questão: 49 

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

O estudo da ocupação de Duque de Caxias leva à constatação de que vivenciou uma ocupação típica de cidade 

dormitório, com todo tipo de deficiências: insuficiência de infraestruturas urbanas e equipamentos 

comunitários, implantação desordenada dos loteamentos e habitações de baixo padrão construtivo. Além 

disso, registrou uma movimentação diária ida e volta para o município limite do Rio de Janeiro.  

Fonte: http://www.historia.uff.br/stricto/td/1185.pdf, p. 176 

 

 

Cargo: Professor I - Educação Especial 

 

Questão: 01 

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

A garantia da integração no que se refere à afirmativa baseia-se na ordem de acesso ao direito do educando 

de ser assistido dentro dos padrões que atendam às suas características. As alegações recursais fazem menção 

à terminologia inclusão, sendo que o motim que concerne o enunciado não preconiza ou afere ao tipo de 

terminologia recorrente. Para efeitos e clarezas, a legislação vigente contempla de forma primordial o termo 

integração, sendo esse, um amparo legal do item.  

Fonte: Capitulo V – Da Educação Especial, LDB 9394/96. Artigo 59. Item 3  

 

Questão: 09 

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

Recurso prejudicado por ausência de pedido. 

 

Questão: 12 

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

Não há procedência que determina a predominância de cegueira de maior relevância no público masculino, 

uma vez que as causas podem ser congênitas e/ou adquiridas, bastando assim a não configuração de ordem 

de prevalência.  

Fonte: Minetto, Maria de Fátima Joaquim ET ALL. / Diversidade na aprendizagem de pessoas portadoras de 

necessidades especiais. Curitiba: IESDE S.A. 2010. Página 192  
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Questão: 13 

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

O enunciado contempla as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação Especial, tendo por base a construção textual preconizado na legislação vigente. 

As questões não se baseiam no DSM, sendo este, de cunho diagnóstico no que tange à saúde.  

Fonte: Artigo 3 e 4 da Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009 que Institui Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial 

 

Questão: 16 

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

Recurso prejudicado por ausência de pedido. 

 

Questão: 19 

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

O enunciado refere-se ao Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped 

Children, evidenciado pelo programa referido.  

Fonte: Minetto, Maria de Fátima Joaquim ET ALL. / Diversidade na aprendizagem de pessoas portadoras de 

necessidades especiais. Curitiba: IESDE S.A. 2010. Página 158. Transtornos Invasivos do Desenvolvimento 

(TID). (1º parágrafo)  

 

Questão: 20 

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

Recurso prejudicado por ausência de pedido. 

 

Questão: 21 

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

Recurso prejudicado por ausência de pedido. 

 

Questão: 22 

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

Recurso prejudicado por ausência de pedido. 

 

Questão: 24 

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

Recurso prejudicado por ausência de pedido. 

 

Questão: 25 

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

Recurso prejudicado por ausência de pedido. 
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Questão: 27 

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

O IE (Intérprete Educacional da Libras) é um dos facilitadores do acesso à informação e aprendizado do aluno 

surdo e não o único, isso por que existem outros profissionais emergentes a esse aprendizado, como o 

professor regente.  

Fonte: Tenho um aluno surdo, e agora? Introdução à libras e educação de surdos/ organizadoras: Cristina 

Brolgia Feitosa de Lacerda, Lara Ferreira dos Santos. – São Carlos: EdUFSCAR, 2013. Página 63. Parte 2. 

Capítulo 4.  

 

Questão: 29 

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

Recurso prejudicado por ausência de pedido. 

 

Questão: 31 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa A.  

A situação hipotética apresentada na questão afirma que as aulas de educação física acontecem sempre no 

período da manha, coincidindo com o serviço militar obrigatório. Está subtendido que nas aulas acontecem as 

tanto as práticas, quanto as teorias destas. E conforme Art. 26 da LDB,§ 3o A educação física, integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática 

facultativa ao aluno:  

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da 

educação física. 

Portanto, a única alternativa correta é a A. 

Fonte:  

 www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm 

 

Questão: 32 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A questão foi anulada por constar duas alternativas que atendem ao seu enunciado.  

Analisando cada uma das alternativas, observa-se que o item ( A ) – trata do Art. 64, do ECA: “É assegurada 

bolsa de aprendizagem ao adolescente até 14 (catorze) anos de idade”; o item ( B ) - Trata do Art. 65 do 

ECA:“É assegurado os direitos trabalhistas ao adolescente aprendiz maior de 14 (catorze) anos”; item ( C ): “É 

proibido qualquer trabalho a menor de 14 (catorze) anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. Art. 3º da 

Constituição Federal, e o item ( D ): “São assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários ao adolescente 

aprendiz, somente se maior de 16 (dezesseis) anos”; contraria o item (B), do ECA , que trata do Art. 65. 

Portanto, a alternativas C e D, estão incorretas, conforme indica o comando da questão. 

Fontes:  

 http://www.planalto.gov.br/º CCIVIL_03/leis/L8069.htm 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
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Questão: 33 

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

Argumentos prejudicado por ausência de fundamentação, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B.  

Segundo Luckesi (1995), há três tipos importantes de avaliação: Diagnóstica, Formativa e Somativa. Na 

questão supracitada, trata-se de uma charge, onde o professor, de posse das provas, instrumento utilizado 

para avaliar a aprendizagem de seus alunos. Demonstra grande expectativa acerca dos resultados atingidos 

pelos alunos e também de si próprio, pois reconhece ser ele o responsável por mediar a aprendizagem dos 

alunos. 

Nesta situação apresentada, a avaliação utilizada pelo professor foi a formativa (B), no significado de que o 

indicará como os alunos estão se transformando em direção aos objetivos almejados. Nessa modalidade de 

avaliação, o educador poderá acompanhar seu aluno metodicamente ao longo do processo educativo, 

podendo saber, em determinados períodos, o que o aluno já aprendeu em face dos escopos indicados. A 

avaliação formativa permite ao professor detectar e identificar deficiências na forma de ensinar, orientando-o 

na reformulação do seu trabalho didático, visando aperfeiçoá-lo. Por isso, no caso da charge apresentada, o 

professor encontra-se em expectativa. A avaliação foi planejada em função dos objetivos de aulas dadas, 

deste modo o professor continuará seu trabalho ou irá direciona-lo, de modo que a maioria dos alunos 

alcance. “Ë formativa no sentido em que indica como os alunos se modificando em direção aos desejados”. 

(Bloom, Benjamin 1971). 

O argumento que cita a avaliação como somativa é improcedente, pois a avaliação, segundo o personagem da 

charge, não tem a função classificatória, que constitui um instrumento estático, freando o processo de 

crescimento e desenvolvimento do indivíduo. A avaliação com função somativa, verifica o nível de 

aprendizado por meio da atribuição de notas. A atribuição de notas favorece a comparação de resultados 

obtidos entre os alunos, permitindo fazer uma classificação. E tem sua principal característica, a capacidade de 

situar e classificar o avaliado, fornecer informações sintetizadas que se destinam ao registro e à publicação do 

que parece ter sido assimilado pelos alunos. Ou seja, seus resultados servem para verificar, classificar, situar, 

informar e certificar. 

Assim, a única alternativa que atende ao comando da questão é a alternativa B.  

Fonte: LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1995. 

 

Questão: 34 

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

Recurso Prejudicado por ausência de pedido.  

 

Questão: 40 

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

Recurso Prejudicado por ausência de pedido. 

 

Questão: 41 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa A. 

Em 1858 foi inaugurada a Estrada de Ferro D. Pedro II partindo da estação do Campo da Aclamação, hoje, 

praça Cristiano Otoni, até Queimados, e mais tarde vencendo a serra através de túneis até Barra do Pirahí (foi 

utilizado o nome exato que a localidade recebia na época), buscando chegar até o rio São Francisco. Ou seja, 

não se afirma que chegou ao rio São Francisco, mas que se buscava chegar ao seu leito. Portanto, não há 

nenhuma incorreção nesta afirmação. A implantação desta ferrovia deu início a uma rede viária que iria 
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desviar o giro dos transportes de cargas e passageiros em torno das ferrovias, sepultando de vez os portos 

fluviais e as vilas de comércio que floresceram na Baixada Fluminense durante a primeira metade do século 

XIX.  Quando se informa que deu início a uma rede, não quer se afirmar que foi a pioneira, a primeira, mas 

veio complementar, ampliar o que existia, transformando em rede. As informações contidas no site da Câmara 

Municipal de Duque de Caxias confirmam, inclusive, esta afirmativa com a seguinte informação: “Com a 

implantação do transporte ferroviário, na metade do século XIX, o quadro transformou-se radicalmente. A 

estrada de Ferro D. Pedro II ligou a capital do Império ao atual município de Queimados. A produção do Vale 

do Paraíba passou a ser escoada por esta via, os rios e o transporte terrestre deixaram progressivamente de 

serem usados e os portos fluviais perderam importância. A região iguassuana entra em franca decadência”. 

Também na obra “Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de Caxias”, de 

Marlucia Santos de Souza, há nas páginas 81 e 82 várias referências de localidades que foram atingidas neste 

período com as atividades desta ferrovia, entrando em franca decadência e muitas deixando de existir, o que 

vem fundamentar a assertiva correta desta questão. Também na Obra “De Merity a Duque de Caxias – 

Encontro com a História da Cidade”, Antonio Augusto Braz e Tania Maria Amaro de Almeida confirmam estas 

informações. Faz-se necessário admitir que, assim como a construção da Estrada de Ferro Barão de Mauá 

tinha o objetivo de dinamizar o transporte das mercadorias que eram produzidas no interior fluminense e que 

se destinavam ao consumo na Corte do Rio de Janeiro ou à exportação para a Europa, a Estrada de Ferro 

D.Pedro II, que partindo do Rio de Janeiro, atravessaria o território iguassuano até Queimados, sede da 

freguesia de Nossa Senhora de Marapicu, na época, prolongando-se depois a Belém (atual Japeri) e 

alcançando o Vale do Paraíba, fortaleceu e intensificou o escoamento de mercadorias oriundas do interior do 

estado para a capital e a exportação, já que a principal mercadoria era o café. Portanto, toda bibliografia 

aponta para a importância dessa ferrovia na implementação deste comércio e no próprio texto introdutório 

sobre sua implantação já há mostras de seus objetivos empresariais/comerciais embutidos na sua necessidade 

de sua construção. Por isso, a afirmativa II também está correta, já que houve um objetivo comercial de 

escoamento de mercadorias oriundas do interior do estado. A prova disso é a participação de recursos 

empresariais em sua construção. 

É importante ressaltar que o pioneirismo tratado na questão quanto à construção dessa ferrovia se dá pela 

forma como ela ocorreu na época: “Ainda na regência em 1835, o padre Diogo Antônio Feijó autorizou o 

governo a conceder privilégios de exclusividade às companhias que se organizassem para explorar o 

transporte ferroviário de cargas e passageiros no Brasil. Vários projetos foram elaborados sem consequências 

práticas, sendo que esse é o único de que temos conhecimento, resultando na elaboração de uma Companhia 

com o título de “Estrada de Ferro D. Pedro II”, no trajeto “do porto do Iguassú até o Sarapuhí”, com oferta de 

venda de ações, coordenada pelo engenheiro Pierre Talois, evidentemente um dos maiores interessados em 

sua realização”. Não se trata em afirmar que foi a primeira ferrovia da região, mas sim que foi a única na 

região que foi construída na estrutura apresentada e que sua conclusão e atividade resultaram em grandes 

transformações nesta região especificamente. 

A história da baixada se intercala com a história de Caxias, já que apenas recentemente esta região teve sua 

atual divisão geográfica e política determinada, mas seu povoamento remonta o período colonial brasileiro, 

com grande importância inclusive para a história do país. A prova disso é que ao estudar a história de Duque 

de Caxias, em quaisquer obras que remontam o período tratado, tal tema estará sendo discutido, como atesta 

a referência bibliográfica citada na Fonte e muitas outras obras que tratam do passado de Duque de Caxias. É 

importante que se esclareça que não se pode restringir a história de um povo a apenas ao período onde sua 

organização política esteja determinada já que cada acontecimento, inclusive a emancipação política, vem 

sendo desencadeado em fases que se interligam e que são fundamentais ao entendimento dos 
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acontecimentos passados, presentes e para as perspectivas futuras. Desta maneira, para conhecer a história 

de um município não se pode – e não ocorre em nenhum estudo histórico amplo – estabelecer uma restrição 

apenas ao seu período de emancipação, pois o conhecimento de suas origens é fundamental para o 

entendimento de seu nascimento e desenvolvimento. Além disso, o conteúdo programático é claro no que 

tange ao tema história e geografia do município de Duque de Caxias determinando que devem ser 

consideradas suas vinculações históricas, a nível municipal, no qual o tema se encaixa perfeitamente, pois o 

acontecimento está vinculado historicamente ao desenvolvimento da região e do município, determinando 

por qual povo seriam estas terras colonizadas e exploradas em suas origens. 

Fonte:  

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/04_revista_pilares_da_historia.pdf 

 http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 BRAZ, Antonio A. & ALMEIDA, Tania A. De Merity a Duque de Caxias – Encontro com a História da 

Cidade. Duque de Caxias, RJ: APPH-Clio, 2010, pp.28-29.  

 SOUZA, Marlucia Santos. Escavando o passado da cidade: história política da cidade de Duque de 

Caxias. Duque de Caxias, RJ: APPH-Clio, 2014, pp.81-82. 

 

Questão: 42 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

No artigo Fazenda São Bento: Apogeu e Declínio no Vale do Rio Iguaçu, de José Antonio Seixas da Silva, 

inserido na revista “Pilares da História de Duque de Caxias e Baixada Fluminense”, edição especial, Ano 10, 

Agosto de 2011, na página 40 o autor afirma que “Segundo D Clemente Maria da Silva Nigra em seu estudo a 

antiga fazenda de São Bento, em Iguaçu, publicada na revista SPHAN, o Mosteiro de São Bento recebeu do 

capitão-mor, Afonso Albuquerque, em 7 de junho de 1611, uma sesmaria nas imediações do rio Iguaçu, 

cabendo a Frei Ruperto de Jesus a construção do primeiro engenho de cana”. Com base nesta afirmação fica 

claro que a resposta seria a letra A, já que o mosteiro já existia em outra localidade e foram representantes 

dos beneditinos que construíram o engenho, segundo esta obra. No entanto, foram apresentados nos 

recursos alguns documentos, de Fontes confiáveis, que atestam outras versões para tal fato, o que torna 

arriscado a manutenção da questão, já que seus dados não se consolidam como uma versão única nos 

principais informativos existentes acerca da história deste importante monumento de Duque de Caxias.  

Fonte:  

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/edicao_especial_pilares_da_historia.pdf, p.40. 

 http://www.museuvivodosaobento.com.br/exposicoes/fazenda-de-iguacu 

 

Questão: 44 

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

Questão clara, com informações e caracterizações do objeto de questionamento, além de comando objetivo. 

Entre oito e dois mil anos atrás, estas terras eram ocupadas pelos “povos das conchas”.  Com as modificações 

do meio ambiente e a proliferação de moluscos, esses humanos se especializaram na coleta desses 

invertebrados, tornando-se semissedentários. Eles foram denominados de sambaquieiros (derivado do termo 

tupi sambaqui que significa “concha”) uma vez que deixaram como vestígio de sua existência um acúmulo de 

restos de sua alimentação à base de conchas e de moluscos. 

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/parceiro-rj/noticia/2011/09/parceiro-do-rj-desbrava-cultura-e-

historia-de-duque-de-caxias.html 
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Questão: 46 

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

O estudo do clima está inserido nos aspectos geográficos citados no conteúdo, já que é consenso geral que a 

disciplina geografia trate das questões climáticas. Com base na fundamentação apresentada abaixo, Duque de 

Caxias possui um clima tipo Aw, tropical quente e úmido, de acordo com a classificação climática de Köppen, 

com temperaturas e pluviosidades extremamente elevadas nos meses de verão.  

Fonte: http://pt.db-city.com/Brasil--Rio-de-Janeiro--Duque-de-Caxias 

 

Questão: 49 

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

O estudo da ocupação de Duque de Caxias leva à constatação de que vivenciou uma ocupação típica de cidade 

dormitório, com todo tipo de deficiências: insuficiência de infraestruturas urbanas e equipamentos 

comunitários, implantação desordenada dos loteamentos e habitações de baixo padrão construtivo. Além 

disso, registrou uma movimentação diária ida e volta para o município limite do Rio de Janeiro.  

Fonte: http://www.historia.uff.br/stricto/td/1185.pdf, p. 176 

 

 

Cargo: Professor I - Educação Física 

 

Questão: 01 

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

Comumente ocorre dentre os estudiosos da área da educação, o emprego de conceitos que, por vezes, 

diferem de outros, mas que, no entanto, não alteram o significado. Essa situação é amplamente percebida 

quando se trata de Cultura Corporal de Movimento. Ainda que se tenha utilizado termos como perspectiva, 

forma de pensamento, movimento intelectual e muitos outros, como foi o caso do termo concepção, em nada 

alterou o que se pediu na referida questão. A informação apresentada não comporta outra opção que não 

seja aquela expressa na assertiva de letra D. Logo, o recurso é julgado improcedente.  

Fonte: ARAUJO, R. A. S. A Educação Física na formação inicial: prática pedagógica e currículo. Gráfica e Editora: 

Maranhão, 2014, p. 90. 

 

Questão: 02 

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

Realmente a Educação Física sofreu fortes influências de instituições médica, militar e posteriormente do 

futebol. No entanto, como se apresenta no enunciado “A Educação Física, no século XX, esteve estreitamente 

vinculada à instituição médica e militar, apresentando conteúdos com a função de higienização e 

disciplinarização corporal”. Com isso se tem uma afirmação equivocada acerca de uma Educação Física 

estreitamente vinculada no século XX, às instituições médica e militar cujas funções são higienização e 

disciplinarização. De acordo com a literatura que trata do tema, a informação apresentada não comporta 

outra opção que não seja aquela expressa na assertiva de letra C. Logo, o recurso é julgado improcedente.  

Fonte: ARAUJO, R. A. S. A Educação Física na formação inicial: prática pedagógica e currículo. Gráfica e 

Editora: Maranhão, 2014, p. 87-91. 
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Questão: 04 

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

De acordo com a literatura especializada a abordagem pedagógica da Educação Física que tem como principais 

autores Silvino Santin e Wagner Wey Moreira. Busca a reflexão sobre a corporeidade baseada nos 

pensamentos de Heidegger e Merleau-Ponty. Sua principal finalidade é valorizar a consciência corporal a partir 

das experiências vividas pelo corpo é denominada Abordagem Fenomenológica. O recurso foi julgado 

improcedente.  

Fonte: ARAUJO, R. A. S. A Educação Física na formação inicial: prática pedagógica e currículo. Gráfica e Editora: 

Maranhão, 2014, p. 90. 

 

Questão: 05 

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

Inicialmente, verifica-se dentre o conteúdo programático desse concurso tópicos como “controle neural do 

movimento humano e sistema nervoso periférico”. Portanto a questão contempla o conteúdo previsto. As 

informações sobre o sistema nervoso como: o sistema nervoso apresenta três funções básicas: sensitiva, 

integradora e motora; “o sistema nervoso central é aquele localizado dentro do esqueleto axial (cavidade 

craniana e canal vertebral); o encéfalo é a parte do sistema nervoso central situado dentro do crânio e a 

medula é localizada dentro do canal vertebral e no encéfalo temos cérebro, cerebelo e tronco encefálico” 

encontram-se corretas. Portanto, a opção D em que expressa que todas as opções encontram-se corretas é 

aquela se que atende plenamente o enunciado da questão. Desta forma, o recurso foi julgado improcedente. 

Fonte: Dangelo e Fattini. Anatomia humana sistêmica e segmentar: para o estudante de medicina. 2ª ed. São 

Paulo: Editora Atheneu, 2000. Anatomia Humana. Fonte: www.auladeanatomia.com pagina 99-100. 

 

Questão: 06 

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

Nessa questão há apenas uma assertiva incorreta. Trata-se daquela apresentada na opção B. Isso porque: “O 

músculo vivo é de cor vermelha. Essa coloração denota a existência de pigmentos e de grande quantidade de 

sangue nas fibras musculares” e não sarcolema. Trata-se de uma informação amplamente apresentada em 

outros referenciais teóricos que trata do assunto. Desta forma, o recurso foi julgado improcedente.  

Fonte: Anatomia Humana. www.auladeanatomia.com página 95-96. ALBERTS, B.; BRAY, D.; HOPKIN, K.; 

JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. 2011. Fundamentos da Biologia Celular. 3ª Edição. 

Editora Artmed. 

 

Questão: 07 

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

É importante ressaltar que na afirmativa “No desenvolvimento do conteúdo da Educação Física escolar o 

médico higienista desempenhou um papel preponderante” não está afirmando a existência de um conteúdo 

higienista, apenas a influencia da instituição médica sobre a Educação Física escolar e seus conteúdos para a 

referida fase histórica. Assim, como se evidencia, a influência militar na construção da identidade da Educação 

Física. Essas evidências podem ser percebidas ainda nesta contemporaneidade. Portanto, a opção C em que 

expressa que as opções I, II e III encontram-se corretas é aquela que atende plenamente o enunciado da 

questão. Desta forma, o recurso foi julgado improcedente.  

Fonte: COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: editora Cortez, 1992, p. 

36. 
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Questão: 09 

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

A abordagem critico Superadora fundamenta-se na Cultura Corporal de Movimento que propõe 5 temas: 

esporte, dança, luta, ginástica e jogos. No entanto, esses temas devem ser tratados numa perspectiva crítica 

de educação (Soares, et al., 1992). De acordo com o Gabarito divulgado, a opção de letra A que consta a 

Abordagem Crítico Superadora é única que atende plenamente o enunciado da referida questão. Nesse 

sentido, o recurso foi julgado improcedente.  

Fonte: COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: editora Cortez, 1992. 

 

Questão: 10 

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

O pressuposto teórico apresentado nessa questão relaciona-se de forma inequívoca à abordagem 

psicomotricidade. Trata-se de uma abordagem que foi criticada pelo movimento renovador com a alegação de 

que afastava-se das finalidades da educação física enquanto prática pedagógica na escola, atendendo ao aluno 

numa determinada faixa etária para outros campos como aquele relacionado ao letramento, desenvolvimento 

lógico matemático ... (KUNZ, 2000). A psicomotricidade é denominada por vários estudiosos na área como 

abordagem pedagógica. Essa situação poderá ser conferida em Darido (2005). De acordo com o Gabarito 

divulgado, a opção de letra D que consta a Abordagem Psicomotricidade é única que atende plenamente o 

enunciado da referida questão. Nesse sentido, o recurso foi julgado improcedente.  

Fonte: DARIDO, Suraya Cristina; RANGEL, Irene Conceição Andrade. Educação física na escola: implicações 

para prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

 

Questão: 11 

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

Fundamenta‐se nas áreas de crescimento e desenvolvimento e aprendizagem motora e volta‐se 

especificamente para crianças de quatro a quatorze anos. Habilidade motora é um dos conceitos mais 

importantes dentro desta abordagem, pois é através dela que os seres humanos se adaptam aos problemas 

do cotidiano. Os autores desta abordagem defendem a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da 

educação física.” A descrição se refere à abordagem pedagógica da educação física denominada 

DESENVOLVIMENTISTA. Trata-se de uma abordagem que tem como principal autor Go Tani. De acordo com o 

Gabarito divulgado, a opção de letra D que consta a Abordagem desenvolvimentista é única que atende 

plenamente o enunciado da referida questão. Nesse sentido, o recurso foi julgado improcedente.  

Fonte: GO Tani et. al. Educação física escolar: fundamentos para uma abordagem desenvolvimentista. São 

Paulo: EPU, 1988 

 

Questão: 12 

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

Os movimentos renovadores na educação física escolar surgidos nas décadas de 70 e 80 contestavam, 

sobretudo, a concepção dualista de homem. Trata-se de um fato legítimo que faz parte da trajetória da 

Educação Física em busca de sua legitimidade acadêmica e científica. Esse dado é amplamente difundido no 

referencial teórico que trata desse tema. Não foi detectado erro na divulgação do gabarito para essa questão. 

De acordo com o Gabarito divulgado, a opção de letra B que consta a sequência V, F, V, V. é a única que 

atende plenamente as afirmações apresentadas da referida questão. Nesse sentido, o recurso foi julgado 

improcedente.  
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Fonte: COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: editora Cortez, 1992 

 

Questão: 13 

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

As informações apresentadas pelas afirmações que compõem essa questão se referem a dados históricos 

sobre a Educação Física. No entanto há duas que são falsas. São elas: “A partir de meados da década de 1960, 

a concepção dominante na educação física escolar é calcada na perspectiva higienista”. A perspectiva 

higienista não prevaleceu de forma dominante na década de 1960 e sim no final do século XIX, ligado às 

preocupações das elites com os problemas advindos da crescente industrialização do período final do Império 

e de toda a Primeira República (Ghiraldelli Júnior, 1988) e “Atualmente, coexistem na área da educação física 

várias concepções, todas tendo em comum a tentativa de romper com o modelo humanista, fruto de uma 

etapa recente desta área do conhecimento”. Não são TODAS que tem esse traço em comum. Coexistem 

várias, mas com objetivos e finalidades que as tornam singulares no contexto da Educação Física escolar.  De 

acordo com o Gabarito divulgado, a opção de letra A que consta a sequência F, V, V, F é a única que atende 

plenamente as afirmações apresentadas da referida questão. Nesse sentido, o recurso foi julgado 

improcedente.  

Fonte: GHIRALDELLI JÚNIOR, P. Educação Física progressista: a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a 

Educação Física. 6. ed., São Paulo: Loyola, 1988. 

 

Questão: 14 

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

As alegações não apresentam, de forma objetiva e clara, qual a situação problema presente na referida 

questão. Portanto, a solicitação de recurso foi julgada prejudicada.  

 

Questão: 15 

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

De acordo com o conteúdo programático do concurso consta “Controle neural do movimento humano. 

Sistema nervoso periférico”. A questão encontra-se em conformidade com o referido tópico do conteúdo 

programático. De acordo com o gabarito da questão, a opção B que apresenta EPITALAMO como resposta é a 

única que atende plenamente as afirmações apresentadas da referida questão. Nesse sentido, o recurso foi 

julgado improcedente.  

Fonte: Dangelo e Fattini. Anatomia humana sistêmica e segmentar: para o estudante de medicina. 2ª ed. São 

Paulo: Editora Atheneu, 2000. 

 

Questão: 17 

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

De acordo com a classificação de avaliação em Educação Física apresentada por Suraya Cristina Darido, a 

avaliação baseada em objetivos de ensino é uma abordagem de avaliação em educação física na qual o 

desempenho do aluno é comparado com os seus próprios resultados iniciais, e não com uma tabela de 

resultados. É uma proposta avaliativa que, apesar de valorizar o aspecto quantitativo e se limitar à avaliação 

dos comportamentos observáveis e passíveis de serem mensurados, a proposta avança quando passa a 

considerar a individualidade do aluno. De acordo com o gabarito, a opção D é a única que atende plenamente 

as afirmações apresentadas da referida questão. Nesse sentido, o recurso foi julgado improcedente.  



 

113 

 

Fonte: DARIDO, S. C. A avaliação em Educação Física escolar: das abordagens à prática pedagógica. Anais do V 

Seminário de Educação Física escolar, p.50-66, 1999. 

 

Questão: 18 

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

Dentre as assertivas da questão encontra-se “Observa‐se que a transplantação dos códigos da instituição 

esportiva para as aulas de educação física geralmente se dá por meio de um processo de pedagogização, o 

qual propicia adequações para que se tenha o esporte da escola”. Trata-se de uma proposição FALSA. Isso 

porque o esporte adentra pela escola, nas aulas de Educação Física com os códigos da instituição esportiva em 

que prevalece o rendimento, a noção de competição e sobrepujança. A obra de Kunz, denominada 

transformação didático pedagógico da esporte aborda exatamente essa situação, denunciando-a, propondo 

formas de pedagogizar o esporte assim como nos demais conteúdos da Educação Física. De acordo com o 

gabarito da questão, a opção C que apresenta a sequência V, F, V, V é a única que atende plenamente as 

afirmações apresentadas da referida questão. Nesse sentido, o recurso foi julgado improcedente.  

Fonte: KUNZ, E. Tranformação didático-pedagógica do esporte, 5ª ed. Ijuí: Unijuí, 2003. 

 

Questão: 19 

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

As alegações não apresentam, de forma objetiva e clara, qual a situação problema presente na referida 

questão. Portanto, a solicitação de recurso foi julgada prejudicada.  

 

Questão: 20 

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

Dentre as funções do sistema esquelético se encontram: sustentação do organismo; proteção de estruturas 

vitais; base mecânica para o movimento; armazenamento de sais minerais e hemopoiética. De acordo com o 

gabarito da questão, a opção C que apresenta a sequência V, V, V, V é a única que atende plenamente as 

afirmações apresentadas da referida questão. Nesse sentido, o recurso foi julgado Improcedente.  

Fonte: Dangelo e Fattini. Anatomia humana sistêmica e segmentar: para o estudante de medicina. 2ª ed. São 

Paulo: Editora Atheneu, 2000. 

 

Questão: 21 

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

Conforme consta na questão, os ossos planos garantem considerável proteção e geram grandes áreas para 

inserção de músculos. Nessa afirmativa a opção A que consta ossos planos é a única que atende plenamente 

as afirmações apresentadas da referida questão. Ossos delgados não se aplica à essa a descrição. Nesse 

sentido, o recurso foi julgado improcedente.  

Fonte: Dangelo e Fattini. Anatomia humana sistêmica e segmentar: para o estudante de medicina. 2ª ed. São 

Paulo: Editora Atheneu, 2000. 

 

Questão: 22 

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

Dentre as informações contidas nas afirmações apresentadas na questão. Pode-se constatar de acordo com 

Vitor Marinho que uma das atividades físicas mais significativas para o homem antigo foi à dança e não 

atletismo. A China e não a Turquia talvez seja a possuidora da mais antiga história do esporte e, seguramente, 
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foi a que mais influenciou a Educação Física no Extremo Oriente. De acordo com o gabarito da questão, a 

opção C que apresenta a sequência F – V – F – V é a única que atende plenamente as afirmações apresentadas 

da referida questão. Nesse sentido, o recurso foi julgado improcedente.  

Fonte: MARINHO, V. O que é Educação Física. São Paulo: Brasiliense, 1994, pag. 11. 

 

Questão: 23 

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

Dentre as informações contidas nas afirmativas que compõem a questão. Nota-se que o Esporte para Todos, 

implantado recentemente, aparece como tentativa de democratização esportiva. Foi iniciado com a campanha 

"Mexa-se" em 1975 e não em 1980, pela televisão. Esse dado poderá ser confirmado em Marinho (1994). 

Nesse sentido, o recurso foi julgado improcedente.  

Fonte: MARINHO, V. O que é Educação Física. São Paulo: Brasiliense, 1994, pág. 25.  

 

Questão: 24 

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

De acordo com a classificação de avaliação em Educação Física apresentada por Suraya Cristina Darido, a 

avaliação crítica em Educação Física deve considerar a observação, a análise e a conceituação de elementos 

que compõem a totalidade da conduta humana, ou seja, a avaliação deve estar voltada para a aquisição do 

conhecimento, habilidade e atitude dos alunos. De acordo com o gabarito, a opção A é a única que atende 

plenamente as afirmações apresentadas da referida questão. Nesse sentido, o recurso foi julgado 

improcedente.  

Fonte: DARIDO,S.C. A avaliação em Educação Física escolar: das abordagens à prática pedagógica. Anais do V 

Seminário de Educação Física escolar, p.50-66, 1999. 

 

Questão: 25 

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

Na abordagem pedagógica da Educação Física denominada Aptidão Física os conteúdos são selecionados de 

acordo com a perspectiva do conhecimento que a escola elege para apresentar ao aluno. No caso do conteúdo 

esporte, busca‐se sistematizá‐lo na forma de técnicas e táticas dos seus fundamentos, buscando o 

rendimento. Trata‐se de uma abordagem que enfatiza a dimensão biológica em educação física. De acordo 

com o gabarito, a opção B, que aponta a abordagem Aptidão Física é a única que atende plenamente as 

afirmações apresentadas da referida questão. Nesse sentido, o recurso foi julgado improcedente.  

Fonte: ARAUJO, R. A. S. A Educação Física na formação inicial: prática pedagógica e currículo. Gráfica e 

Editora: Maranhão, 2014, p. 119. 

 

Questão: 26 

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

De acordo com a classificação de avaliação em Educação Física apresentada por Suraya Cristina Darido, a 

avaliação tradicional tem como ênfase o desempenho físico, as habilidades motoras e o conhecimento técnico 

baseados em tabelas, padrões e que fornecem informações quantitativas. De acordo com o gabarito, a opção 

A é a única que atende plenamente as afirmações apresentadas da referida questão. Nesse sentido, o recurso 

foi julgado improcedente. 

Fonte: DARIDO,S.C. A avaliação em Educação Física escolar: das abordagens à prática pedagógica. Anais do V 

Seminário de Educação Física escolar, p.50-66, 1999. 
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Questão: 27 

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

Dentre as proposições teóricas apresentadas nota-se que dentre as correntes históricas que influenciaram a 

Educação Física escolar, nas décadas de 1960 e 1970 as seguintes características esporte de massa; prática; 

repetição de movimentos; ênfase na técnica; rendimento e competição. Essa informação pode ser conferida 

em Darido (1999). De acordo com o gabarito, a opção D é a única que atende plenamente as afirmações 

apresentadas da referida questão. Nesse sentido, o recurso foi julgado improcedente.  

Fonte: DARIDO, S. C. A avaliação em Educação Física escolar: das abordagens à prática pedagógica. Anais do V 

Seminário de Educação Física escolar, p.50-66, 1999. 

 

Questão: 28 

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

Dentre os pressupostos teóricos dessa questão se encontra “A partir do Decreto 69.450/71, foi determinava a 

obrigatoriedade da iniciação esportiva na escola a partir da 5ª série do 1º grau (atualmente 6º ano do ensino 

fundamental I). O decreto mencionado é um documento legal que se encontra disponível a todos. O mesmo 

traz as informações apresentadas nessa afirmativa. Ainda que se tem-se a LDB, esse decreto norteou a prática 

da Educação Física naquilo que se referia ao processo de iniciação esportiva. A informação que se encontra 

entre parênteses “(atualmente 6º ano do ensino fundamental I)” teve apenas a finalidade de atualizar uma 

informação que não pode ser descrita de outra forma, por constar num documento legal que é o referido 

decreto. De acordo com o gabarito, a opção B é a única que atende plenamente as afirmações apresentadas 

da referida questão. Nesse sentido, o recurso foi julgado improcedente. 

Fonte: TUBINO, Manuel J. G. O que é esporte? São Paulo: Brasiliense, 1999. 

 

Questão: 29 

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

As informações contidas nessa questão se referem a história da Educação Física. Dentre as mesmas apenas 

uma se encontra errada. No Renascimento e não na Idade Média a Educação Física torna a ser assunto dos 

intelectuais, numa tentativa de reintegração do físico e do estético às preocupações educacionais. De acordo 

com o gabarito, a opção A é a única que atende plenamente as afirmações apresentadas da referida questão. 

Nesse sentido, o recurso foi julgado improcedente.  

Fonte: MARINHO, V. O que é Educação Física. São Paulo: Brasiliense, 1994, pag. 19. 

 

Questão: 32 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa D.  

A questão, em seu enunciado afirma que a teoria de Piaget encontra-se no grupo das teorias cognitivo-

evolucionistas, o que significa que não trata apenas da Teoria de Piaget, e sim de vários teóricos, o comando 

da questão solicita a analise alguns pressupostos, para que assinale quais deles pertencem às teorias 

cognitivo-evolucionista, de acordo com Piaget.  

O item IV, não está de acordo com Piaget, pois para ele o desenvolvimento humano, consiste em se alcançar o 

máximo de operacionalidade em suas atividades motoras, mentais, verbais e sociais e a aprendizagem está 

intimamente relacionada a tal operacionalidade. Um dos pontos em que as teorias psicogenéticas de Wallon e 

de Piaget se confrontam é justamente esse: o modo como ocorre o processo de desenvolvimento. Para Piaget, 

que pretendia a gênese da inteligência, o desenvolvimento é um processo contínuo, sem retrocessos, em que 
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estruturas anteriores servem de base para construções posteriores. Para Wallon, que pretendia a gênese da 

pessoa completa, o desenvolvimento é um processo descontínuo, não linear, e a passagem de um estágio para 

o outro é marcada por crises que afetam a conduta da criança. Essas crises, ora têm predominância de fatores 

afetivos, ora de fatores cognitivos. 

O desenvolvimento das estruturas cognitivas leva a formas superiores de equilíbrio, o que otimiza a interação 

e a reciprocidade entre a ação do organismo sobre o objeto (ou situações) e a ação do objeto percebido sobre 

o organismo. Em resumo, o desenvolvimento humano, para Piaget, consiste em se alcançar o máximo de 

operacionalidade em suas atividades motoras, mentais, verbais e sociais e a aprendizagem está intimamente 

relacionada a tal operacionalidade. Já para Vygotskyano, como cita o argumento recursal, os pilares básicos do 

pensamento são os seguintes: as funções psicológicas têm um suporte biológico, pois são produtos da 

atividade cerebral; o funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre os indivíduos e o 

mundo exterior, que se desenvolvem num processo histórico e cultural, -a relação homem-mundo não é uma 

relação direta, mas mediada por sistemas simbólicos, sendo a linguagem o mais importante. Portanto o 

argumento recursal é improcedente.  

Fonte: CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS PSICOGENÉTICAS À CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE INFÂNCIA: 

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS Rev. Teoria e Prática da Educação, v.11, n.3, p.309-318, set./dez. 2008. 

http://www.dtp.uem.br/rtpe/volumes/v11n3/007_rita-309-318.pdf 

 

Questão: 33 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B.  

Quanto ao argumento recursal de ausência do conteúdo programático é improcedente, pois este encontra-se 

no Anexo I do edital do certame, p 16 (...) As concepções de aprendizagem/ aluno/ ensino/ professor nessas 

abordagens teóricas. Teorias e práticas na educação. O currículo (organização e dinâmica); conteúdos 

curriculares e aprendizagem. O espaço da sala de aula como ambiente interativo; a atuação do professor 

mediador; a atuação do aluno como sujeito na construção do conhecimento. 

E ainda, o argumento, onde solicita-se a troca do gabarito de D para B, está improcedente, uma vez que a 

alternativa correta e publicada é B. 

 

Questão: 35 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa D.  

O enunciado da questão afirma que os aspectos da educação do Brasil, pode-se dividir a história da educação 

no período REPUBLICANO em três grandes momentos, que correspondem a momentos importantes do 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil: um que vai até 1930, outro até o final da década de 1950 e, por fim, 

outro que vem até nossos dias em seus traços mais gerais. A era republicana no Brasil teve início em 1889, 

com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, portanto o argumento recursal está 

incoerente com a questão dada. 

Quanto ao argumento recursal, acerca do erro material que consta no item (V), ao invés de Bases, o item 

contém Básicas, vale ressaltar que o erro de grafia não impossibilita o entendimento da afirmativa dada. 

O único item que não está de acordo com o comando da questão é o (IV), pois as discussões em torno da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, que se estende da constituinte de 1946 até sua promulgação em 1961, 

portanto 15 anos depois, dão exemplos dessa disputa entre as concepções antigas e novas sobre a educação e 

trazem um elemento novo e curioso: quando chega a uma solução de consenso e é promulgada, a lei já não 
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corresponde mais ao período de sua concepção. Grandes transformações estavam em curso. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define e regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos 

princípios presentes na Constituição. Foi citada pela primeira vez na Constituição de 1934 . A primeira LDB foi 

criada em 1961, seguida por uma versão em 1971, que vigorou até a promulgação da mais recente em 1996. 

Fonte: http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/30445/aspectos-historicos-da-educacao-no-

brasil 

 

Questão: 36 

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

Argumento prejudicado por ausência de fundamentação, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B. 

 

Questão: 37 

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

Argumento prejudicado por ausência de fundamentação, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B. 

 

Questão: 40 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa C.  

A questão supracitada trata das tendências educacionais. O conhecimento dessas propostas pode ajudar os 

professores na identificação de critérios de análise e reformulação de sua prática. Entre os autores mais 

presentes na nossa formação destaca-se Libâneo (1985), que agrupa em dois grandes blocos: pedagogias 

liberais e pedagogias progressistas. O comando da questão solicita que se considere a Tendência Progressista 

Crítico social-dos-conteúdos e analise os itens quanto a relação professor aluno/conteúdo, metodologia, 

objetivos, conteúdos e avaliação. O argumento recursal afirma que todas estão corretas, entretanto os itens I 

e II, estão incorretas, pois a Metodologia nesta tendência trata de uma visão sincrética (fragmentadas, 

confusa), por uma visão analítica (mediada pelo professor), para uma visão sintética; processos que garantam 

uma relação de continuidade entre o universo cultural do aluno e os conteúdos do ensino; metodologia 

dialética; e a Relação professor/aluno/conteúdo: (conhecimento): interativa, mediana, não linear, dialógica. 

 

Questão: 41 

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

O comando da questão (seu enunciado) solicitava a análise das afirmativas relacionadas à história do período 

colonial da “região onde se situa o município de Duque de Caxias”. Portanto, a ilha do Governador, localizada 

na capital fluminense, está inserida na região onde hoje se encontra Duque de Caxias. Além disso, é 

importante reforçar que, embora a batalha em si, entre portugueses e franceses, tenha ocorrido em terras 

onde se encontra hoje o município do Rio de Janeiro, tais acontecimentos envolveram toda a região que no 

período colonial não possuía as divisões geográficas e políticas existentes hoje, portanto, todas as terras do 

entorno estavam envolvidas com o fato de grande proporção histórica para a região e todo o país. A prova 

disso é que ao estudar a história de Duque de Caxias, em quaisquer obras que remontam o período tratado, 

tal tema estará sendo tratado, como atesta a referência bibliográfica citada na Fonte e muitas outras obras 

que tratam do passado de Duque de Caxias. No que tange ao envolvimento dos índios neste conflito, a 

afirmativa expressa apenas que houve a “participação indígena” afirmando ainda que “a vitória dos 

portugueses resultou na escravização e evasão dos tupinambás do Recôncavo Guanabarino”, como está 

explicitado na obra que deu base a esta questão e tantas outras que tratam do mesmo tema. Não há menção 
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aprofundada sobre a participação de diferentes tribos, em distintos lados do conflito como se mencionam e 

discutem a situação em alguns recursos. É importante que se esclareça que não se pode restringir a história de 

um povo a apenas ao período onde sua organização política esteja determinada já que cada acontecimento, 

inclusive a emancipação política, vem sendo desencadeado em fases que se interligam e que são 

fundamentais ao entendimento dos acontecimentos passados, presentes e para as perspectivas futuras. Desta 

maneira, para conhecer a história de um município não se pode – e não ocorre em nenhum estudo histórico 

amplo – estabelecer uma restrição apenas ao seu período de emancipação, pois o conhecimento de suas 

origens é fundamental para o entendimento de seu nascimento e desenvolvimento. Além disso, o conteúdo 

programático é claro no que tange ao tema história e geografia do município de Duque de Caxias 

determinando que devem ser consideradas suas vinculações históricas, a nível municipal, no qual o tema se 

encaixa perfeitamente, pois o acontecimento está vinculado historicamente ao desenvolvimento da região e 

do município, determinando por qual povo seriam estas terras colonizadas e exploradas em suas origens. 

Fonte: SOUZA, Marlucia S. de. Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de Caxias. 

Duque de Caxias – RJ: APPH-CLIO, 2014, PP. 37-38, 45. 

 

Questão: 42 

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

Inicialmente é preciso esclarecer que o fato de haver citações sobre a doação da fazendo aos beneditinos não 

embute uma afirmação de que já existiam construções no local, já que no próprio conceito de fazenda que, 

segundo o Aurélio, pode ser um “conjunto de bens; haveres; propriedade rural de lavoura ou criação de gado” 

não se encontra uma fundamentação para esta tese. Inclusive, o fato de ser considerado um imóvel – como 

citado em recurso – não significa também uma afirmação de que já possuía uma construção, pois o significado 

desta palavra é “bem que não é móvel, como terras, casas, etc”. Ou seja, esta linha de argumentação não 

possui procedência. Além disso, é importante salientar que todos os materiais pesquisados por esta banca, 

quanto a Fazenda São Bento, quando tratam da construção, informam ter sido esta, executada pelos 

beneditinos. Inclusive no site oficial da Câmara Municipal de Duque de Caxias há uma alusão clara ao fato: 

“A mais antiga e importante fazenda localizada em nosso município, a Fazenda São Bento, também conhecida 

como Fazenda de Iguaçu, surgiu da compra pelo Mosteiro de São Bento de partes das terras de Cristóvão 

Monteiro, em 1591. Com a doação de outra porção feita pela viúva de Cristóvão, teve origem a Fazenda São 

Bento, em 1596. A fazenda dava início ao processo de colonização do Vale do Rio Iguaçu... A casa grande foi 

construída anexa à capela, entre l754 e l757, constituindo um convento para abrigar padres em descanso ou 

afastados do sacerdócio. Era também sede da grande fazenda de São Bento, cuja atividade econômica 

baseava-se na produção de farinha de mandioca e na fabricação de tijolos. O terreno foi desapropriado em 

1921 para sediar uma colônia agrícola.”  

Além disso, na Revista Pilares da História de Duque de Caxias e Baixada Fluminense, edição especial, ano 10, 

agosto de 2011, há uma relação das terras adquiridas pelos beneditinos, onde não consta nenhuma referência 

a obras nesta localidade, mas apenas a aquisição de terras. E é tratada a doação da terra feita em 8 de janeiro 

de 1577, pela viúva do proprietário Cristóvão Buarque, que “tomou posse dessa extensa sesmaria”, doando-a 

em 1596 ao Mosteiro São Bento. Ou seja, não há nenhuma referência a construção erguida no local. 

Também não se justifica atribuir às divergências sobre a Ordem Monástica dos monges beneditinos que 

estiveram à frente ou assumiram cada obra específica, já que todas as denominações são beneditinas (ou do 

ramo da grande família monástica de São Bento, ou dos missionários que viviam em áreas tropicais e que se 

vestiam de branco, como bem esclarece o texto expresso no site da Câmara Municipal de Duque de Caxias).  
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Inclusive a obra de Marlúcia Santos de Souza também explicita corretamente a construção do sobrado pelos 

beneditinos, assim como há diversas referências bibliográficas atestando a construção da capela e do engenho 

de cana-de-açúcar. 

Fonte:  

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/edicao_especial_pilares_da_historia.pdf. 

 http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=2576 

 SOUZA, Marlucia S. de. Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de Caxias. 

Duque de Caxias – RJ: APPH-CLIO, 2014, pp.45-47. 

 

Questão: 43 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 

As duas afirmativas tratam de fatos verídicos sendo que a segunda assertiva que trata da afirmação do ex-

ministro da Justiça Gama Cerqueira de que o Império não tinha capacidade para conter as rebeliões de 

escravos nesta região, justifica historicamente a existência hoje de sítios arqueológicos que remontam a 

existência de quilombos (locais onde negros escravos fugitivos se escondiam e formavam comunidades) nesta 

mesma região. Desta forma, torna-se nítida a relação e a justificação histórica que a segunda afirmativa possui 

com a primeira. Os vestígios indicam a presença de inúmeros quilombos, com cerca de cem pessoas, nos 

mangues e às margens dos rios Iguaçu, Pilar, Sarapuí e Suruí. Protegidos pela geografia, eram as “Hidras 

igauçuanas”. É exato afirmar, portanto, que a Alcunha, eternizada pelo Ministro da Justiça Gama Cerqueira, 

em 1878, revela as grandes dificuldades do império em reprimir e em controlar as rebeliões dos escravos na 

região, o que justifica a existência dos sítios existentes hoje. Os fundamentos para as duas afirmativas foram 

encontrados em materiais que tratam da história do município de Duque de Caxias, portanto, não se justifica a 

afirmativa que tratava de um personagem completamente desconhecido e a par dos acontecimentos 

históricos deste, assim como, é preciso salientar que não houve uma divulgação de referência bibliográfica 

para elaboração das questões o que possibilita a Banca buscar fundamentos em quaisquer veículos impressos 

ou digitais que possuam credibilidade para tratar dos temas propostos. Os fundamentos desta questão podem 

ser verificados em vários materiais disponíveis em rede, como atesta a relação abaixo. A história da baixada se 

intercala com a história de Caxias, já que apenas recentemente esta região teve sua atual divisão geográfica e 

política determinada, mas seu povoamento remonta o período colonial brasileiro, com grande importância 

inclusive para a história do país. A tipologia utilizada para esta questão era realmente interpretativa, mas seus 

fundamentos encontram em diversos materiais bibliográficos acerca da história de Duque de Caxias. 

Fonte:  

 http://licenciamento.ibama.gov.br/Rodovias/BR%20040RJ%20Trecho%20da%20subida%20da%20Serra

%20de%20Petropolis/Eia%20vers%E3o%20final/Anexos/SOCIO/ANEXO_SOCIO-05_ARQUEO-

Tabela%20final.pdf 

 http://www.museuvivodosaobento.com.br/percursos/museu-vivo-do-sao-bento 

 http://fundec.rj.gov.br/portal/images/stories/imagens/2011/outubro/inventario/2011_10_27_sitios_h

istoricos.pdf 

 http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http

%3A%2F%2Fseer.bce.unb.br%2Findex.php%2Ftextos%2Farticle%2Fdownload%2F5750%2F4757&ei=M

gFuVbjCE8ueggSyw4CIAg&usg=AFQjCNFghfjdbVK3eJtZe8m3K-0wmj7zOw&bvm=bv.94911696,d.eXY 
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Questão: 44 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

No dia 22 de setembro de 1987, o vereador Luiz Braz de Luna, indicou à mesa da Câmara Municipal de Duque 

de Caxias, através de ofício, a desapropriação do imóvel onde funcionou o “Terreiro da Goméia” para criação 

do “Centro Cultural Afro-Brasileiro Joãozinho da Goméia”. No entanto, em 2003, no governo do prefeito José 

Camilo Zito dos Santos, a Goméia foi desapropriada por indicação do vereador Airton Lopes da Silva para 

construção de uma creche. A indenização de R$ 25.000,00 foi depositada na conta de Gitadê, Sebastião Paulo 

da Silva, Filho de Santo de Joãozinho da Goméia que possui um Centro Espírita em Franco da Rocha, São 

Paulo, onde estão os assentamentos dos Santos de Seu João. Portanto, o espaço oficialmente não recebe a 

denominação apresentada na prova.  

Fonte:  

 http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/4801/1/2010_art_jsilva.pdf GRAU DE  

 http://oglobo.globo.com/sociedade/historia/cem-anos-de-um-rei-negro-pai-de-santo-derrubou-

preconceitos-popularizou-candomble-14884003 

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/09_revista_pilares_da_historia.pdf 

 

Questão: 45 

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

A questão trata das unidades de conservação ambiental existentes em Duque de Caxias e suas modalidades.  

De acordo com o decreto Nº 527, de 20 de maio de 1992, a Área de Proteção Ambiental da Região Serrana de 

Petrópolis (APA Petrópolis), está localizada nos Municípios de Petrópolis, Magé e Duque de Caxias, no Estado 

do Rio de Janeiro, criada nos termos do art. 6° do Decreto n° 87.561, de 13 de setembro de 1982. Portanto é 

uma das unidades existentes no município. No endereço eletrônico oficial do Instituto Chico Mendes que é 

uma autarquia em regime especial, criado no dia 28 de agosto de 2007, pela Lei 11.516, vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente e integrado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Cabe a esse 

Instituto executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, 

gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União. Cabe a ele ainda fomentar e executar 

programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia 

ambiental para a proteção das Unidades de Conservação federais. Neste espaço há uma clara explicação que 

delimita os limites e funções de cada unidade de conservação no Brasil, esclarecendo que “popularmente 

conhecidas como parques e reservas, as 320 Unidades de Conservação federais geridas pelo Instituto Chico 

Mendes são áreas de rica biodiversidade e beleza cênica”. Criadas por Decreto presidencial ou Lei, essas 

unidades estão divididas em dois grandes grupos – o de Proteção Integral e o de Uso Sustentável - e ao todo 

em 12 categorias.” As categorias são dispostas segundo a classificação abaixo: 

“GRUPO DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

- Estação Ecológica (ESEC); 

- Reserva Biológica (REBIO); 

- Parque Nacional (PARNA); 

- Monumento Natural (MN); 

- Refúgio de Vida Silvestre (REVIS). 

GRUPO USO SUSTENTÁVEL 

- Área de Proteção Ambiental (APA); 

- Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE); 
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- Floresta Nacional (FLONA); 

- Reserva Extrativista (RESEX); 

- Reserva de Fauna (REFAU); 

- Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS); 

- Reserva  Particular do Patrimônio Natural (RPPN)”. 

Por isso, a resposta correta é a C, já que a Reserva Biológica do Tinguá (REBIO Tinguá), assim como o Parque 

Natural Municipal da Taquara se enquadram na opção de grupo de proteção integral, enquanto as APAs São 

Bento, Petrópolis e as Florestas Protetoras da União se enquadram no grupo Uso Sustentável. Desta forma, as 

opções que se adequam aos espaços delimitados na questão para serem completados sequencialmente e de 

forma correta é a determinada na alternativa C. 

Fonte:  

 http://www.icmbio.gov.br/portal/quem-somos/o-instituto.html 

 http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/o-que-sao.html 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0527.htm 

 http://www.nima.puc-rio.br/noticias/atlas_geografico_escolar_caxias.pdf 

 

Questão: 46 

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

O município de Duque de Caxias é abrangido pela Bacia da Baia da Guanabara e não pela Baia de Sepetiba. Na 

região que faz limite com Miguel Pereira o relevo é caracterizado por domínio montanhoso e escarpas 

serranas e não por planícies aluviais. Por isso, as duas afirmações são falsas. O primeiro distrito é chamado de 

Duque de Caxias onde se localiza o bairro Centro, dentre outros, por isso, a última afirmação é verdadeira. 

Fonte: http://www.youblisher.com/p/1132907-Atlas-de-Duque-de-Caxias/ 

 

Questão: 47 

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

Em 1976, a Fiat comprou as instalações da Alfa Romeu e iniciou um processo lento de modernização do 

parque industrial. Maquinários obsoletos foram substituídos por equipamentos modernos. Começaram as 

demissões e a redução gradativa dos funcionários. Em 1981, a Fiat mandou embora três mil funcionários e, em 

seguida, muda-se para Betim, Minas Gerais, acabando com quase 40 anos de riqueza e crescimento 

econômico da região. O questionamento é objetivo ao solicitar a marcação da empresa que em 1981, cerca de 

três mil funcionários foram despedidos e suas instalações deixaram de funcionar como sede da última 

proprietária privada deste grande empreendimento que significou quase 40 anos de riqueza e crescimento 

econômico para a região. Ao tratar do empreendimento, a questão aborda as dependências físicas e toda a 

bagagem histórica de 40 anos que as instalações propiciaram ao município, com suas diversas transformações 

de negócios no decorrer de sua história até o fechamento em 1981, quando se encontrava nas mãos da 

multinacional Fiat. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 

Questão: 49 

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

O município é dividido em quatro distritos: 1º- Duque de Caxias, 2º- Campos Elíseos, 3º- Imbariê, 4º- Xerém. 

Em cumprimento à Lei Orgânica, a sede municipal, que se encontrava no 1º distrito, foi transferida, a partir de 

29 de maio de 1991, para o 2º distrito. Segundo o dicionário Aurélio, a sede é o “lugar onde fica um tribunal, 
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governo, administração, ou o principal estabelecimento de uma empresa comercial, etc”. Portanto, se o 

questionamento solicita a marcação da opção onde se encontra a sede do município de Duque de Caxias, o 

correto seria escolher o distrito onde está situada a administração do município, ou seja, sua prefeitura 

municipal.  

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 

 

Cargo: Professor I - Geografia 

 

Questão: 02 

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

Os argumentos são improcedentes, não há erro na divulgação do gabarito, só uma questão trata do 

preservacionismo e todas as outras do conservacionismo como apontam Cunha e Guerra “Ainda na década de 

1980 começa a ganhar força um movimento de crítica ao paradigma preservacionista, o movimento 

conservacionista.”. 

Fonte: Guerra, Antônio José Teixeira. Questão ambiental: diferentes abordagens. 7ª ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2012 p.65. 

 

Questão: 05 

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

 Improcedente, pois as características e o local da exploração são exclusivas desse minério, há ainda a 

exploração apesar de outras áreas atualmente serem exploradas. O questionamento não foi das áreas de 

exploração, mas sim dos metais. 

“Conhecido desde a antiguidade é encontrado na forma nativa. Figura entre um dos primeiros metais 

conhecido pelo homem. No Brasil, a exploração acontece em Caraíbas, na Bahia, de onde provém a maior 

parte nacional e, em Caçapava do Sul e Camaquã, ambas no Rio Grande do Sul. A produção nacional não é 

suficiente para atender sequer as nossas necessidades, por isso constitui-se num dos principais itens de nossa 

pauta de importações minerais”.  

Fonte: Canto, Eduardo Leite do. Minerais Minérios e Metais. De onde vem? Para onde vão? São Paulo: 

Moderna 1996 p.58. 

 

Questão: 11 

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

Improcedente, a descontinuidade mais notável com as características abaixo descritas é a descontinuidade de 

Gutenberg. 

Observe as características de uma das descontinuidades mais notáveis no interior da Terra. 

“A interface manto-núcleo, situa-se a 2900 km de profundidade, implicando que o manto forma 83% do 

volume da Terra”. 

Fonte: Teixeira, Wilson et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000 p. 85. 
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Questão: 12 

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

Improcedente, pois Teixeira e outros geógrafos a consideram uma bacia específica e na realidade o 

questionamento é qual delas o recurso é mais escasso, ou seja, do Alto Tietê, como está sendo divulgado pela 

mídia atualmente. 

 “O Brasil é um país privilegiado, uma vez que recentes estimativas indicam que aqui correm 53% da água doce 

da América do Sul e 12% da vazão total mundial dos rios, ou seja, um total de 117.900 m³/s. Esta imensa 

quantidade de água é o resultado da extensão territorial, somada ao regime climático predominante 

equatorial e tropical úmido, com precipitações médias anuais de 1000 a 3000 mm/ano em mais de 90% do 

território”. 

Fonte: Teixeira, Wilson et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000 p.424. 

 

Questão: 15 

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

Improcedente, pois são consequências do “aquecimento global”: redução drástica na produção agrícola 

mundial devido ao aquecimento global, elevação do nível dos oceanos em vários metros de acordo com a 

autora, alteração na distribuição das florestas e da vida silvestre. Ressalta-se de acordo com Helene (1996) 

que a mudança no padrão de distribuição de chuvas ocorrerá em todo planeta e não apenas em algumas 

partes. Diante disso, não há erro na divulgação do gabarito, nem duas respostas corretas. 

“Nas últimas décadas, em todo o planeta, as temperaturas médias das diferentes regiões do planeta têm sido 

maiores do que há 100 anos. O aquecimento global de alguns Celsius poderia provocar verdadeiras catástrofes 

climáticas”.  

Fonte: Helene, Maria Elisa Marcondes. Florestas: desmatamento e destruição. São Paulo: Scipione 1996 p.51. 

 

Questão: 16 

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

Improcedente, pois trabalho e gestão intimamente relacionados, direção do processo produtivo assegurado 

diretamente pelos proprietários, trabalho assalariado complementar são característicos da agricultura 

familiar. No entanto, tecnologia voltada à redução da necessidade de mão de obra é característica do modelo 

empresarial patronal e não do modelo familiar. 

“A agricultura familiar oferece imensas vantagens comparativas, pois a sua principal característica é a 

diversificação. A agricultura empresarial-patronal com suas levas de boias-frias e alguns poucos trabalhadores 

residentes vigiados de perto engendra forte concentração de renda e exclusão”. 

Fonte: Romero, Jean Ignácio. 1ª edição. São Paulo: Moderna 1998 p.77. 

 

Questão: 17 

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

Improcedente, pois de acordo com Guerra e Cunha (1995) são métodos de controle de erosão: curvas de nível, 

terraceamento, captação de águas, estrutura de estabilização e geotêxteis. 

“As estratégias de conservação dos solos implicam a sua proteção para prevenir a ação do impacto das gotas 

de chuva. Isso aumenta a capacidade de infiltração, melhorando a estabilidade”. 

Fonte: Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. 2ª ed. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil 1995 p.195 
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Questão: 18 

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

Improcedente, pois são consequências do desmatamento das florestas tropicais de acordo com Helene (1996): 

perda da imensa variedade de espécies de animais e vegetais e do potencial econômico da floresta, 

degradação dos solos e formação de verdadeiros desertos, em consequência da diminuição do volume de 

chuvas que cai na região (que é oriunda do processo de desmatamento), degradação das condições de vida 

dos povos nativos remanescentes e de outras populações que vivem dos produtos da floresta e emissões de 

carbono para a atmosfera. 

“O desmatamento das florestas tropicais que ocorre no Sudeste Asiático, na África e na América do Sul é 

motivado por propósitos agrícolas, obtenção de madeira de lei e da madeira para a construção civil, produção 

de carvão vegetal e planos governamentais de desenvolvimento. Esse desmatamento provoca impactos locais, 

regionais e mundiais, afetando o meio ambiente, o clima, a vida dos habitantes da floresta, a economia e 

comércio da região”.  

Fonte: Helene, Maria Elisa Marcondes. Florestas: desmatamento e destruição. São Paulo: Scipione 1996 p.64 

 

Questão: 19 

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

Improcedente, as inundações constituem um dos principais e mais destrutivos acidentes geológicos e ocorrem 

quando a descarga do rio torna-se elevada e excede a capacidade do canal extravasando suas margens e 

alargando (ou alagando) as planícies adjacentes, importantes obras de engenharia, como diques marginais 

artificiais, barragens de contenção e canalização de rios são construídos no sentido de minimizar os efeitos das 

enchentes, com resultados positivos, mas que também apresentam seus inconvenientes. A alternativa 

racional para minimizar os efeitos das enchentes é, sem dúvida, o adequado planejamento da ocupação 

territorial, particularmente das áreas inundáveis, através da identificação das áreas de risco e do 

estabelecimento de regras específicas para o uso. De acordo com Teixeira (2000, p.212) a canalização do rio 

impede a tendência de um rio meandrar e voltar e retornar ao seu curso prévio. 

“Historicamente as populações concentram-se ás margens dos rios e invariavelmente estão sujeitas às 

inundações. Os prejuízos anuais acumulados pelas inundações atingem cifras astronômicas”.  

Fonte: Teixeira, Wilson et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000 p212. 

 

Questão: 22 

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

Improcedente, pois não há erro na divulgação do gabarito o primeiro documento é uma carta topográfica com 

curvas de nível e coordenadas UTM o segundo documento é um mapa de Minas Gerais. 

- São vários os tipos de documentos cartográficos, saber: carta topográfica, plantas, croquis e mapas, cada um 

documento com uma característica específica. 

Fonte: Castrogiovanni, Antônio Carlos. Geografia em sala de aula: práticas e reflexões. 5ª ed. Porto Alegre. 

Editora UFRGS – Porto Alegre 2010 p.39 

  

Questão: 23 

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

Improcedente, pois de acordo com Teixeira (2000) são consequências da exploração do carvão mineral: 

acidificação das águas, a solubilização de metais pesados (ferro, manganês, cálcio e sódio), rebaixamento do 

nível freático e não a diminuição do teor de sulfato e sim o aumento.  
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“Quando a mineração do carvão no Brasil intensificou-se no início do século XX, poucos cuidados de 

preservação ambiental foram tomados. Com isso, muitas áreas produtoras de carvão mineral têm sofrido 

consequências indesejadas de tal atitude”. 

Fonte: Teixeira, Wilson et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000 p474. 

 

Questão: 24 

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

Improcedente, pois de acordo com Scarlato (1998, p.30-31) o gás natural pode ser extraído diretamente de 

jazidas, onde pode ser encontrado isolado, mas frequentemente está associado à presença de petróleo. O fato 

de se encontrar no estado gasoso, na condição ambiental, favorece o transporte através de gasodutos. As 

reservas de gás natural estão geograficamente mal distribuídas, ou seja, não estão concentradas em uma 

única região. O gás pode alimentar usinas termoelétricas e também mover ônibus e automóveis. 

Fonte: Scarlato, Francisco C & Potin, Joel A. Energia para o século XXI. Editora Ática 1998 p.30-31 

 

Questão: 25 

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

Improcedente, pois o desenho está claro e não impede a identificação da maior intensidade.  

“A intensidade sísmica é uma classificação dos efeitos que as ondas sísmicas provocam em determinado lugar. 

Não é uma medida direta feita com instrumentos, mas simplesmente uma maneira de descrever os efeitos em 

pessoas objetos em construção e na natureza”. 

Fonte: Teixeira, Wilson et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000 p 50. 

 

Questão: 26 

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

Improcedente, pois de acordo com Ayode (1996 p.73) dos fatores abaixo os que controlam o movimento 

horizontal do ar próximo da superfície terrestre são: a força de gradiente de pressão, a força de Coriolis, a 

força de fricção e a aceleração centrípeta.  

“A causa primordial do movimento do ar é o desenvolvimento e a manutenção de um gradiente de pressão 

horizontal, que funciona como a força motivadora para o ar se movimentar de áreas de alta pressão para as 

áreas de baixa pressão”. 

Fonte: Ayode, J.O. Introdução à Climatologia para os trópicos. 4ª ed. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 1996 p.73 

 

Questão: 27 

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

Improcedente, pois não há informações incompletas. 

“O estudo do tempo e do clima ocupa uma posição central e importante no amplo campo da ciência 

ambiental. Os processos atmosféricos influenciam os processos nas outras partes do ambiente, 

principalmente na biosfera, hidrosfera e litosfera”. 

Fonte: Ayode, J.O. Introdução à Climatologia para os trópicos. 4ª ed. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 1996 p.1-2 

 

Questão: 28 

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

Improcedente, não há erro na divulgação do gabarito, pois tanto a Emigração quanto a mortalidade 

contribuem na redução do contingente populacional. 
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28-“A dinâmica populacional conteria, em linhas gerais, como componentes a natalidade (e a fecundidade), a 

mortalidade e a migração”. 

Fonte: Damiani, Amélia. População e Geografia. 8ª ed. São Paulo: Contexto 2004 p.28. 

 

 

Questão: 29 

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

Improcedente, não há erro na divulgação do gabarito, as imagens reportam de acordo com Guerra e Cunha 

(1995) o padrão de drenagem dentrítico e o anelar. 

Fonte: Guerra, J.T & Cunha, S.B da. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. 2ª ed. Rio de 

Janeiro. Bertrand Brasil 1995 p.226 

 

Questão: 30 

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

Improcedente, não há erro na divulgação do gabarito, pois um mapa geral da repartição da população mundial 

mostra uma homogeneidade na ocupação da superfície dos continentes (a maioria da população se concentra 

no litoral e próximo a rios), ou seja, incorreta. Duas séries de fatores podem ser indicadas para explicar a 

distribuição da população são os fatores naturais e os fatores históricos (verdadeiro). O anaecúmeno é, 

portanto as áreas não ocupadas. Muito desigualmente repartida, a população mundial apresenta-se 

igualmente muito diversificada. (verdadeira) 

Fonte: George, Pierre. Geografia da População. 5ª edição. Difel RJ-SP 1978 p. 9-36 

 

Questão: 35 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa D.  

Considerando os aspectos da história da educação no Brasil, a questão aborda o período de 1930 em diante, 

que ainda era marcado pela educação do tipo jesuítico, muito comum no Brasil desde a invasão europeia do 

século XVI. O acesso à educação formal era restrito às elites e mesmo o Estado buscando algumas medidas no 

sentido de tornar o ensino mais abrangente, as próprias características econômicas do período e, por isso, o 

próprio esforço do Estado, impediam qualquer avanço mais significativo. Reúna-se a isso que o sistema 

federativo dava autonomia aos Estados e tornava o poder político descentralizado. Isso era fundamental para 

a manutenção dos interesses dos grandes proprietários de terra que ainda mantinham a hegemonia do 

processo político e econômico e também foi fundamental para que se tivesse não uma única política para a 

educação no Brasil, mas diversas, que oscilavam de acordo com os interesses e disposições das oligarquias 

regionais, gerando ainda profunda diferença nos níveis de educação entre os Estados brasileiros. 

Considerando o aumento da vida urbana causado pela industrialização e a expansão das relações capitalistas 

de produção que tornam a educação item de reivindicação social e problema nacional. E como não ocorreram 

transformações efetivas na sociedade nos anos 30, que continuavam parciais e desiguais, e as deficiências 

estruturais resultantes da expansão do ensino e até mesmo ocorria uma discriminação social, pois a educação 

ainda mantinha o discurso dissimulado de uma manutenção do status das elites brasileiras. 

Com toda esta insatisfação, os intelectuais educadores da época, iniciaram então,  

o movimento da escola nova: sua marca é a disputa entre a pedagogia tradicional e o pensamento educacional 

católico com a nova pedagogia, por meio dos escolanovistas, melhor “adaptados” à nova ordem capitalista. Já 

se sabe que, ainda que seja um pensamento mais apropriado às relações capitalistas de produção, o 
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escolanovismo foi, diante do traço conservador da formação brasileira, progressista o bastante para que não 

fosse, a não ser fragmentariamente, adotado. Portanto, esse movimento ocorreu como forma de reagir ao 

tradicionalismo mantido pela educação jesuítica, e não como forma de adequar à ordem capitalista. Portanto 

o argumento recursal é improcedente. 

Quanto ao argumento recursal, acerca do erro material que consta no item (V), ao invés de Bases, o item 

contém Básicas, vale ressaltar que o erro de grafia não impossibilita o entendimento da afirmativa dada.  

Fonte: GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro, 8ª Ed. São Paulo: Ática, 2006. 

 

Questão: 37 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B.  

A questão solicita no comando, dentre as alternativas citadas, qual se refere a uma atualização da LDB vigente, 

no que se refere aos Princípios e Fins da Educação Nacional, sendo a correta a B, segundo Art. 3º que dispõe 

em seu item XII a “consideração com a diversidade étnico-racial”, conforme inclusão pela Lei 12.796 de 2013.  

Fonte: www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm 

 

Questão: 41 

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

O comando da questão (seu enunciado) solicitava a análise das afirmativas relacionadas à história do período 

colonial da “região onde se situa o município de Duque de Caxias”. Portanto, a ilha do Governador, localizada 

na capital fluminense, está inserida na região onde hoje se encontra Duque de Caxias. Além disso, é 

importante reforçar que, embora a batalha em si, entre portugueses e franceses, tenha ocorrido em terras 

onde se encontra hoje o município do Rio de Janeiro, tais acontecimentos envolveram toda a região que no 

período colonial não possuía as divisões geográficas e políticas existentes hoje, portanto, todas as terras do 

entorno estavam envolvidas com o fato de grande proporção histórica para a região e todo o país. A prova 

disso é que ao estudar a história de Duque de Caxias, em quaisquer obras que remontam o período tratado, 

tal tema estará sendo tratado, como atesta a referência bibliográfica citada na Fonte e muitas outras obras 

que tratam do passado de Duque de Caxias. No que tange ao envolvimento dos índios neste conflito, a 

afirmativa expressa apenas que houve a “participação indígena” afirmando ainda que “a vitória dos 

portugueses resultou na escravização e evasão dos tupinambás do Recôncavo Guanabarino”, como está 

explicitado na obra que deu base a esta questão e tantas outras que tratam do mesmo tema. Não há menção 

aprofundada sobre a participação de diferentes tribos, em distintos lados do conflito como se mencionam e 

discutem a situação em alguns recursos. É importante que se esclareça que não se pode restringir a história de 

um povo a apenas ao período onde sua organização política esteja determinada já que cada acontecimento, 

inclusive a emancipação política, vem sendo desencadeado em fases que se interligam e que são 

fundamentais ao entendimento dos acontecimentos passados, presentes e para as perspectivas futuras. Desta 

maneira, para conhecer a história de um município não se pode – e não ocorre em nenhum estudo histórico 

amplo – estabelecer uma restrição apenas ao seu período de emancipação, pois o conhecimento de suas 

origens é fundamental para o entendimento de seu nascimento e desenvolvimento. Além disso, o conteúdo 

programático é claro no que tange ao tema história e geografia do município de Duque de Caxias 

determinando que devem ser consideradas suas vinculações históricas, a nível municipal, no qual o tema se 

encaixa perfeitamente, pois o acontecimento está vinculado historicamente ao desenvolvimento da região e 

do município, determinando por qual povo seriam estas terras colonizadas e exploradas em suas origens. 
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Fonte: SOUZA, Marlucia S. de. Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de Caxias. 

Duque de Caxias – RJ: APPH-CLIO, 2014, PP. 37-38, 45. 

 

Questão: 42 

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

Inicialmente é preciso esclarecer que o fato de haver citações sobre a doação da fazenda aos beneditinos não 

embute uma afirmação de que já existiam construções no local, já que no próprio conceito de fazenda que, 

segundo o Aurélio, pode ser um “conjunto de bens; haveres; propriedade rural de lavoura ou criação de gado” 

não se encontra uma fundamentação para esta tese. Inclusive, o fato de ser considerado um imóvel – como 

citado em recurso – não significa também uma afirmação de que já possuía uma construção, pois o significado 

desta palavra é “bem que não é móvel, como terras, casas, etc”. Ou seja, esta linha de argumentação não 

possui procedência. Além disso, é importante salientar que todos os materiais pesquisados por esta banca, 

quanto a Fazenda São Bento, quando tratam da construção, informam ter sido esta, executada pelos 

beneditinos. Inclusive no site oficial da Câmara Municipal de Duque de Caxias há uma alusão clara ao fato: 

“A mais antiga e importante fazenda localizada em nosso município, a Fazenda São Bento, também conhecida 

como Fazenda de Iguaçu, surgiu da compra pelo Mosteiro de São Bento de partes das terras de Cristóvão 

Monteiro, em 1591. Com a doação de outra porção feita pela viúva de Cristóvão, teve origem a Fazenda São 

Bento, em 1596. A fazenda dava início ao processo de colonização do Vale do Rio Iguaçu..... A casa grande foi 

construída anexa à capela, entre l754 e l757, constituindo um convento para abrigar padres em descanso ou 

afastados do sacerdócio. Era também sede da grande fazenda de São Bento, cuja atividade econômica 

baseava-se na produção de farinha de mandioca e na fabricação de tijolos. O terreno foi desapropriado em 

1921 para sediar uma colônia agrícola.”  

Além disso, na Revista Pilares da História de Duque de Caxias e Baixada Fluminense, edição especial, ano 10, 

agosto de 2011, há uma relação das terras adquiridas pelos beneditinos, onde não consta nenhuma referência 

a obras nesta localidade, mas apenas a aquisição de terras. E é tratada a doação da terra feita em 8 de janeiro 

de 1577, pela viúva do proprietário Cristóvão Buarque, que “tomou posse dessa extensa sesmaria”, doando-a 

em 1596 ao Mosteiro São Bento. Ou seja, não há nenhuma referência a construção erguida no local. 

Também não se justifica atribuir às divergências sobre a Ordem Monástica dos monges beneditinos que 

estiveram à frente ou assumiram cada obra específica, já que todas as denominações são beneditinas (ou do 

ramo da grande família monástica de São Bento, ou dos missionários que viviam em áreas tropicais e que se 

vestiam de branco, como bem esclarece o texto expresso no site da Câmara Municipal de Duque de Caxias).  

Inclusive a obra de Marlúcia Santos de Souza também explicita corretamente a construção do sobrado pelos 

beneditinos, assim como há diversas referências bibliográficas atestando a construção da capela e do engenho 

de cana-de-açúcar. 

Fonte:  

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/edicao_especial_pilares_da_historia.pdf. 

 http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=2576 

 SOUZA, Marlucia S. de. Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de Caxias. 

Duque de Caxias – RJ: APPH-CLIO, 2014, pp.45-47. 

 

Questão: 43 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 

As duas afirmativas tratam de fatos verídicos sendo que a segunda assertiva, que trata da afirmação do ex-

ministro da Justiça Gama Cerqueira de que o Império não tinha capacidade para conter as rebeliões de 
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escravos nesta região, justifica historicamente a existência hoje de sítios arqueológicos que remontam a 

existência de quilombos (locais onde negros escravos fugitivos se escondiam e formavam comunidades) nesta 

mesma região. Desta forma, torna-se nítida a relação e a justificação histórica que a segunda afirmativa possui 

com a primeira. Os vestígios indicam a presença de inúmeros quilombos, com cerca de cem pessoas, nos 

mangues e às margens dos rios Iguaçu, Pilar, Sarapuí e Suruí. Protegidos pela geografia, eram as “Hidras 

igauçuanas”. É exato afirmar, portanto, que a Alcunha, eternizada pelo Ministro da Justiça Gama Cerqueira, 

em 1878, revela as grandes dificuldades do império em reprimir e em controlar as rebeliões dos escravos na 

região, o que justifica a existência dos sítios existentes hoje. Os fundamentos para as duas afirmativas foram 

encontrados em materiais que tratam da história do município de Duque de Caxias, portanto, não se justifica a 

afirmativa que tratava de um personagem completamente desconhecido e a par dos acontecimentos 

históricos deste, assim como, é preciso salientar que não houve uma divulgação de referência bibliográfica 

para elaboração das questões o que possibilita a Banca buscar fundamentos em quaisquer veículos impressos 

ou digitais que possuam credibilidade para tratar dos temas propostos. Os fundamentos desta questão podem 

ser verificados em vários materiais disponíveis em rede, como atesta a relação abaixo. A história da baixada se 

intercala com a história de Caxias, já que apenas recentemente esta região teve sua atual divisão geográfica e 

política determinada, mas seu povoamento remonta o período colonial brasileiro, com grande importância 

inclusive para a história do país. A tipologia utilizada para esta questão era realmente interpretativa, mas seus 

fundamentos encontram em diversos materiais bibliográficos acerca da história de Duque de Caxias. 

Fonte:  

 http://licenciamento.ibama.gov.br/Rodovias/BR%20040RJ%20Trecho%20da%20subida%20da%20Serra

%20de%20Petropolis/Eia%20vers%E3o%20final/Anexos/SOCIO/ANEXO_SOCIO-05_ARQUEO-

Tabela%20final.pdf 

 http://www.museuvivodosaobento.com.br/percursos/museu-vivo-do-sao-bento 

 http://fundec.rj.gov.br/portal/images/stories/imagens/2011/outubro/inventario/2011_10_27_sitios_h

istoricos.pdf 

 http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http

%3A%2F%2Fseer.bce.unb.br%2Findex.php%2Ftextos%2Farticle%2Fdownload%2F5750%2F4757&ei=M

gFuVbjCE8ueggSyw4CIAg&usg=AFQjCNFghfjdbVK3eJtZe8m3K-0wmj7zOw&bvm=bv.94911696,d.eXY 

 

Questão: 44 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

No dia 22 de setembro de 1987, o vereador Luiz Braz de Luna, indicou à mesa da Câmara Municipal de Duque 

de Caxias, através de ofício, a desapropriação do imóvel onde funcionou o “Terreiro da Goméia” para criação 

do “Centro Cultural Afro-Brasileiro Joãozinho da Goméia”. No entanto, em 2003, no governo do prefeito José 

Camilo Zito dos Santos, a Goméia foi desapropriada por indicação do vereador Airton Lopes da Silva para 

construção de uma creche. A indenização de R$ 25.000,00 foi depositada na conta de Gitadê, Sebastião Paulo 

da Silva, Filho de Santo de Joãozinho da Goméia que possui um Centro Espírita em Franco da Rocha, São 

Paulo, onde estão os assentamentos dos Santos de Seu João. Portanto, o espaço oficialmente não recebe a 

denominação apresentada na prova.  

Fonte: 

 http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/4801/1/2010_art_jsilva.pdf GRAU DE  

 http://oglobo.globo.com/sociedade/historia/cem-anos-de-um-rei-negro-pai-de-santo-derrubou-

preconceitos-popularizou-candomble-14884003 

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/09_revista_pilares_da_historia.pdf 
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Questão: 45 

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

A questão trata das unidades de conservação ambiental existentes em Duque de Caxias e suas modalidades.  

De acordo com o decreto Nº 527, de 20 de maio de 1992, a Área de Proteção Ambiental da Região Serrana de 

Petrópolis (APA Petrópolis), está localizada nos Municípios de Petrópolis, Magé e Duque de Caxias, no Estado 

do Rio de Janeiro, criada nos termos do art. 6° do Decreto n° 87.561, de 13 de setembro de 1982. Portanto é 

uma das unidades existentes no município. No endereço eletrônico oficial do Instituto Chico Mendes que é 

uma autarquia em regime especial, criado no dia 28 de agosto de 2007, pela Lei 11.516, vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente e integrado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Cabe a esse 

Instituto executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, 

gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União. Cabe a ele ainda fomentar e executar 

programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia 

ambiental para a proteção das Unidades de Conservação federais. Neste espaço há uma clara explicação que 

delimita os limites e funções de cada unidade de conservação no Brasil, esclarecendo que “popularmente 

conhecidas como parques e reservas, as 320 Unidades de Conservação federais geridas pelo Instituto Chico 

Mendes são áreas de rica biodiversidade e beleza cênica”. Criadas por Decreto presidencial ou Lei, essas 

unidades estão divididas em dois grandes grupos – o de Proteção Integral e o de Uso Sustentável - e ao todo 

em 12 categorias.” As categorias são dispostas segundo a classificação abaixo: 

“GRUPO DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

- Estação Ecológica (ESEC); 

- Reserva Biológica (REBIO); 

- Parque Nacional (PARNA); 

- Monumento Natural (MN); 

- Refúgio de Vida Silvestre (REVIS). 

GRUPO USO SUSTENTÁVEL 

- Área de Proteção Ambiental (APA); 

- Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE); 

- Floresta Nacional (FLONA); 

- Reserva Extrativista (RESEX); 

- Reserva de Fauna (REFAU); 

- Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS); 

- Reserva  Particular do Patrimônio Natural (RPPN)”. 

Por isso, a resposta correta é a C, já que a Reserva Biológica do Tinguá (REBIO Tinguá), assim como o Parque 

Natural Municipal da Taquara se enquadram na opção de grupo de proteção integral, enquanto as APAs São 

Bento, Petrópolis e as Florestas Protetoras da União se enquadram no grupo Uso Sustentável. Desta forma, as 

opções que se adequam aos espaços delimitados na questão para serem completados sequencialmente e de 

forma correta é a determinada na alternativa C. 

Fonte:  

 http://www.icmbio.gov.br/portal/quem-somos/o-instituto.html 

 http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/o-que-sao.html 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0527.htm 

 http://www.nima.puc-rio.br/noticias/atlas_geografico_escolar_caxias.pdf 
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Questão: 47 

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

Em 1976, a Fiat comprou as instalações da Alfa Romeu e iniciou um processo lento de modernização do 

parque industrial. Maquinários obsoletos foram substituídos por equipamentos modernos. Começaram as 

demissões e a redução gradativa dos funcionários. Em 1981, a Fiat mandou embora três mil funcionários e, em 

seguida, muda-se para Betim, Minas Gerais, acabando com quase 40 anos de riqueza e crescimento 

econômico da região. O questionamento é objetivo ao solicitar a marcação da empresa que em 1981, cerca de 

três mil funcionários foram despedidos e suas instalações deixaram de funcionar como sede da última 

proprietária privada deste grande empreendimento que significou quase 40 anos de riqueza e crescimento 

econômico para a região. Ao tratar do empreendimento, a questão aborda as dependências físicas e toda a 

bagagem histórica de 40 anos que as instalações propiciaram ao município, com suas diversas transformações 

de negócios no decorrer de sua história até o fechamento em 1981, quando se encontrava nas mãos da 

multinacional Fiat. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 

Questão: 48 

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

A população caxiense encontra-se dividida em 41 bairros e quatro distritos. O bairro de maior população é 

Gramacho, no primeiro distrito, e o bairro de menor população é Lamarão, no quarto distrito, segundo dados 

da Prefeitura. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 

Questão: 49 

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

O município é dividido em quatro distritos: 1º- Duque de Caxias, 2º- Campos Elíseos, 3º- Imbariê, 4º- Xerém. 

Em cumprimento à Lei Orgânica, a sede municipal, que se encontrava no 1º distrito, foi transferida, a partir de 

29 de maio de 1991, para o 2º distrito. Segundo o dicionário Aurélio, a sede é o “lugar onde fica um tribunal, 

governo, administração, ou o principal estabelecimento de uma empresa comercial, etc”. Portanto, se o 

questionamento solicita a marcação da opção onde se encontra a sede do município de Duque de Caxias, o 

correto seria escolher o distrito onde está situada a administração do município, ou seja, sua prefeitura 

municipal.  

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 

 

Cargo: Professor I - Português 

 

Questão: 01 

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

A alternativa “B) preocupação com a forma da linguagem objetivando a interpretação pessoal.” não pode ser 

considerada correta, pois, um texto em que há preocupação com a forma da linguagem é, por exemplo, um 

poema; em que a forma como o mesmo se apresenta é relevante em sua composição. Não se trata do texto 

em análise. De acordo com o trecho “A linguagem é um tópico de repetição (precisa ser redundante até um 

limite ou não efetua base para a socialização), mas em sistemática insubordinação à repetição.” é possível 

reconhecer o fato sobre o qual o autor estabelece suas reflexões: o fato de que a linguagem está relacionada a 
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uma repetição que não diz respeito a uma repetição simplória, acabada e estática. De acordo com o 

enunciado da questão “De acordo com a sequência subjacente ao texto, definida pela natureza linguística de 

sua composição, afirma‐se que se caracteriza como um texto em que há, predominantemente,” é possível 

compreender que a proposta da questão é identificar, a partir das alternativas propostas, característica 

predominante do texto em análise de acordo com os enunciados que o constituem.   

Fonte:  

 O próprio texto.   

 SAVIOLI, Francisco Platão; FIORINI, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 

 

Questão: 02 

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

A alternativa “B”, “A coerência não está no texto, ela é construída em um processo de interação, baseado nas 

pistas dadas e nos conhecimentos existentes.” é considerada correta. Ao lermos um texto, produzimos 

sentidos para o que lemos recorrendo aos nossos conhecimentos sociocognitivos internacionalmente 

constituídos. “Isso nos faz afirmar que a coerência não está no texto, não nos é possível apontá-la, destacá-la, 

sublinha-la ou coisa que o valha, mas somos nós, leitores, em um efetivo processo de interação com o autor e 

o texto, baseados nas pistas que nos são dadas e nos conhecimentos que possuímos, que construímos a 

coerência. (...) Os nossos conhecimentos linguísticos, enciclopédicos, textuais e interacionais permitem-nos a 

construção da coerência. Os conceitos de coesão e coerência diferenciam-se, a coesão não é condição 

necessária nem suficiente da coerência: as marcas de coesão encontram-se no texto, enquanto a coerência 

não se encontra no texto, mas constrói-se a partir dele, em dada situação cognitiva, pragmática e interacional. 

O enunciado “O texto apresenta elementos suficientes para a construção da coerência global” não afirma que 

a coerência está no texto, mas que ela é construída utilizando elementos que estão no texto. A alternativa “A” 

“O texto apresenta coerência independente do público a que se destina, tendo em vista suas construções e 

estruturas gramaticais.” não pode ser considerada correta, de acordo com a exposição anterior.  

Fonte: KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2008. 

 

Questão: 03 

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

Os termos empregados na elaboração do enunciado da questão atendem e estão de acordo com o conteúdo 

programático previsto no edital, a saber: Estilística do enunciado; Estilística da enunciação. A alternativa “D) o 

posicionamento do autor pode ser visto através da caracterização do sentido de atenuação, diminuição.” não 

pode ser considerada correta, pois, em “Recomeçar nunca é um começo novo. Não é, tampouco, um retorno 

ao mesmo ponto.” não há ocorrência de eufemismo. Eufemismo é um tipo de linguagem que substitui um 

termo, ou uma expressão rude, por outro mais suave e agradável, para que a pessoa não se ofenda. O 

eufemismo tem o objetivo de suavizar uma palavra ou expressão. Não é o que ocorre no trecho em análise.  

Fonte:  

 Edital do concurso. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova 

Geração Gram. 2011. 

 AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Publifolha. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 

 



 

133 

 

Questão: 04 

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

A função de linguagem presente no texto Recomeçar é a Metalinguagem, assim como no fragmento da 

alternativa D. A cada um dos elementos que fazem parte no processo de comunicação, há um correspondente 

quanto à função linguística. 1 – função referencial, informativa ou cognitiva; 2 – função emotiva ou expressiva; 

3 – função conativa ou apelativa; 4 – função fática; 5 – função metalinguística e 6 – função poética. A função 

poética da linguagem é centrada na própria mensagem, valoriza a informação pela forma como é veiculada. O 

ritmo, a sonoridade e a estrutura da mensagem têm importância igual à do conteúdo das informações. É a 

função do estético, mas não é exclusiva da poesia, pois pode existir também na prosa. Numa mensagem 

podem ser encontradas duas ou mais funções, porém, sempre com predominância de uma delas. O texto 

“Catar Feijão” demonstra a função, de forma predominante , metalinguística. Tal função é centrada no código, 

traz sempre uma explicação. O texto de João Cabral fala da própria poesia, ou seja, o emissor explica um 

código usando o próprio código. É a poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta. O mesmo ocorre no 

texto “Recomeçar”, em que o autor explica a linguagem através da própria linguagem. De acordo com o 

exposto anteriormente, a alternativa “A)”, referente ao texto “Epígrafe”, não pode ser considerada correta.  

Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 05 

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

A alternativa “A) a autora utiliza o exagero para enfatizar a informação apresentada.” não pode ser 

considerada correta. A hipérbole é a figura de linguagem em que o enunciador se serve do exagero – quase 

sempre inverossímil – do sentido para conferir especial relevo a alguma informação. Exemplo: Contou um 

caminhão de vantagens. Tal figura não pode ser identificada em “Polifonia do silêncio”, de fato, a referência é 

feita aos variados sons do silêncio. Como destacado no texto, não há exagero em tal expressão. A alternativa 

indicada como correta não afirma que haja pleonasmo.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, 2ª ed. – São Paulo: Publifolha, 

2008. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 

Dentre as possíveis indicações do futuro do pretérito estão:  

a) um fato posterior a certo momento do passado. Ex.: Ontem você disse que me telefonaria. 

b) um fato futuro certo, mas ainda dependente de certa condição. Ex.: “O pai ficaria feliz se o filho seguisse a 

carreira diplomática.  

c) um fato futuro duvidoso. Ex.: Seria possível um casamento desses? 

“Uma história natural do silêncio precisaria rememorar os sons que ainda carregam silêncio: o barulho das 

ondas do mar, o vento que tangencia as paredes, o riso das crianças brincando, o canto de um pássaro, a 

respiração de um animal que dorme, uma pedra que rola, uma palavra pronunciada poeticamente.” No 

enunciado, é possível inferir que uma história natural do silêncio necessitaria ou precisaria rememorar os sons 

que ainda carregam silêncio, se essa história existisse (condição), os sons que carregam silêncio deveriam, 

precisariam ser rememorados: o barulho das ondas do mar... Portanto, essa forma verbal expressa um fato 

certo que dependeria de uma condição: a existência de uma história natural do silêncio.  

A alternativa “C) um fato posterior a certo momento do passado.” não pode ser considerada correta, pois, no 

trecho em análise, não há referência a um fato ocorrido em certo momento do passado.  
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Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, 2ª ed. – São Paulo: Publifolha, 

2008. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 08 

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

A alternativa “C) há um afastamento dialógico entre o posicionamento da autora no trecho selecionado do 

artigo e a reação dos personagens na tira em análise.” não pode ser considerada correta. Em “Muitos 

gostariam de ficar para sempre embalsamados em seus 20 ou 30 anos.” Temos o posicionamento da autora 

do trecho selecionado retratando a expressão dos personagens diante do envelhecimento.  

Fonte:  

 Textos em análise.  

 BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 12ª ed. São Paulo: Hucitec, 2006. 

 

Questão: 09 

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

A alternativa “A) a partir de sua exclusão mantém‐se a construção de coerência e de sentido iniciais.” não 

pode ser considerada correta. Diante da exclusão do último quadrinho o motivo da preocupação com o fato 

apresentado nos quadrinhos anteriores não é apresentado, não permitindo que os sentidos iniciais sejam 

mantidos. A alternativa “D) nenhuma forma de interação com o autor pode ser estabelecida, mediante a 

utilização de um único tipo de linguagem: a não verbal.” não pode ser considerada correta, pois, a utilização 

de uma linguagem apenas não verbal não é elemento responsável pelo estabelecimento ou não de uma 

interação com o autor.  

Fonte:  

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO Ciley. Interpretação de textos: 

construindo competências e habilidades em leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 

Questão: 10 

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

Considerando o contexto, em “Temos uma filha que já vai para a escola!” a segunda oração: “que já vai para a 

escola!” apresenta duas possibilidades de interpretação. O tempo verbal apresentado é o presente do 

indicativo. Dentre os aspectos possíveis do presente do indicativo estão:  

a) indica que o fato acontece no momento em que se fala. Ex.: Vejo uma estrela. 

b) indica que o fato começa num passado mais ou menos distante e perdura ainda no momento em que se 

fala. Ex.: Moro onde não mora ninguém. 

c) indica que o fato é uma verdade universal, indiscutível, ou considerada como tal. Ex.: A Lua gira em torno da 

Terra.  

d) indica que o fato costuma acontecer ou se repete mais ou menos com frequência. Ex.: De madrugada os 

galos cantam. (presente habitual) É uma das possibilidades de indicação da oração em análise. A filha poderia 

estar frequentando a escola, e numa conversa informal os pais refletem sobre o assunto dizendo: “Temos uma 

filha que já vai para a escola!”. 
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A outra possibilidade refere-se ao “fato posterior certo.” Quando existe a intenção de dar realce ao estilo, 

pode-se empregar o presente pelo futuro do presente, estando claro na frase um elemento que dê ideia de 

tempo, como é o caso do advérbio “já”. Ex.: Volto já, já. Portanto, os pais da tira em análise também poderiam 

estar falando sobre um fato posterior certo, um fato que até o momento da fala não havia ocorrido, mas que 

seria certo após aquele momento, a filha ir para a escola. A alternativa “D) aspecto resultativo ou consecutivo, 

de acordo com o conteúdo apresentado.” não pode ser considerada correta. O aspecto do processo verbal 

resultativo ou consecutivo (a ação traz um resultado), é expresso por auxiliares: acabar a, chegar a, conseguir, 

lograr, vir a (todos com infinitivo): cheguei a chorar, veio a falecer. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova 

Geração Gram. 2011. 

 

Questão: 11 

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

A alternativa “B) a construção do conhecimento dialogicamente, buscando a criatividade e a criticidade do 

aluno em relação a sua produção textual.” não pode ser considerada correta. De acordo com o trecho do texto 

em análise “Foi minha desgraça. O professor disse que daquela vez o senhor Braga o havia decepcionado, não 

tinha levado a sério seu dever e não merecia uma nota maior do que 5; e para mostrar como era ruim minha 

composição leu aquele final: ‘um burro zurrando escandalosamente’. 

Foi uma gargalhada geral dos alunos, uma gargalhada que era uma grande vaia cruel. Sorri amarelo. Minha 

glória literária fora por água abaixo.”, o professor aponta a sua decepção, depreciando o aluno diante da 

turma levando-a a fazer o mesmo, no último parágrafo é possível reconhecer que de acordo com a reação do 

aluno tal atitude não contribui para sua criatividade. A alternativa “D) um professor no papel de detentor do 

saber que sinaliza ao aluno acerca de escolhas inconsistentes na construção textual utilizando recursos que o 

levam à reflexão e ao questionamento.” não pode ser considerada correta. Um professor que assume o papel 

de detentor do saber não permite que o aluno possa refletir tornando-se questionador acerca de suas ações.  

Fonte:  

 Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho 

Nacional de Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

da Educação Básica. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e 

Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. Disponível em www.portal.mec.gov.br 

 Orientações curriculares para o Ensino Médio: Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: 

 MEC/SEB, 2006. 

 O próprio texto.  

 

Questão: 12 

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

Abaixo, a questão em análise: 

Considerando a função sintática exercida pelas palavras na construção das orações, identifique a seguir o 

excerto em que o termo ou expressão diferencia‐se dos demais quanto ao aspecto sintático. 

A) “E lá estava o meu nome, [...]” (2º§) 

B) “[...] peguei a pena e me pus a dizer coisas sublimes.” (3º§) 

C) “[...] daquela vez o senhor Braga o havia decepcionado, [...]” (7º§) 

D) “[...] e repeti o mesmo zurro com um advérbio de modo, [...]” (6º§) 
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Como é possível verificar, o enunciado é coerente com as alternativas apresentadas identificando termos das 

orações a serem analisados.  

Fonte: Questão em análise. 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 

“Quando a alma vibra, atormentada, às pulsações de um coração amargurado pelo peso da desgraça, este, 

numa explosão irremediável, num desabafo sincero de infortúnios, angústias e mágoas indefiníveis, 

externa‐se, oprimido, por uma gota de água ardente como o desejo e consoladora como a esperança; e esta 

pérola de amargura arrebatada pela dor ao oceano tumultuoso da alma dilacerada é a própria essência do 

sofrimento: é a lágrima.” (...) (4º§) 

A alternativa “D) em ‘e esta pérola de amargura’ o ‘e’ liga orações que expressam fatos cronologicamente 

sequenciados, associados numa relação de causa e efeito.” não pode ser considerada correta. Não há fatos 

cronologicamente sequenciados, de acordo com o trecho: “[...] externa‐se, oprimido, por uma gota de água 

ardente como o desejo e consoladora como a esperança; e esta pérola de amargura arrebatada pela dor ao 

oceano tumultuoso da alma dilacerada é a própria essência do sofrimento: é a lágrima.” A alternativa “C) em 

“Quando a alma vibra”, há um indicador temporal introduzindo um fato que serve de argumento para uma 

conclusão.” não pode ser considerada correta. Para tanto, o “quando” deveria poder ser substituído por 

“agora que” ou “portanto”, indicador de conclusão; em tal colocação não há coerência textual. A alternativa 

“A) a representação da coexistência de fatos é corretamente indicada pela conjunção “e” em “e esta pérola de 

amargura”. não se pode afirmar que o “e” indique a coexistência de dois fatos “e esta pérola de amargura 

arrebatada pela dor ao oceano tumultuoso da alma dilacerada é a própria essência do sofrimento: é a 

lágrima.”, o “e” acrescenta uma explicação acerca da “gota de água ardente”. A alternativa “B) a relação de 

causa e de efeito expressa por “quando” em “Quando a alma vibra” consiste no desenrolar paralelo de dois 

fatos.” contém afirmativa que atende ao enunciado da questão. Portanto, o “quando” ocupa o seu papel 

temporal indicado pela expressão:” desenrolar paralelo de dois fatos”, ocorre que entre esses dois fatos há 

uma relação de causa e efeito, a saber: efeito: a lágrima; causa: vibração da alma atormentada, às pulsações 

de um coração amargurado; dois fatos: a alma vibra, o coração externa-se por uma gota de água ardente (a 

lágrima).  

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Publifolha. 

 O próprio texto.  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova 

Geração Gram. 2011. 

 

Questão: 14 

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

A alternativa “B) III.” não pode ser considerada correta, pois se refere à afirmativa III que está incorreta.  

III. Em “ardente como o desejo e consoladora como a esperança”, caso os adjetivos “ardente” e “consoladora” 

tivessem trocadas entre si as posições ocupadas na frase, a desinência de gênero de “consoladora” seria 

alterada. 

De acordo com o trecho em destaque no texto:  

“Quando a alma vibra, atormentada, às pulsações de um coração amargurado pelo peso da desgraça, este, 

numa explosão irremediável, num desabafo sincero de infortúnios, angústias e mágoas indefiníveis, 
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externa‐se, oprimido, por uma gota de água ardente como o desejo e consoladora como a esperança; e esta 

pérola de amargura arrebatada pela dor ao oceano tumultuoso da alma dilacerada é a própria essência do 

sofrimento: é a lágrima.” (...) (4º§) os adjetivos “ardente” e “consoladora” concordam com o substantivo “uma 

gota de água”; feminino, singular; portanto, não importa a ordem das posições invertidas entre “ardente” e 

consoladora, não havendo alteração. O resultado seria: “... por uma gota de água consoladora como o desejo 

e ardente como a esperança;...” 

A afirmativa I está correta. 

I. No trecho “externa‐se, oprimido, por uma gota de água” o termo “oprimido” estabelece com seu referente, 

“um coração amargurado”, uma correspondência de flexões.  

De acordo com o trecho em destaque: 

“Quando a alma vibra, atormentada, às pulsações de um coração amargurado pelo peso da desgraça, este, 

numa explosão irremediável, num desabafo sincero de infortúnios, angústias e mágoas indefiníveis, 

externa‐se, oprimido, por uma gota de água ardente como o desejo e consoladora como a esperança; e esta 

pérola de amargura arrebatada pela dor ao oceano tumultuoso da alma dilacerada é a própria essência do 

sofrimento: é a lágrima.” (...) (4º§) 

O adjetivo varia em gênero e número de acordo com o gênero e o número do substantivo ao qual se refere. É 

por essa correspondência de flexões que os dois termos se acham inequivocamente relacionados, mesmo 

quando distantes um do outro na frase. Os pronomes demonstrativos (este) servem para localizar, em relação 

às pessoas do discurso, os objetos (seres, coisas e noções) que entram no conteúdo de nossos enunciados. As 

pessoas do discurso passam a ser unidades referenciais do que chamamos de “âmbitos”, em cujos limites o 

enunciador situa os objetos. Portanto, “este” localiza “coração amargurado”, sendo uma unidade referencial.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 

 AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Publifolha. 

 

Questão: 15 

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

A questão foi elaborada de acordo com o conteúdo expresso no edital, a saber: “Classes de palavras e 

modalizações enunciativas.” A alternativa B) “angústias e mágoas indefiníveis” por “angústias e mágoas 

possíveis”. não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da questão: “Assinale a alternativa 

que, em relação às alterações sugeridas, tem em seu aspecto o sentido diferente das demais:” era preciso 

estabelecer uma comparação de sentidos entre as alterações das alternativas apresentadas. 

A) “numa explosão irremediável” por “numa explosão necessária”. 

B) “angústias e mágoas indefiníveis” por “angústias e mágoas possíveis”. 

C) “desabafo sincero de infortúnios” por “desabafo indispensável de infortúnios”. 

D) “oceano tumultuoso da alma dilacerada” por “oceano indesejável da alma dilacerada”. 

Deste modo, temos: necessária , possíveis, indispensável = adjetivos cuja manifestação linguística das 

modalidades indica “dever ser”, “poder ser”, “dever ser”; respectivamente.  

A única indicação de aspecto negativo é “indesejável” = não querer ser 

Fonte:  

 Edital publicado.  

 José Luiz FIORIN - MODALIZAÇÃO: DA LÍNGUA A O DISCURSO - Alfa, São Paulo, 44:171-192,2000 



 

138 

 

 GREIMAS A. J., FONTANILLE, J. Semiótica das paixões. Dos estados de coisas aos estados de alma. São 

Paulo: Ática, 1993. 

 BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009. 

 

Questão: 16 

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

A alternativa “C) a expressão “gota de água ardente” tem seu sentido plenamente construído somente a partir 

de uma realidade extralinguística.” não pode ser considerada correta, pois, os objetos do discurso não se 

confundem com a realidade extralinguística, eles a (re)constroem no próprio processo de interação. A 

alternativa “D) ‘gota de água’, ‘pérola de amargura’ e ‘oceano tumultuoso’ atuam como hipônimos de 

‘lágrima’ de modo a antecipar as especificações textuais.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo 

com o texto e elementos em destaque: 

“Quando a alma vibra, atormentada, às pulsações de um coração amargurado pelo peso da desgraça, este, 

numa explosão irremediável, num desabafo sincero de infortúnios, angústias e mágoas indefiníveis, 

externa‐se, oprimido, por uma gota de água ardente como o desejo e consoladora como a esperança; e esta 

pérola de amargura arrebatada pela dor ao oceano tumultuoso da alma dilacerada é a própria essência do 

sofrimento: é a lágrima.” (...) (4º§) 

“gota de água” e “pérola de amargura”, na verdade, são hipônimos de “lágrima”. Porém, “oceano 

tumultuoso” não, a “pérola de amargura” é arrebatada ao “oceano tumultuoso da alma”. Ou seja, “oceano 

tumultuoso” se trata de uma metáfora não correspondente à lágrima.  

Fonte:  

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006.  

 O próprio texto. 

 

Questão: 17 

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

A alternativa “B) uma comparação mental em que há o desvio da significação própria de uma palavra.” não 

pode ser considerada correta. A utilização do termo comparativo “como” não atende à comparação mental, 

que deve ser implícita. Já a alternativa “C) nexos comparativos colocando em confronto pessoas ou coisas 

destacando‐lhes semelhanças visando a um efeito expressivo.”, indicada como correta, não diz que o 

confronto deveria ocorrer apenas entre pessoas, mas pessoas ou coisas, apresentando opções possíveis. A 

comparação é uma figura de palavra que consiste em pôr em confronto pessoas ou coisas, a fim de lhes 

destacar semelhanças, características, traços comuns, visando a um efeito expressivo. Na comparação, os dois 

termos vêm expressos e unidos por nexos comparativos (como, tal, qual, assim como, etc.) O enunciado 

contribui para o entendimento da questão, de forma que o uso da expressão “Hipoteticamente, suponhamos” 

propositadamente realça o aspecto hipotético da situação apresentada.  

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. 

ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 

Questão: 18 

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

A alternativa “C) denotativo, na medida em que o significado das palavras é dependente da situação 

comunicativa.” não pode ser considerada correta. A denotação é o conhecimento partilhado 
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independentemente da situação comunicativa; trata-se de um conceito ligado ao trabalho dos dicionaristas, 

que procuram descrever o conhecimento lexical da coletividade falante de uma dada língua.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Publifolha. 

 

Questão: 20 

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

O enunciado da questão em análise: “Analise as afirmativas a seguir.” não condiz com o conteúdo recursal 

apresentado. A afirmativa “II - Veiculado em revistas ou jornais, o conteúdo consta de acontecimentos de 

ordem econômica que servem de base para a construção da crítica apresentada.” não pode ser considerada 

correta. Não há apresentação de uma crítica, não se trata de um texto argumentativo.  

Fonte:  

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2008. 

 O próprio texto 

 

Questão: 21 

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

A alternativa “D) estabelecer o pleno domínio dos mecanismos de produção e de compreensão de palavras.” 

não pode ser considerada correta, pois, a expressão “pleno domínio” não é verdadeira. O pleno domínio de tal 

conhecimento não pode ser adquirido apenas com a informação acerca do processo de derivação prefixal do 

vocábulo “desvantagem”. A partir do reconhecimento dos morfemas e seus significados, ocorre a 

compreensão das palavras. Com o domínio da elaboração dos vocábulos, percebem-se as estruturas corretas, 

envolvendo a ortografia e a semântica. Por isso, saber qual processo de formação de palavra, assim como o 

que significam radical e afixos são relevantes para a ampliação do conhecimento semântico. 

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Publifolha. 

 BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009. 

 

Questão: 23 

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

A alternativa “A) A fusão da preposição “por” com o artigo definido em “principal responsável pelo 

contrabando” (8º§) provoca ênfase quanto ao sentido produzido pelo termo regente.” não pode ser 

considerada correta, pois, o sentido produzido pelo termo regente - principal responsável – não é alterado 

pela preposição ou pelo artigo definido, o artigo define o termo regido. A alternativa “C) A substituição da 

forma verbal presente em “Embora o preço seja um impulso para esse consumo” (5º§) por ‘obedeça’ permite 

que uma nova relação seja estabelecida entre o termo regente e o termo regido.” é considerada correta, pois, 

a nova relação é estabelecida, relação que não havia antes entre termo regente e termo regido com a 

obrigatoriedade do emprego da preposição “a”. 

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Publifolha. 

 BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009. 
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Questão: 24 

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

A alternativa “C) cada termo possui uma função sintática distinta, apesar de o segundo ser uma anáfora do 

primeiro.” não pode ser considerada correta, pois, expressa que cada termo possui uma função sintática 

distinta, o que não é verdadeiro. Em “Em segundo lugar ficou o consumidor brasileiro, que compra o produto 

ilegal, com 28%. Na terceira colocação aparece o governo do Paraguai, com 17%, seguido pelo governo do 

Paraná, com 6%.” (9º§) os termos em destaque exercem a função de sujeito. “O consumidor brasileiro”, 

sujeito de “ficou”; “que” sujeito de “compra”. 

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Publifolha. 

 BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009. 

 

Questão: 25 

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

A alternativa “C) o conteúdo da segunda oração é adicionado ao da primeira de forma assindética.” não pode 

ser considerada correta. A coordenação assindética ocorre quando duas orações estão coordenadas sem que 

haja qualquer conectivo que as una. Não é o que ocorre no período em análise em que há entre as duas 

orações uma ligação através da conjunção “embora” presente na 1ª oração.  

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Publifolha. 

 BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009. 

 

Questão: 26 

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

De acordo com o enunciado da questão “Ainda com relação ao período destacado na questão anterior, é 

correto afirmar que a conjunção ‘embora’ pode ser substituída, sem que haja prejuízo quanto ao sentido 

produzido, pela locução” o objeto da questão refere-se de forma definida e específica à conjunção “embora”, 

sendo pertinente a resposta apresentada. A alternativa “A) visto que.” não pode ser considerada correta, pois, 

a relação concessiva expressa por “embora” não é indicada pela locução “visto que”, conectivo causal.  

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Publifolha. 

 BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009. 

 

Questão: 28 

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

A alternativa “D) inserção da preocupação dos adultos em geral em relação ao comportamento dos filhos.” 

não pode ser considerada correta, pois, a forma verbal “achamos” , considerando o contexto em que é 

apresentada, mostra a preocupação do casal que aparece na tirinha, homem e mulher. A fala da mulher, 

portanto, apresentando o verbo no plural, abrange o personagem que está a seu lado. Tal preocupação pode 

ser dos adultos de forma geral, considerando a realidade, porém, no contexto refere-se apenas aos dois 

personagens: homem e mulher. A alternativa “C” foi indicada como correta pelo gabarito oficial. 

Fonte: KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006.  

O próprio texto.   
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Questão: 29 

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

A alternativa “A) ênfase à variedade de prestígio social.” não pode ser considerada correta, pois, a utilização 

de uma escrita de acordo com a norma padrão pelo garoto poderia mostrar o emprego de tal norma, mas não 

dar ênfase, pois, estaria apenas dando continuidade a um texto em que tal norma já é empregada , 

demonstrando o seu emprego de forma usual e não enfática. A alternativa “D) eliminação da crítica feita ao 

preconceito em relação às variedades linguísticas de modo geral.” não pode ser considerada correta, pois a 

utilização da norma padrão não demonstra eliminação da crítica feita ao preconceito linguístico, ao contrário, 

utilizando-se apenas a norma padrão não é possível verificar a existência de preconceito linguístico, mais 

ainda considerando-se um aspecto geral conforme se afirma na alternativa em análise.  

Fonte:  

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2008. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO Ciley. Interpretação de textos: 

construindo competências e habilidades em leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 

Questão: 30 

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

Em “C) Como autor da pedagogia do oprimido, o mais ilustre educador brasileiro defendia que o objetivo da 

escola é ensinar o aluno a transformar o mundo através da sua leitura.” o termo “como” não possui 

significado comparativo como em “ele é como seu primo”. Neste caso, o “como” possui o sentido de “na 

qualidade de” podendo ser substituído por “enquanto”, ex. “Como pai, não deve gritar.”. Além disso, o trecho 

“transformar o mundo através da sua leitura.” indica a transformação do mundo a partir da leitura, fato 

expresso no texto original.  A alternativa “B) A leitura para transformação do mundo é um dos principais 

objetivos da escola na visão de um célebre educador brasileiro, autor da pedagogia do oprimido.” não pode 

ser considerada correta, pois, “um célebre educador brasileiro” generaliza o que antes estava especificado. A 

alternativa “A) Ensinar o aluno a “ler o mundo” para poder o transformar, este era o objetivo do mais célebre 

educador brasileiro, autor da pedagogia do oprimido.” não pode ser considerada correta. Vejamos o texto 

original: “O mais célebre educador brasileiro, autor da pedagogia do oprimido, defendia como objetivo da 

escola ensinar o aluno a ‘ler o mundo’ para poder transformá‐lo.” , o objetivo é da escola e não do educador. 

De acordo com o dicionário Houaiss de sinônimos e antônimos, a locução “através de” apresenta, dentre 

outras, a seguinte acepção: mediante, por intermédio de, por meio de <conseguir emprego através de 

artifícios>.  

Fonte: Dicionário Houaiss: sinônimos e antônimos – 3ª ed. – São Paulo: Publifolha, 2011. 

O próprio texto.  

 

Questão: 31 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa A.  

A situação hipotética apresentada na questão afirma que as aulas de educação física acontecem sempre no 

período da manha, coincidindo com o serviço militar obrigatório. Está subtendido que nas aulas acontecem as 

tanto as práticas, quanto as teorias destas. E conforme Art. 26 da LDB, § 3o A educação física, integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática 

facultativa ao aluno:  
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III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da 

educação física. 

Portanto, a única alternativa correta é a A. 

Fonte:  www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

 

Questão: 32 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão foi anulada por constar duas alternativas que atendem ao seu enunciado.  

Analisando cada uma das alternativas, observa-se que o item (A) – trata do Art. 64, do ECA: “É assegurada 

bolsa de aprendizagem ao adolescente até 14 (catorze) anos de idade”; o item (B) - Trata do Art. 65 do ECA:

 “É assegurado os direitos trabalhistas ao adolescente aprendiz maior de 14 (catorze) anos”; item (C): “É 

proibido qualquer trabalho a menor de 14 (catorze) anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. Art. 3º da 

Constituição Federal, e o item (D): “São assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários ao adolescente 

aprendiz, somente se maior de 16 (dezesseis) anos”; contraria o item (B), do ECA , que trata do Art. 65. 

Portanto, a alternativas C e D, estão incorretas, conforme indica o comando da questão. 

Fontes:  

 http://www.planalto.gov.br/º CCIVIL_03/leis/L8069.htm 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 

 

Questão: 33 

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

Argumentos improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B.  

Segundo Luckesi (1995), há três tipos importantes de avaliação: Diagnóstica, Formativa e Somativa. Na 

questão supracitada, trata-se de uma charge, onde o professor, de posse das provas, instrumento utilizado 

para avaliar a aprendizagem de seus alunos. Demonstra grande expectativa acerca dos resultados atingidos 

pelos alunos e também de si próprio, pois reconhece ser ele o responsável por mediar a aprendizagem dos 

alunos. 

Nesta situação apresentada, a avaliação utilizada pelo professor foi a formativa (B), no significado de que o 

indicará como os alunos estão se transformando em direção aos objetivos almejados. Nessa modalidade de 

avaliação, o educador poderá acompanhar seu aluno metodicamente ao longo do processo educativo, 

podendo saber, em determinados períodos, o que o aluno já aprendeu em face dos escopos indicados. A 

avaliação formativa permite ao professor detectar e identificar deficiências na forma de ensinar, orientando-o 

na reformulação do seu trabalho didático, visando aperfeiçoá-lo. Por isso, no caso da charge apresentada, o 

professor encontra-se em expectativa. A avaliação foi planejada em função dos objetivos de aulas dadas, 

deste modo o professor continuará seu trabalho ou irá direciona-lo, de modo que a maioria dos alunos 

alcance. “É formativa no sentido em que indica como os alunos se modificando em direção aos desejados”. 

(Bloom, Benjamin 1971). 

O argumento que cita a avaliação como função somativa é improcedente, pois a avaliação, segundo o 

personagem da charge, não tem a função classificatória, que constitui um instrumento estático, freando o 

processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo. A avaliação com função somativa verifica o nível de 

aprendizado por meio da atribuição de notas. A atribuição de notas favorece a comparação de resultados 

obtidos entre os alunos, permitindo fazer uma classificação. E tem sua principal característica, a capacidade de 

situar e classificar o avaliado, fornecer informações sintetizadas que se destinam ao registro e à publicação do 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm
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que parece ter sido assimilado pelos alunos. Ou seja, seus resultados servem para verificar, classificar, situar, 

informar e certificar. Assim, a única alternativa que atende ao comando da questão é a alternativa B. 

 

Questão: 34 

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

Argumento improcedente, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa B.  

Conforme Aranha (1996) item (I), os jesuítas organizaram, no século XVI, uma educação estruturada em três 

cursos: letras humanas (grau médio), estabelecido para formar o humanista com o ensino voltado ao latim e a 

gramática para os meninos brancos e mamelucos, filosofia e ciências ou artes (grau superior), oferecido para 

formar o filósofo e por fim teologia e ciências sagradas (também de grau superior), ensino direcionado para a 

formação de padres e mestres, os teólogos. O jovem poderia optar em seguir carreiras profanas, profissões 

liberais. Desligados da religião cristã poderiam cursar direito, filosofia ou medicina. Aqueles que pertenciam às 

famílias ricas e tinham intenção de seguirem as carreiras profanas, deveriam encaminhar-se para estudar fora 

do país, nas universidades europeias, caso contrário, estudariam teologia no Brasil. No ano de 1759 os jesuítas 

são expulsos, seus bens são apreendidos e seus livros e manuscritos destruídos. O ensino regular não é 

substituído por outra organização escolar de imediato e Marquês de Pombal só inicia a reconstrução do 

ensino uma década mais tarde, provocando o retrocesso de todo nosso sistema educacional brasileiro 

(ARANHA, 1996) (Item II). 

Somente a partir do ano 1799 o ensino aufere algum tipo de fiscalização, assim sendo, a educação brasileira 

estava entregue a um marasmo total caracterizado por uma população, em sua maioria, analfabeta, 

semelhante ao ensino jesuíta no século XVII, cujo qual destinava prioritariamente sua educação, além do 

conteúdo elementar da leitura e escrita, à elite colonial: "A organicidade da educação jesuítica foi consagrada 

quando Pombal os expulsou levando o ensino brasileiro ao caos, através de suas famosas aulas régias'' 

(NISKIER, 2001, p. 34). Julgava-se que a educação universal seguida das profissões liberais reservar-se-ia 

apenas àquele que almejava sair do país em razão do modo de produção exclusivamente agrária (trabalho 

escravos manuais). No geral, com o fim do ensino jesuíta a uniformidade de ensino e a formação de mestres 

foram reduzidas, se antes eram valorizadas as ciências e a atividade manual, nesse período, o ensino 

caracterizava-se por ser predominantemente clássico, evidenciando apenas a literatura e a retórica, Portanto 

o item III está incorreto, de acordo com o enunciado da questão. 

Não houve grandes modificações no que diz respeito ao sistema de ensino nesse período, a intenção maior 

das reformas pombalinas ocorridas ansiava em garantir o futuro da América Portuguesa, trazer a educação 

para o controle do Estado e destruir o domínio dos religiosos na tentativa de preparar homens 

satisfatoriamente capazes de assumir funções de comando no Estado Absolutista. Sobre isto Menezes et al. 

afirma que (2002, p.61): A instrução elementar não mereceu, entretanto, idênticos cuidados da 

Administração. Relegada a um segundo plano, a educação do povo se fez ao sabor dos interesses pessoais e 

políticos do Soberano no exercício de seu absoluto poder. 

Com o movimento iluminista, e não o absolutismo, como consta o item (III), ocorreu um processo de 

secularização da educação no mundo ocidental, logo após implantar o Ensino Público Oficial, Marquês de 

Pombal realiza reformas (Reformas Pombalinas) retirando os jesuítas do monopólio da educação e 

substituindo-os por professores régios. 

 Portanto, a única alternativa que atende ao comando da questão é alternativa B. 

Fontes: 

 ARANHA, M. L. de. História da educação. 2 ed. São Paulo: Moderna, 1996. 

 ROMANELLI, O. de O. História da educação no Brasil (1930/1973). 27 ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
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Questão: 40 

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

Argumento improcedentes, ratifica-se o gabarito publicado - Alternativa C.  

Em 1931 acontecia um movimento católico que externava seus conflitos com os escolanovistas pelo ensino 

religioso. Muitos autores retratam esse período como o equilíbrio entre a Pedagogia Tradicional e a Pedagogia 

Nova datados de 1932 a 1947. Na IV Conferência Nacional de Educação eclodia a ruptura entre “católicos” e 

“liberais” com a publicação do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” (1932) 

O nome original do manuscrito era “A Reconstrução Educacional no Brasil”, conforme foi publicado na Revista 

Educação, Editada pela Diretoria Geral de Ensino Paulista, em seu volume VI, números 1-3, de janeiro a março. 

Segundo Valéria Lamego (1996, p.101) Posteriormente, o texto foi reproduzido pelo jornal carioca Diário de 

Notícias com outro nome: “Manifesto da Nova Educação ao governo e ao povo”. Mas foi uma iniciativa de 

Fernando de Azevedo, que consolidou o documento como um manifesto, ao organizar uma publicação na 

forma de um livro, em 1932, incluindo a expressão dos “manifesto Pioneiros da Educação Nova”. 

Torná-lo um manifesto extremamente necessário era, pois os autores ou signatários “se apresentavam na 

cena cultural e política como Sujeitos Conscientes, ativos e organizados”, que Abertamente “rejeitavam a 

tradição”, e se consideravam uma vanguarda da ruptura com o passado nacional. Portanto o argumento 

recursal é incoerente. 

Fontes:  

 AZEVEDO, F. (Org.) A Recontrução educacional no Brasil: ao povo e ao governo. Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova. São Paulo: Nacional, 1932. 

 LAMEGO, V. A Farpa na lira: Cecília Meireles na Revolução de 30. Rio de Janeiro: Record, 1996. 

 CUNHA, Marcos Vinicius da. In: Sociedade Brasileira de História da Educação. Revista Brasileira de 

História da Educação, Campinas: Editora Autores Associados, n.17, 2008. 

 

Questão: 41 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa A. 

Em 1858 foi inaugurada a Estrada de Ferro D. Pedro II partindo da estação do Campo da Aclamação, hoje, 

praça Cristiano Otoni, até Queimados, e mais tarde vencendo a serra através de túneis até Barra do Pirahí (foi 

utilizado o nome exato que a localidade recebia na época), buscando chegar até o rio São Francisco. Ou seja, 

não se afirma que chegou ao rio São Francisco, mas que se buscava chegar ao seu leito. Portanto, não há 

nenhuma incorreção nesta afirmação. A implantação desta ferrovia deu início a uma rede viária que iria 

desviar o giro dos transportes de cargas e passageiros em torno das ferrovias, sepultando de vez os portos 

fluviais e as vilas de comércio que floresceram na Baixada Fluminense durante a primeira metade do século 

XIX.  Quando se informa que deu início a uma rede, não quer se afirmar que foi a pioneira, a primeira, mas 

veio complementar, ampliar o que existia, transformando em rede. As informações contidas no site da Câmara 

Municipal de Duque de Caxias confirmam, inclusive, esta afirmativa com a seguinte informação: “Com a 

implantação do transporte ferroviário, na metade do século XIX, o quadro transformou-se radicalmente. A 

estrada de Ferro D. Pedro II ligou a capital do Império ao atual município de Queimados. A produção do Vale 

do Paraíba passou a ser escoada por esta via, os rios e o transporte terrestre deixaram progressivamente de 

serem usados e os portos fluviais perderam importância. A região iguassuana entra em franca decadência”. 

Também na obra “Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de Caxias”, de 

Marlucia Santos de Souza, há nas páginas 81 e 82 várias referências de localidades que foram atingidas neste 

período com as atividades desta ferrovia, entrando em franca decadência e muitas deixando de existir, o que 

vem fundamentar a assertiva correta desta questão. Também na Obra “De Merity a Duque de Caxias – 
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Encontro com a História da Cidade”, Antonio Augusto Braz e Tania Maria Amaro de Almeida confirmam estas 

informações. Faz-se necessário admitir que, assim como a construção da Estrada de Ferro Barão de Mauá 

tinha o objetivo de dinamizar o transporte das mercadorias que eram produzidas no interior fluminense e que 

se destinavam ao consumo na Corte do Rio de Janeiro ou à exportação para a Europa, a Estrada de Ferro 

D.Pedro II, que partindo do Rio de Janeiro, atravessaria o território iguassuano até Queimados, sede da 

freguesia de Nossa Senhora de Marapicu, na época, prolongando-se depois a Belém (atual Japeri) e 

alcançando o Vale do Paraíba, fortaleceu e intensificou o escoamento de mercadorias oriundas do interior do 

estado para a capital e a exportação, já que a principal mercadoria era o café. Portanto, toda bibliografia 

aponta para a importância dessa ferrovia na implementação deste comércio e no próprio texto introdutório 

sobre sua implantação já há mostras de seus objetivos empresariais/comerciais embutidos na sua necessidade 

de sua construção. Por isso, a afirmativa II também está correta, já que houve um objetivo comercial de 

escoamento de mercadorias oriundas do interior do estado. A prova disso é a participação de recursos 

empresariais em sua construção. 

É importante ressaltar que o pioneirismo tratado na questão quanto à construção dessa ferrovia se dá pela 

forma como ela ocorreu na época: “Ainda na regência em 1835, o padre Diogo Antônio Feijó autorizou o 

governo a conceder privilégios de exclusividade às companhias que se organizassem para explorar o 

transporte ferroviário de cargas e passageiros no Brasil. Vários projetos foram elaborados sem consequências 

práticas, sendo que esse é o único de que temos conhecimento, resultando na elaboração de uma Companhia 

com o título de “Estrada de Ferro D. Pedro II”, no trajeto “do porto do Iguassú até o Sarapuhí”, com oferta de 

venda de ações, coordenada pelo engenheiro Pierre Talois, evidentemente um dos maiores interessados em 

sua realização”. Não se trata em afirmar que foi a primeira ferrovia da região, mas sim que foi a única na 

região que foi construída na estrutura apresentada e que sua conclusão e atividade resultaram em grandes 

transformações nesta região especificamente. 

A história da baixada se intercala com a história de Caxias, já que apenas recentemente esta região teve sua 

atual divisão geográfica e política determinada, mas seu povoamento remonta o período colonial brasileiro, 

com grande importância inclusive para a história do país. A prova disso é que ao estudar a história de Duque 

de Caxias, em quaisquer obras que remontam o período tratado, tal tema estará sendo discutido, como atesta 

a referência bibliográfica citada na Fonte e muitas outras obras que tratam do passado de Duque de Caxias. É 

importante que se esclareça que não se pode restringir a história de um povo a apenas ao período onde sua 

organização política esteja determinada já que cada acontecimento, inclusive a emancipação política, vem 

sendo desencadeado em fases que se interligam e que são fundamentais ao entendimento dos 

acontecimentos passados, presentes e para as perspectivas futuras. Desta maneira, para conhecer a história 

de um município não se pode – e não ocorre em nenhum estudo histórico amplo – estabelecer uma restrição 

apenas ao seu período de emancipação, pois o conhecimento de suas origens é fundamental para o 

entendimento de seu nascimento e desenvolvimento. Além disso, o conteúdo programático é claro no que 

tange ao tema história e geografia do município de Duque de Caxias determinando que devem ser 

consideradas suas vinculações históricas, a nível municipal, no qual o tema se encaixa perfeitamente, pois o 

acontecimento está vinculado historicamente ao desenvolvimento da região e do município, determinando 

por qual povo seriam estas terras colonizadas e exploradas em suas origens. 

Fonte:  

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/04_revista_pilares_da_historia.pdf 

 http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 BRAZ, Antonio A. & ALMEIDA, Tania A. De Merity a Duque de Caxias – Encontro com a História da 

Cidade. Duque de Caxias, RJ: APPH-Clio, 2010, pp.28-29.  
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 SOUZA, Marlucia Santos. Escavando o passado da cidade: história política da cidade de Duque de 

Caxias. Duque de Caxias, RJ: APPH-Clio, 2014, pp.81-82. 

 

Questão: 42 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

No artigo Fazenda São Bento: Apogeu e Declínio no Vale do Rio Iguaçu, de José Antonio Seixas da Silva, 

inserido na revista “Pilares da História de Duque de Caxias e Baixada Fluminense”, edição especial, Ano 10, 

Agosto de 2011, na página 40 o autor afirma que “Segundo D Clemente Maria da Silva Nigra em seu estudo a 

antiga fazenda de São Bento, em Iguaçu, publicada na revista SPHAN, o Mosteiro de São Bento recebeu do 

capitão-mor, Afonso Albuquerque, em 7 de junho de 1611, uma sesmaria nas imediações do rio Iguaçu, 

cabendo a Frei Ruperto de Jesus a construção do primeiro engenho de cana”. Com base nesta afirmação fica 

claro que a resposta seria a letra A, já que o mosteiro já existia em outra localidade e foram representantes 

dos beneditinos que construíram o engenho, segundo esta obra. No entanto, foram apresentados nos 

recursos alguns documentos, de Fontes confiáveis, que atestam outras versões para tal fato, o que torna 

arriscado a manutenção da questão, já que seus dados não se consolidam como uma versão única nos 

principais informativos existentes acerca da história deste importante monumento de Duque de Caxias.  

Fonte:  

 http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/edicao_especial_pilares_da_historia.pdf, p.40. 

 http://www.museuvivodosaobento.com.br/exposicoes/fazenda-de-iguacu 

 

Questão: 45 

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

A primeira afirmativa é verdadeira e está clara quanto aos fatos narrados, explicitando que os trabalhadores 

estavam na praça “em função de uma paralisação geral”. Por isso, eles ficaram sem transporte. Não há 

informação na assertiva sobre as causas dos saques, mas sim um relato de como se deu. A greve geral de 

1962, que foi acompanhada de uma poderosa onda de saques que assustou a cidade e que permaneceu no 

imaginário dos moradores caxienses durante décadas. Com a paralisação da greve geral, a população 

aglomerava-se na Praça do Pacificador desde a madrugada à espera de transporte para trabalhar. A segunda 

assertiva está incorreta, pois os cerca de 20 mil trabalhadores que se aglomeravam na praça ficaram sabendo 

que havia feijão escondido nos armazéns e mercados. Num ambiente de desabastecimento e de crise 

econômica, como um rastilho de pólvora, o quebra-quebra e os saques explodiram num movimento 

desordenado e sem líderes. Usando vergalhões e pedaços de pau, o povo gritava “Estamos com fome!”. 

Iniciada no centro de Duque de Caxias, a revolta se espalhara para outras localidades da cidade, chegando a 

alguns bairros do Estado da Guanabara. Neste período o regime militar ainda não havia se instalado no poder 

brasilieiro, que estava sob o comando de João Goulart. 

Fonte:  

 http://odia.ig.com.br/portal/rio/o-dia-baixada/hist%C3%B3ria-da-pra%C3%A7a-do-pacificador-em-

caxias-contada-na-tela-do-cinema-1.475187 

 http://odia.ig.com.br/odiabaixada/2014-05-12/uma-epoca-para-nao-ser-esquecida.html 

Questão: 47 

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

A incorreção na digitação no nome do bairro Campos Elíseos (estava Elísios) não gera nenhum 

comprometimento a questão, já que a prova tratava exclusivamente de assuntos referentes à Duque de 
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Caxias, sua história e geografia. A Refinaria Duque de Caxias proporcionou o crescimento de um forte 

complexo industrial no município, sobretudo em seu entorno no distrito de Campos Elíseos, onde se 

encontram mais de 100 indústrias hoje. Quando foi implantada, já existiam outras indústrias significativas no 

município como a Fábrica Nacional de Motores, entre outras. Fica localizada na BR-040, a margem da Rodovia 

Washington Luiz e foi inaugurada no governo de Juscelino Kubitscheck, por meio de seu Plano de Metas que 

objetivava atrair capital estrangeiro para o Brasil. 

Fonte: http://www.ippur.ufrj.br/download/pub/SebastiaoFernandesRaulino.pdf 

 

Questão: 48 

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

Os nomes foram utilizados exatamente como constam no mapa do município de Duque de Caxias inseridos no 

Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Mesmo que 

tenha sido verificado a ausência do “s” tal fato não compromete a questão que está inserida numa prova que 

trata exclusivamente da história e geografia de Duque de Caxias. 

Fonte: http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/portal/ 

 

 

Cargo: Estimulador Materno - Infantil 

 

Questão: 04 

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

Recurso prejudicado, as razões recursais não correspondem a referida questão. 

 

Questão: 08 

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

De acordo com os Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil, as instituições públicas de Educação 

Infantil no Brasil são gratuitas, laicas e apolíticas, ou seja, não professam credo religioso e político –partidário. 

Conforme a Resolução CNE / CEB – nº6, de 20 de outubro de 2010, (Define Diretrizes Operacionais para a 

matrícula no Ensino Fundamental e Educação Infantil) em seu Art 2º, estabelece: Para o ingresso na pré-

escola, (pode se lê Educação Infantil, uma vez, que a Resolução se refere também, a diretrizes para essa etapa. 

Ressalto que de acordo com a Lei nº 9.394/96 (LDB), em seu Art.30, informa que a Educação Infantil será 

oferecida em creches e pré-escolas), a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de 

março do ano que ocorrer a matrícula. A questão não menciona, em nenhum, momento, se há ou não 

obrigatoriedade acontecer a matrícula. 

Com relação ao enunciado, era uma introdução ao assunto e as opções não ficaram comprometidas. 

Fontes:  

 Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil. 

 Resolução CNE/ CEB –nº6, de 20 de outubro de 2010 (Define Diretrizes Operacionais para a matrícula 

no Ensino Fundamental e Educação Infantil).  

 

Questão: 11 

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

Recurso prejudicado, as razões recursais não correspondem a referida questão. 
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Questão: 12 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

“O Ministério da Educação (MEC) autorizou o fechamento de creches e pré-escolas durante o período de 

férias. O parecer aprovado pelo MEC justifica que as creches e pré-escolas são estabelecimentos educacionais 

e não têm funções meramente assistentencialistas. O parecer do CNE foi uma resposta ao questionamento da 

Secretaria de Educação da cidade de São Paulo. Mas, ao ser aprovado pelo MEC, pode ser utilizado como 

diretriz em todo o país”. Diante o exposto anula-se a questão por não haver resposta que atenda o enunciado. 

Fonte:  

 Revista Veja, (veja.abril.com.br / 19/03/2013). 

 Parecer CNE/ CEB nº23 / 2012 

 

Questão: 13 

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

Tratar a infância como construção social. Em suma, romper com uma visão adultocêntrica da sociedade, no 

geral, de suas instituições inclusive as acadêmicas, pela qual a criança é vista apenas como um vir a ser do 

adulto e que, para tanto, deve ser aculturada ao mundo social via processo de socialização entendido como 

condicionamento das normas sociais, impostos de “cima” (universo adulto) para “baixo” (universo infantil). 

Fonte: Educação Infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, jurídicos, conceituais. Maria 

Aparecida Silva Bento (Organizadora). São Paulo (SP), 2012. 

 

Questão: 16 

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

No Brasil, a partir da década de 1980, no bojo do processo de redemocratização do país, o campo da Educação 

Infantil ganhou um grande impulso, tanto no plano das pesquisas e do debate teórico quanto no plano legal, 

propositivo e de intervenção na realidade. 

Em 1996, a LDB foi promulgada, contribuindo de forma decisiva para a instalação no país de uma concepção 

de Educação Infantil vinculada e articulada ao sistema educacional como um todo. Na condição de primeira 

etapa da Educação Básica, imprime-se outra dimensão à Educação Infantil, na medida em que passa a ter uma 

função específica no sistema educacional: a de iniciar a formação necessária a todas as pessoas para que 

possam exercer sua cidadania. 

Fonte: Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. Vol. 1. 

 

Questão: 26 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Através do estímulo da música, a criança observa e cria seus próprios sons para se comunicar. É uma atividade 

muito prazerosa e de alto poder de desenvolvimento para sua interação, criatividade e imaginação. Porém na 

elaboração, o intuito era focar na musicalidade, mas não foi percebido o fato de faltar elementos no 

enunciado que pudessem direcionar corretamente a interpretação do candidato, gerando dúvidas na 

marcação, uma vez que procede o questionamento de que a música está inserida na área da linguagem na 

Educação Infantil.  

Fonte:  

 ABRAMOWICZ, A. & WAJSKOP, G. Creches: Atividades para criança de 0 a 6 anos. São Paulo: Moderna, 

1997. 

 ANUUNZIATO, V. R.  Jogando com os sons e brincando com a música. São Paulo: Paulinas, 2002. 
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 AIMARD, P. O surgimento da linguagem na criança. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 BRAZIL. Ministério da Educação. Documento Introdutório ao Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil. Volumes I, II, II. Brasília: MEC, 1998. 

 COUTO,V. ; TORRES, P. Música na sala de aula. Belo Horizonte : CTE, 2000 

 DIDONET, V. Brincando de música. Brasília, 1988. 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Falar é muito mais do que memorizar palavras e sons. A aprendizagem da fala está intimamente ligada a 

outros aspectos como o pensamento, a linguagem e etc. E é feita de modo articulado. Porém, a alternativa A 

possui uma palavra escrita errada e pode mudar a interpretação da questão. O intuito era dizer “Ao falar com 

os bebês...” tem um sentido correto porque os adultos incentivam as crianças no desenvolvimento de sua 

linguagem. No entanto, a frase está “Ao falar como os bebês” interpreta-se que os adultos devem falar como 

eles e isso não é recomendado. O adulto pode falar de forma carinhosa, mas deve-se usar a forma que se 

comunica com as pessoas, podendo passar um exemplo de comunicação que o bebê vai crescer aprimorando 

e aumentando o vocabulário. A indicação de leitura para as crianças é muito salutar. 

Neste sentido, a alternativa A estaria errada. A ordem seria então: F,F,V,V, F,  contudo, não há alternativa com 

essa ordem de ocorrência, motivo pelo qual a questão foi anulada. 

Fonte: 

 AIMARD, P. O surgimento da linguagem na criança. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 AROEIRA, M.L.C. et al. Didática de pré-escola: vida criança, brincar e aprender. São Paulo: FTD, 1996. 

 BONDIOLI, A.; MANTOVANI, S. Manual de educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 HOFFMANN, J. Avaliação na pré-escola – um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Porto Alegre: 

Mediação, 2000. 

 

Questão: 33 

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

Recorrendo a Moreira e Candau (2003), a problemática das relações entre escola e cultura é inerente a todo 

processo educativo, pois não existe educação que não esteja imersa na cultura da humanidade. A escola é 

uma instituição cultural, sendo assim, as relações entre escola e cultura não podem ser concebidas como dois 

polos independentes, ao contrário, constituem uma teia tecida no cotidiano, com fios e nós profundamente 

articulados. 

Fonte: Multiculturalismo e Educação: Um desafio histórico para a escola. Adélia Cristina Tortoreli Morante 

/JoãoLuiz Gasparin. Universidade Estadual de Maringá – UEM – Pr. www.histedbr.fe.unicamp.br. 

 

Questão: 34 

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

O professor além de ser educador e transmissor de conhecimento, deve atuar, ao mesmo tempo, como 

mediador. Ou seja, o professor deve se colocar como ponte entre o estudante e o conhecimento para que, 

dessa forma, o aluno aprenda a “pensar” e a questionar por si mesmo e não mais receba passivamente as 

informações como se fosse um depósito do educador. 

Fonte: O papel do professor e sua mediação nos processos de elaboração do conhecimento. Vanessa C. 

Bulgraen. Revista Conteúdo, Capivari, v1,n.4, ago/dez. 2010. 

 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/


 

150 

 

Questão: 42 

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

O registro histórico apresentado na revista demonstra claramente que a Companhia União Manufatora de 

Tecidos de Duque de Caxias iniciou suas atividades no final da década de 1940, como fica claro nos segmentos 

retirados da obra citada na fonte e nos recursos: “Em Duque de Caxias, na década de 1940, instalaram-se duas 

grandes empresas: a FNM (Fábrica Nacional de Motores), em Xerém; e a Companhia União Manufatora de 

Tecidos, no bairro Centenário. Nos anos seguintes, o perfil industrial se acentuou com a chegada de fábricas 

de menor porte – metalúrgicas, produtos alimentícios, material de limpeza... Situada quase frontalmente ao 

Cemitério de Nossa Senhora de Belém – mais conhecido como “do Corte Oito” –, a fábrica é uma referência à 

própria indústria têxtil brasileira, em meados do século passado. A industrialização de Duque de Caxias foi 

impulsionada pela instalação em Xerém da Fábrica Nacional de Motores (FNM), nos anos 1940; e consolidada 

pela Refinaria Duque de Caxias (REDUC), nos anos 1960.” Na mesma obra encontramos a referência de que 

esta fábrica em seus anos iniciais produziam sacos para a indústria de grãos: ““Entre as empresas que 

participaram da ousada iniciativa industrial estava Cia. União Manufatora de Tecidos, que à época era uma 

vitoriosa empresa que participava do esforço que o País empreendia em direção ao mercado internacional. 

Àquela época a ‘fábrica de tecidos’, como era carinhosamente chamada a empresa de capital nacional, de 

propriedade da família Coelho, gerava quase mil empregos diretos, funcionando em regime de três turnos de 

oito horas cada, produzindo 1,5 milhão de sacas de juta por ano, utilizadas para embalar o café exportado 

pelo País, além de feijão, milho e arroz. (...). (In Pedaços da Nossa História 138 – ‘Braspérola, uma indústria de 

ponta sufocada pelas torneiras secas’ – jornal ‘O Municipal’, edição nº 9039, de 09 a 16/9/2005,p.5)”. Inclusive 

quando se vai na história do homem que deu origem a criação da empresa fica ainda mais clara sua ligação 

com a produção inicial de sacos: “Em 1939, adquiriu o controle da empresa JUCUTAQUARA INDUSTRIAL LTDA 

situada em Vitória/ES. Ali, usando equipamento quase obsoleto cedido pela fábrica São Luiz Durão, produzia-

se sacaria de juta. Além dele, participaram dessa empreitada, como sócios, João Lúcio de Souza Coelho (que 

exerceu a função de gerente da fábrica), Geraldo Ourivio e o próprio Numa de Oliveira. Em 1949, a 

JUCUTUQUARA INDUSTRIAL LTDA foi transformada em COMPANHIA UNIÃO MANUFATORA DE TECIDOS...Para 

atender a crescente demanda, inclusive as exportações de sacaria de juta à Argentina e outros países, a 

fábrica funcionava em três turnos: o primeiro, das 6 às 16h,com intervalo de duas horas para almoço e 

descanso (das 12 às 14 h); o segundo, das 12 às 22 h, com igual intervalo de duas horas (das 14 às 16 h); o 

terceiro, das 22 às 6 h, com uma hora de descanso.” Tal afirmação fica mais clara ainda nesta citação 

encontrada na mesma obra: “Assim, a produção de sacaria de juta foi iniciada pelo grupo empresarial do Sr. 

Álvaro de Souza Carvalho no Espírito Santo, na Jucutuquara Industrial Ltda, no final dos anos 1930. Dez anos 

depois, em 1949, a pioneira empresa foi transformada em Companhia União Manufatora de Tecidos e 

instalada sua nova fábrica em Duque de Caxias”. A produção de linho vem bem depois como atesta o texto 

abaixo retirado da mesma obra: “Em 1953, inicia-se a produção de linho em Duque de Caxias – até então, o 

parque fabril abastecia o mercado com sacaria de juta e, em menor proporção, botões de madrepérola.” Os 

botões de madrepérola vieram também depois da sacaria, como atesta a mesma obra: “Em 1952, em seu 

parque fabril de Duque de Caxias, a Companhia União Manufatora de Tecidos construiu uma pequena fábrica 

de botões de madrepérola”. Portanto, a alternativa A é a que atende mais adequadamente ao enunciado que 

solicita objetivamente a marcação do que era produzido inicialmente pela Companhia União Manufatora de 

Tecidos.  

Fonte: http://www.amigosinstitutohistoricodc.com.br/revistas/10_revista_pilares_da_historia.pdf 
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Questão: 43 

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

A questão é clara e objetiva ao solicitar a marcação da rede que possui mais unidades na área de educação de 

Duque de Caxias e aponta a referência utilizada para tanto. Para contrapor as informações fundamentadas da 

questão, conforme edital do concurso, era precisa apresentar uma fonte de referência devidamente 

identificada e endereçada que comprovasse a incorreção dos dados apresentados no Atlas Escolar do 

Município de Duque de Caxias: “9.6 O recurso deverá ser individual, por questão ou resultado, com a 

indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as 

alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e, ainda, a 

exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme suprarreferenciado”. 

(Edital de Concurso Público, Nº 001/2015, Prefeitura Municipal de Duque de Caxias). Não tendo ocorrido tal 

procedimento, mantem-se os dados da fonte utilizada para a questão que informa que o município de Duque 

de Caxias possui 238 unidades de ensino particulares, 174 unidades de ensino da rede pública municipal, 85 da 

rede pública estadual e 2 da rede pública federal.  

Fonte:  

 Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias. Pp. 23 

 https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/430/58_13072015151052.pdf 

 

Questão: 45 

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

A alternativa “A” foi adequadamente divulgada no gabarito como a correta. A transformação legalizada de 

alguns municípios em áreas de segurança nacional os impediram de elegerem seus próprios governantes, 

sendo estes indicados pelo governo militar que governa o país. 

Fonte:http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Ite

mid=216 

 

Questão: 46 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra D. 

Houve uma inconsistência na divulgação preliminar do gabarito correto. História que começou no século XVI, 

ainda na época das doações das sesmarias - lotes de terra não cultivados ou abandonados, que os reis de 

Portugal cediam a terceiros. Nesta época, Brás Cubas e Cristóvão Monteiro foram uns dos primeiros 

agraciados. Uma parte das doações, às margens do Rio Iguaçu, deu origem ao território hoje constituído por 

Duque de Caxias. 

Fonte: 

http://www.bvambientebf.uerj.br/banco_de_imagens/revistas_pilar_hist/03_revista_pilares_da_historia.pdf 

 

Questão: 47 

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

A imagem está impressa nas provas em qualidade adequada a identificação de um dos mais importantes 

monumentos históricos (“lugares memória”) de Duque de Caxias. 

Fonte: Altas Escolar do Município de Duque de Caxias (2ª edição – 2015 – p.31). 
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Questão: 48 

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

Silva Jardim fica na região das Baixadas Litorâneas, enquanto Piraí fica na região do Médio Paraíba e Petrópolis 

na região Serrana. As demais cidades citadas são todas da região Metropolitana Fluminense. 

Fonte: Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias. Pp. 17 

 

Questão: 49 

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

O termo taxado historicamente ao município de Duque de Caxias como “terra sem lei” remonta a seu passado 

distante e referencia o fato de que Duque de Caxias não gozava de boa fama e já foi taxado por historiadores e 

veículos de comunicação da época como “terra sem lei” em seu passado por sofrer constantes alagamentos e 

epidemias de febre amarela, dentre outras doenças. 

Fonte: Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias. Pp. 27 

 

 

Cargo: Professor Especialista - Orientação Educacional 

 

Questão: 03 

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

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define e regulariza o sistema de educação brasileiro com base 

nos princípios presentes na Constituição. Foi citada pela primeira vez na Constituição de 1934. O primeiro 

projeto de lei foi encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo em 1948, e levou treze anos de debates até 

o texto chegar à sua versão final. A primeira LDB foi publicada em 20 de dezembro de 1961 pelo presidente 

João Goulart, seguida pela publicação da segunda em 1971, em pleno regime militar, que vigorou até a 

promulgação da mais recente em 1996. 

O período disciplinador, de 1971 a 1980, teve momentos significativos, dentro e fora da escola, entre eles a 

publicação da Lei 5.692, de 1971, que no seu artigo 10 determinou a obrigatoriedade da orientação 

educacional nas escolas de 1.º e 2.º graus. Outro dado importante desse período, em que os legisladores 

determinaram o aconselhamento vocacional nas escolas de 1.º e 2.º graus, foi a valorização dada ao ensino 

técnico profissionalizante, no mesmo patamar do Ensino Superior. 

Fonte: 

 OLIVEIRA, Eloiza da Silva Gomes de, 1950- Princípios e métodos de supervisão e orientação educacional 

/ Eloiza da Silva Gomesde Oliveira,   Mírian Paura Sabrosa Zippin GRINSPUN. - 1.ed., rev. - Curitiba, PR : 

IESDE 

 Brasil, 2012. 

 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17644&Itemid=1156 

 

Questão: 04 

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

O trabalho realizado pelo Orientador Educacional na elaboração do Projeto Político Pedagógico não deve ser 

reduzido apenas a técnicas que favoreçam diagnosticar os alunos em um lado do processo de aprendizagem. A 

Orientação deve ser a parceira competente da escola para refletir sobre soluções que minimizem o fracasso 

escolar. Assim, seu papel está muito mais relacionado a promover discussões e debates na escola a respeito 

de seus alunos e professores, das suas relações, do currículo e dos objetivos de seu projeto político-
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pedagógico etc. O orientador faz a análise, junto com todos os protagonistas da escola sobre o cotidiano, para 

que se tenha, tanto quanto possível, uma visão mais objetiva do que ocorre nesse dia-a-dia, analisando, 

refletindo e discutindo os acontecimentos marcantes, duvidas dos professores e pais.  

Fonte: VEIGA, I. P. A. Projeto Político Pedagógico da Escola: uma construção possível. Campinas. Papirus, 

1996.  

 

 

Questão: 05 

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

A questão supracitada trata da questão ética da ação do OE nas instituições, pois ao trabalhar com os alunos 

em uma escola, explícita e implicitamente, trabalhar-se-á os valores escolhidos por esta, o que leva à ideia de 

embate, de conflito do indivíduo com o coletivo, não se devendo esquecer a questão da liberdade, buscada e 

exigida por todos. Outro aspecto significativo no desenvolvimento institucional da escola é a cultura. A cultura 

humana, resultante do domínio do homem sobre a natureza, e que tem raiz na liberdade, remete à questão 

dos valores, pois toda ação humana é realizada tendo em vista um determinado fim, estando sempre ligada a 

alguma forma de valor; ou seja, o indivíduo quando age, quando escolhe, está continuamente aceitando ou 

contrariando algo que possui valor. Ao se analisar os valores na história, vê-se que a objetividade desses 

valores implica em um dever, na medida em que na essência obedece-se a si mesmo, no significado universal 

como ser humano. O dever dos valores provém da fonte da qual eles se originam; assim, torna-se evidente a 

relação entre cultura e ética. Portanto, o item (III) está em desacordo com o exposto, sendo este incorreto, 

mediante ao comando da questão. 

Quanto ao argumento recursal que cita que o item (I): Ao ajudar na conscientização dos alunos, por seus atos 

e por sua conduta, o OE facilita a sua conscientização que “é a decifração do mundo e de sua ideologia”, vale 

ressaltar que, são os atos e a conduta do OE que facilitam a conscientização dos alunos. O texto dado na 

questão faz referencia justamente aos valores éticos aos qual o OE se compromete ao realizar sua tarefa, pois 

conforme explicitado acima, a questão trata da ética da ação do OE. 

Fonte: OLIVEIRA, Eloiza da Silva Gomes de, 1950- Princípios e métodos de supervisão e orientação educacional 

/ Eloiza da Silva Gomesde Oliveira,   Mírian Paura Sabrosa Zippin GRINSPUN. - 1.ed., rev. - Curitiba, PR : IESDE 

Brasil, 2012. 

 

 

Questão: 06 

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

A questão trata da ação o OE nas escolas, considerando a avaliação da aprendizagem, portanto na avaliação 

dos resultados tende a dar maior importância ao responsável pelos mesmos, sem considerar as metodologias 

e os procedimentos que foram utilizados, e que podem interferir naqueles resultados. Deve-se considerar o 

fato de se criar a avaliação com objetivos e metas, não com significado de controle, condicionando-se o 

conteúdo da Educação em uma só direção, deixando-se de rever o próprio currículo e outros objetivos que se 

relacionam à avaliação. 

O controle apenas de resultados, sem controle de processos simplifica e reduz a natureza da atividade 

acadêmica. O controle, sem o apoio ou complementaridade de uma avaliação mais ampla, não produz 

consciência compromissada com a descoberta de caminhos que conduzam à melhoria da qualidade da 

educação. Enfim, a orientação educacional deve ter a sua ação voltada para a avaliação tanto em termos de 
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participação em seus critérios e condições como na reflexão crítica junto aos alunos e professores, no 

desenvolvimento de seus objetivos e finalidades, nas etapas e na análise dos resultados obtidos. 

Fonte: OLIVEIRA, Eloiza da Silva Gomes de, 1950- Princípios e métodos de supervisão e orientação educacional 

/ Eloiza da Silva Gomesde Oliveira,   Mírian Paura Sabrosa Zippin GRINSPUN. - 1.ed., rev. - Curitiba, PR : IESDE 

Brasil, 2012. 

 

Questão: 08 

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

A questão supracitada solicita as ações dos especialistas, em conformidade com as tendências pedagógicas, 

segundo Libâneo (1985, p. 19-44). O argumento recursal é improcedente, pois a ação que se afirma no item 

(I), na Pedagogia Liberal Tradicional, é fiscalizadora da atuação docente, e não do aluno. O especialista tem 

também a ação mantenedora da ordem na escola, cabendo aos especialistas uma atitude, sempre que 

necessário. 

Fonte: Oliveira, Eloiza da Silva Gomes de, 1950- Princípios e métodos de supervisão e orientação educacional / 

Eloiza da Silva Gomes de Oliveira, Mírian Paura Sabrosa Zippin Grinspun. - 1.ed., rev. - Curitiba, PR : IESDE 

Brasil, 2012. 

 

Questão: 11 

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

A questão supracitada apresenta duas alternativas falsas, pois a relação – proporciona a vivência do sujeito 

em suas relações, em especial nas relações interpessoais, de uma forma não dogmática – por serem colegas 

de uma turma, de série ou de escola –, mas pelas possibilidades que essas relações abrem para o 

desenvolvimento do conhecimento do outro. E ainda, a orientação educacional colabora no Projeto Político 

Pedagógico da escola para que as vivências dos indivíduos caminhem no sentido da consciência reflexiva. 

Portanto, não significa mostrar ao aluno o que é certo ou errado, se o seu desempenho é bom ou ruim; o 

importante é levá-lo a pensar, a refletir e a analisar o significado e a prática desses valores, sejam próprios ou 

relativos à escola, à família, à sociedade ou ao mundo em geral. Se a dimensão da pós-modernidade é 

exatamente o fim das certezas assinaladas na era da modernidade, há que se pensar nesse aluno e em seu 

contexto, pois o cotidiano do mesmo terá reflexos importantes, valorizando emoções, valores, afetos e 

sentimentos. 

Fonte: OLIVEIRA, Eloiza da Silva Gomes de, 1950- Princípios e métodos de supervisão e orientação educacional 

/ Eloiza da Silva Gomesde Oliveira, Mírian Paura Sabrosa Zippin GRINSPUN. - 1.ed., rev. - Curitiba, PR : IESDE 

Brasil, 2012. 

 

 

Questão: 12 

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

O comando da questão solicita que assinale a INCORRETA sendo que e a única alternativa incorreta é a 

alternativa (A), pois as dificuldades de aprendizagem que emergem no dia-a-dia da escola/sala de aula 

constituem um recurso para melhorar o ensino - todas as mudanças geradas como resultado da tentativa de 

responder às necessidades de aprendizagem de uma dada criança oferecem melhores condições para todas as 

crianças aprenderem. Tais fundamentos revelam que a inclusão não depende de diagnóstico ou categorias de 

deficiências baseadas em níveis de habilidades/capacidades do aluno e não segrega ou discrimina nenhuma 

criança com base nas suas características individuais. Ao invés disso, a inclusão cria oportunidades contínuas 
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para todos os alunos aprenderem por meio do uso de estratégias diversificadas de ensino ao mesmo tempo 

em que cria bases firmes para a melhoria da escola e para a capacitação contínua dos professores. 

A LDB, em seu Cap. V, que trata da Educação Especial dispõe no Art. 58  que a  educação especial, é  a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, entretanto, em seus 

parágrafos, dispõe que   haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 

atender às peculiaridades da clientela de educação especial. E ainda, o atendimento educacional será feito em 

classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não 

for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Portanto, as escolas especiais devem 

complementar e não substituir a escola comum, quando não for possível ao aluno frequentar apenas a escola 

regular. Elas destinam ao ensino do que é diferente da base curricular nacional, mas que garante e possibilita 

ao aluno com deficiência a aprendizagem desses conteúdos quando incluídos nas turmas comuns de ensino 

regular. Portanto a alternativa (c) está correta e de acordo com o comando da questão que solicita a 

INCORRETA. 

Fonte:  

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm 

 MANTOAN, M. T. Egler, PRIETO, R. Gavioli, ARANTES V. Amorim (Org.). Inclusão escolar: pontos e 

contrapontos, 1ed., São Paulo: Summus, 2006. (1ª. Parte) 

 FERREIRA, Windyz B. EDUCAÇÃO INCLUSIVA: Será que sou a favor ou contra uma escola de qualidade 

para todos???, INCLUSÃO – Revista da Educação Especial, Ano I, nº. 1, Out/2005. 

 

 

Questão: 15 

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

O objetivo primordial da Tecnologia Assistiva é proporcionar às pessoas com necessidades especiais maior 

independência, melhoria na qualidade de vida e inclusão social, por meio da ampliação das possibilidades de 

sua comunicação, mobilidade e/ ou aprendizagem. No atendimento educacional especializado, o professor 

fará, junto com o aluno, a identificação das barreiras que ele enfrenta no contexto educacional comum e que 

o impedem ou o limitam de participar dos desafios de aprendizagem na escola. Identificando esses 

"problemas" e também identificando as "habilidades do aluno", o professor pesquisará e implementará 

recursos da Tecnologia Assistiva promovendo ou ampliando suas possibilidades de participação e atuação nas 

atividades, nas relações, na comunicação e nos espaços da escola. 

 

A tecnologia destinada a dar suporte (mecânico, elétrico, eletrônico, computadorizado etc.) a pessoas com 

deficiência física, visual, auditiva, mental ou múltipla. Esses suportes, então, podem ser uma cadeira de rodas 

de todos os tipos, uma prótese, uma órtese, uma série infindável de adaptações, aparelhos e equipamentos 

nas mais diversas áreas de necessidade pessoal (comunicação, alimentação, mobilidade, transporte, 

educação, lazer, esporte, trabalho e outras).  

 

O argumento recursal que trata do item (IV) da supracitada questão, não procede, pois os recursos podem 

variar desde uma “simples bengala a um complexo sistema computadorizado, de brinquedos a roupas 

adaptadas...” Um exemplo de roupas adaptadas, muito comum, é a existência de etiquetas de roupas em 

braile para deficientes que sofrem restrições, por não encontrar um vestuário adequado. Neste caso, o 
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deficiente visual, sente mais segurança, autonomia e autoestima. Existem lojas especializadas em roupas que 

atendem diversas deficiências. Portanto, a alternativa D está correta. 

Fonte: ROPOLI, Edilene Aparecida. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: a escola comum 

inclusiva / Edilene Aparecida Ropoli... [et.al.]. - Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010.  

 

Questão: 16 

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

A questão supracitada trata das funções de organização da prática do OE. Estas funções dizem respeito a 

todas as ações desempenhadas com o objetivo de preparação, sistematização, retroalimentação da ação 

pedagógica para realização dos objetivos das intenções educacionais. 

O levantamento de dados subsidia ao OE a realizar o planejamento e permite a obtenção de informações 

necessárias para a compreensão da realidade sócio educacional em que o processo pedagógico está inserido e 

sobre a qual cabe atuar. 

A avaliação constitui-se em função inerente a toda prática educacional e possibilita ao OE a realimentação do 

planejamento e de suas respectivas ações, a partir de observações. Análises, reflexões e julgamentos que 

possibilitam identificar aspectos que necessitam de reforço, revisão, ou redirecionamento. 

O planejamento é uma função que se constitui num processo contínuo de análise de desafios e oportunidades 

em determinado contexto, e tomada de decisão a respeito de objetivos e metas a serem assumidos, de ações 

e condições necessárias para alcançar os resultados. Inovações e transformações propostos pelo OE. 

Fonte: LUCK, Heloisa, Planejamento em Orientação Educacional,  21ª ed. ED Vozes, 2009 p25 e 26. 

 

Questão: 18 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 

Analisando a charge na dimensão do olhar da professora é possível perceber que a diversidade do social, tão 

difícil de ser tratada, fonte de tantos desencontros, é utilizada como uma prática autoritária constituída de seu 

olhar que não vê o outro que aí está, mas o vê de cima e distante. 

A sociedade de classes em que as relações sociais entre sujeitos são relações de hierarquia e poder, que se 

sustentam em classificações dadas a priori e "naturalizadas" como próprias deste ou daquele grupo, no caso 

da professora, em questão ela detém o poder e o utiliza na sua autoridade, portanto a escola tem sido o 

veículo de projeção de padrões e modelos que impedem o verdadeiro conhecimento, privilegiando um 

conhecimento dado e assimilado pela ordem institucional, nem sempre percebido pelos agentes sociais que 

conduzem o processo educativo. É assim que muitas vezes a dificuldade de aprender é explicada pelo fato de 

se ser "paraibano, nordestino, favelado, vesgo, canhoto, filho de prostituta... " (Santos, 1989, p.73). Educar é 

um desafio, posto que se processa no interior de um embate entre "interesses, dominação, exploração 

revelando a existência do poder e seu exercício sobre os indivíduos, grupos ou sociedades tidos como 

diferentes.  

A relação de poder entre professor-aluno está na desigualdade, para esse professor apenas sua imagem deve 

ser considerada, portanto para ele não existe diferenças. Assim, a alternativa que atende ao comando da 

questão é alternativa (B): “A igualdade e diferença não são categorias absolutas - dependem das relações em 

jogo para definir o igual e o diferente e assim, num processo de poder e dominação, gerar a marginalização e a 

exclusão”.  

Fonte: DESAFIOS DA DIVERSIDADE NA ESCOLA Neusa Maria Mendes Gusmã, Revista Mediações, Londrina, v.S. 

n.2, p.9·28,jul./dez. 2000 
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Questão: 19 

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

A questão trata acerca dos professores que trabalham em uma situação em que a distância entre a idealização 

da profissão e a realidade de trabalho tende a aumentar, em razão da complexidade e da multiplicidade de 

tarefas que são chamados a cumprir nas escolas. A nova situação solicita, cada vez mais, que esse profissional 

esteja preparado para exercer uma prática contextualizada, atenta às especificidades do momento, à cultura 

local, ao alunado diverso em sua trajetória de vida e expectativas escolares. Uma prática que depende não 

apenas de conhecimentos e de competências cognitivas no ato de ensinar, mas também de valores e atitudes 

favoráveis a uma postura profissional aberta, capaz de criar e ensaiar alternativas para os desafios que se 

apresentam, E considerando este profissional, conforme explicitado e exposto no enunciado da supracitada 

questão, uma das ações do OE deve ser dirigidas diante das inadequações destes profissionais.  Neste caso, a 

ação do OE, nada mais do que justa é de orientar, dirigir, indicar um rumo, conforme as indagações destes 

profissionais, para que os possibilite a construção de experiências formativas e profissionais concretamente 

vivenciadas e interpretadas de forma representativa com base em um dado contexto sócio profissional.  

Portanto, o argumento recursal está incoerente com o exposto. Assim, o item I, da questão é correta. 

Fonte: GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba de Sá; ANDRÉ, Marli Eliza 

Dalmazo de Afonso. Políticas docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: 

UNESCO, 2001. 

 

Questão: 21 

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

Considerando o Orientador Educacional como partícipe da equipe de gestão, o comando da questão solicita a 

análise de cinco itens, e que assinale as INCORRETAS, portanto, estas são os itens (I) e (III), ou seja, Alternativa 

(A), pois a visão contemporânea de orientação educacional aponta para o aluno como centro da ação 

pedagógica, cabendo ao orientador atender a todos os alunos em suas solicitações e expectativas, não 

restringindo a sua atenção apenas aos alunos que apresentam problemas disciplinares ou dificuldades de 

aprendizagem (item I). Mediador entre o aluno e o meio social, o orientador discute problemas atuais, que 

fazem parte do contexto sociopolítico, econômico e cultural em que vivemos. Assim, por meio da 

problematização, pode levar o aluno ao estabelecimento de relações e ao desenvolvimento da consciência 

crítica.   

O item III trata do orientador educacional como o profissional encarregado da articulação entre escola e 

família.  Assim, cabe a ele a tarefa de contribuir para a aproximação entre as duas, planejando momentos 

culturais em que a família possa estar presente, junto com seus filhos, na escola. Cabe também ao orientador 

educacional a tarefa de servir de elo entre a situação escolar do aluno e a família, sempre visando a contribuir 

para que o aluno possa aprender significativamente. O papel do orientador com relação à família não é 

apontar desajustes ou procurar os pais apenas para tecer longas reclamações sobre o comportamento do filho 

e, sim, procurar caminhos, junto com a família, para que o espaço escolar seja favorável ao aluno. Não cabe ao 

orientador a tarefa de diagnosticar problemas e/ou dificuldades emocionais ou psicológicas e, sim, que volte 

seu trabalho para os aspectos saudáveis dos alunos. 

Quanto ao argumento recursal que trata do qual mídia o OE poderá trabalhar, está em desajuste com do 

exposto no enunciado da questão, pois da mesma forma que se dá o trabalho do orientador educacional no 

que se refere à comunidade, assim também o é no que se refere à sociedade. O orientador educacional é o 

profissional da escola que, não tendo um currículo a seguir, pode se organizar para trazer aos alunos, os fatos 
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sociais marcantes que nos envolvem, bem como propor aos mesmos a participação em lutas maiores. A escola 

não pode silenciar face às grandes questões que a mídia veicula diariamente. Discutir a corrupção, os atos de 

terrorismo, a violência urbana e outras situações presentes na sociedade brasileira e na mundial, serão de 

grande utilidade para os demais componentes curriculares. De modo análogo, não só deve o orientador 

educacional levar a sociedade para a escola, mas também, como uma via de mão dupla, levar a escola, suas 

conquistas e dificuldades para a sociedade.  

Fonte: Revista Poíesis -Volume 3, Números 3 e 4, pp.114-125, 2005/2006  - O Orientador Educacional no 

Brasil: uma discussão crítica. Miriam Pascoal- 

 

Questão: 22 

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

O texto dado para contextualizar a questão supracitada,  evidencia um conflito bastante comum entre os 

jovens pela oposição entre apelo social (no caso, o divertimento) e obrigação escolar, entre sonho e realidade, 

em um polêmico contexto de administração do tempo, compromissos (com a mãe) e relações interpessoais 

(amigos).  

Os argumentos recursais  que abordam a Educação de Jovens e Adolescentes - EJA, não procedem, pois a 

questão, em seu enunciado, afirma que a passagem para a 5a série (6º ano), aos 11 anos de idade é marcada 

por interferências que acabam por redimensionar a vida estudantil e as perspectivas pessoais. No plano 

escolar, a nova conformação do funcionamento institucional exige do sujeito a consolidação da autonomia 

estudantil já anunciada em anos anteriores. Contudo, a despeito das crescentes exigências escolares, o aluno 

projeta-se progressivamente para fora das “instâncias estritamente pedagógicas” tal é a força dos focos de 

desenvolvimento, o impacto das recentes descobertas e o conflito de sentimentos aí envolvidos. Os processos 

de luto gerados pelas sucessivas perdas (o “status” de criança, os brinquedos e fantasias), o crescente 

interesse por temas não considerados pela escola, a busca de identidade, o desejo de responder a perguntas 

como “quem sou” e “o que quero” são, segundo Oliveira e Chakur (In Leite Salles e Oliveira, 2000), elementos 

desestruturantes da pessoa que se configuram simultaneamente como elementos constituintes do 

amadurecimento e inserção na vida adulta.  

Em face da realidade juvenil, os rumos da intervenção educativa sofrem considerável modificação. Se, 

inicialmente, ela priorizava a integração do aluno na escola (seja pela familiaridade com o meio institucional, 

seja pela ênfase na formação do estudante), agora ela volta-se para a inserção do sujeito no mundo. Depois de 

tantos anos na escola, o adolescente se defronta com os apelos da sociedade e clama por uma escola cúmplice 

do seu momento de vida. Assim, sem desconsiderar o apoio ao processo de ensino-aprendizagem inerente à 

vida escolar, a interferência educativa reforça seu compromisso social, tendo em vista a preparação de jovens 

para o exercício da cidadania, para a autonomia e responsabilidade de atitudes, como demonstra claramente 

o texto citado na questão, onde o conflito é ressaltado. Com base nesse princípio, é possível apontar as 

seguintes prioridades da educação de jovens de 11 anos: 

Dimensão física e psicológica: o incentivo à criação de subsídios para que o indivíduo possa lidar com as 

transformações físicas e psicológicas, minimizando focos de conflito e insegurança e favorecendo a construção 

da identidade, e o fortalecimento de posturas, valores, e informações que possam favorecer a preservação de 

si e da saúde. 

Dimensão sócio afetiva: incentivo do desenvolvimento da consciência crítica que fundamenta a tomada de 

atitudes, a autonomia e a responsabilidade no relacionamento com o outro e com o mundo; subsídios para o 

enfrentamento de novos desafios tais como o exercício da cidadania, a escolha profissional, o vestibular, o 
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início da vida sexual e o ingresso no mercado de trabalho e a promoção de oportunidades para a conquista da 

autonomia e do bom relacionamento no grupo de convivência. 

Dimensão cognitiva: que trata do ajustamento do projeto pedagógico de modo a resgatar o valor do 

conhecimento e do trabalho escolar na perspectiva da sociedade e da inserção no mundo do trabalho.  

Portanto são estas as três dimensões coerentes com o exposto e com o texto dado na questão.  

O argumento recursal que cita a linguagem, como também importante para o desenvolvimento, está 

incoerente, pois  o desenvolvimento da linguagem possibilita sim  a descoberta da língua escrita nos diversos 

modos de produção e de interpretação e a enriquecimento do universo simbólico em novas possibilidades de 

expressão, entretanto,  o desenvolvimento da linguagem é uma prioridade na educação infantil e nas 

primeiras séries do Ensino Fundamental, ou seja, a alternativa (D), não representa uma prioridade do aluno de 

11 anos quando   ingressa no 6º ano do  Ensino Fundamental.  

Fonte: Educação e Intervenção Escolar Silvia M. Gasparian Colello Universidade De São Paulo 

http://www.hottopos.com/rih4/silvia.htm. 

 

Questão: 23 

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

O argumento recursal  que trata à resposta a  Teoria Gestalt está incoerente com o conceito apresentado no 

enunciado da questão supracitada, pois esta teoria  tem como ponto inicial e principal objeto a percepção. De 

acordo com os gestaltistas, o processo da percepção encontra-se entre os estímulos fornecidos pelo meio e a 

resposta do indivíduo. Destarte, o que é percebido pelo indivíduo e como é percebido são importantes 

elementos para que se possa compreender o comportamento humano. A abordagem da Gestalt considera o 

aluno como pessoa e o ensino deve facilitar a sua auto realização, visando à aprendizagem "pela pessoa 

inteira", que transcende e engloba as aprendizagens afetiva, cognitiva e psicomotora. Para Rogers, só uma 

mudança muito grande na direção básica da educação, pode atender às necessidades da cultura de hoje. O 

ponto final de nosso sistema educacional, de acordo com Rogers, deve ser o desenvolvimento de pessoas 

"plenamente atuantes". O objetivo educacional deve ser a facilitação da aprendizagem e para que o professor 

seja um facilitador, segundo Rogers, ele precisa ser uma pessoa verdadeira, autêntica, genuína, despojando-se 

do tradicional "papel", "máscara", ou "fachada" de ser "o professor" e tornar-se uma pessoa real com seus 

alunos (Guedes, 2009), seu objetivo não é o controle do comportamento, o desenvolvimento cognitivo ou a 

formulação de um bom currículo e sim o crescimento pessoal do aluno. 

Fonte:  

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0102-37722002000100002 

 http://revistas.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/944/pdfcapa > v. 11, n. 1 (2013) > dos 

Santos CASTRO. 

  

Questão: 24 

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

O argumento cita que a alternativa publicada é a D, entretanto, o gabarito publicado é A. 

 

Questão: 26 

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

A questão, em seu enunciado considera as concepções que norteiam a utilização do termo diversidade e/ou 

diferença no debate brasileiro e contemporâneo na educação. Considerando o argumento recursal, acerca do 

http://www.hottopos.com/rih4/silvia.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0102-37722002000100002
http://revistas.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/944/pdf
http://revistas.unincor.br/index.php/revistaunincor/index
http://revistas.unincor.br/index.php/revistaunincor/issue/view/58
http://revistas.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/944/pdf
http://revistas.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/944/pdf
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item (I), estar incoerente com o enunciado, a banca julga improcedente, pois em geral, a indiferenciação 

conceitual entre diferença e diversidade esconde as desigualdades, e fundamentalmente as diferenças. Sob o 

manto da diversidade o reconhecimento das várias identidades e/ou culturas, vem sob a égide da tolerância, 

tão em voga, pois pedir tolerância ainda significa manter intactas as hierarquias do que é considerado 

hegemônico, além do que a diversidade é a palavra-chave da possibilidade de ampliar o campo do capital que 

penetra cada vez mais em subjetividades antes intactas.  

Em alguns momentos fala-se em diversidade, outros em diferença e não são coisas iguais, nem mesmo 

próximas, apesar de que muitos têm  usado as palavras de maneira indiferenciada. Existem, portanto, 

diferentes noções e concepções de diversidade e diferença. Grosso modo, podemos dividir essas noções em 

três linhas: a primeira trata as diferenças e/ou diversidades como contradições que podem ser apaziguadas, a 

tolerância seria uma das muitas outras formas de apaziguamento, a repactuação, sem esgarçar o tecido social, 

sendo sintetizadas pelo multiculturalismo. A segunda vertente, denominada liberal ou neoliberal que usa a 

palavra diferença ou diversidade como estratégia de ampliação das fronteiras do capital, pela maneira com 

que comercializa territórios de existência, formas de vida, a partir de uma maquinaria de produção de 

subjetividades; e por fim, a perspectiva que enfatiza as diferenças como produtoras de diferenças, as quais 

não podem se apaziguar, já que não se trata de contradições. 

Fonte: Revista Mediações, Londrina, v.5,n.2, p.9·28, jul./dez. 2000 - DESAFIOS DA DIVERSIDADE NA ESCOLA 

Neusa Maria Mendes Gusmão. 

 

Questão: 27 

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

No contexto atual da sociedade e da educação, espera-se confirmar a hipótese de que o Orientador 

Educacional está totalmente integrado das questões referentes ao Projeto Político- Pedagógico, uma vez que 

este documento se constitui a identidade da escola, seus objetivos e finalidades, o currículo e toda sua 

organização. O OE possui papel mediador junto aos demais educadores da escola, buscando assim o resgate 

de uma educação de qualidade nas escolas. Da ênfase ao individual de antes, passa-se, agora, a reforçar o 

aspecto coletivo, sem deixar de levar em conta que este é formado por pessoas com pensamentos e contextos 

sociais diferentes que as levam a pensar de maneira própria sobre as questões que lhes cercam, devendo elas 

chegar a realizações bem sucedidas. 

O OE é   um articulador que une as pessoas que fazem parte do processo educativo, em torno de objetivo 

comum, a promoção da qualidade do ensino e do sucesso escolar dos alunos. Junto aos professores o OE 

deve  colaborar e participar na construção do projeto político- pedagógico da escola, contribuindo para a 

discussão sobre as questões técnico-pedagógicas da escola. Cabe a este especialista a  promoção de  

discussões com os professores de modo a  diagnosticar os alunos com dificuldades de  aprendizagem de modo 

à   solucionar  as diferenças da aprendizagem, e não como forma de classificar e selecionar estes alunos 

buscando a hegemonia nas salas de aulas, como afirma o alternativa (A).   A hegemonia nas salas de aulas não  

facilita a promoção da aprendizagem, e sim a heterogenia entre alunos como forma de incentivar a 

aprendizagem, pois  o conhecimento dos alunos pode não corresponder ao esperado para todos, mas essa 

variedade de níveis em uma turma tem de ser usada de forma produtiva, pois é a  troca de saberes entre os 

pares deve ser buscada: o desafio é encarar cada um na sua individualidade e promover a interação entre as 

diferentes habilidades a favor da aprendizagem.   

Educar, hoje, exige mais do que nunca olhar o sujeito/aluno de forma ampla, um ser que é que constituído de 

história, crenças e valores, e por isso a escola deve ter um projeto político-pedagógico, onde nele implícito ou 

explicitamente, deve ser refletido a questão da formação do sujeito. O Orientador deve, portanto, buscar os 
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meios necessários para que a escola cumpra seu papel de educar, mediante ao seu projeto político-

pedagógico. 

Portanto, o argumento recursal é improcedente, pois a única alternativa que atende ao comando da questão é 

a A. 

Fonte: GRINSPUN, Mirian. A Orientação educacional - Conflito de paradigmas e alternativas para a escola. 3ª 

ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

Questão: 28 

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

A supracitada questão trata da Epistemologia Genética, segundo Piaget, sendo  a assimilação um processo 

cognitivo pelo qual uma pessoa integra (classifica) um novo dado perceptual, motor ou conceitual às 

estruturas cognitivas prévias Ou seja, quando a criança tem novas experiências (vendo coisas novas, ou 

ouvindo coisas novas) ela tenta adaptar esses novos estímulos às estruturas cognitivas que já possui, portanto 

o item (II) encontra  em desacordo com a Epistemologia Genética, como o próprio Piaget define a assimilação 

como: “... uma integração à estruturas prévias, que podem permanecer invariáveis ou são mais ou menos 

modificadas por esta própria integração, mas sem descontinuidade com o estado precedente, isto é, sem 

serem destruídas, mas simplesmente acomodando-se à nova situação, e segundo o item II,   é a adaptação  

que ocorre quando a informação  é incorporada às estruturas pré-existentes na estrutura cognitiva. Portanto, 

apenas o item II, está incorreto, tornando o gabarito correto,  apenas os itens I e II. 

Em outras palavras, assimilação significa interpretação, ou seja, ver o mundo não é simplesmente olhar o 

mundo, mas é interpretá-lo, assimilá-lo, tornar seu,  alguns elementos do mundo, portanto isso implica 

necessariamente em assimilar algumas informações e deixar outras de lado a cada relação existente entre o 

sujeito e o objeto. É o processo cognitivo de colocar (classificar) novos eventos em esquemas existentes. É a 

incorporação de elementos do meio externo (objeto, acontecimento, etc.) a um esquema ou estrutura do 

sujeito. 

Em outras palavras, é o processo pelo qual o indivíduo cognitivamente capta o ambiente e o organiza 

possibilitando, assim, a ampliação de seus esquemas. Portanto, na assimilação o indivíduo usa as estruturas 

que já possui. 

Já a adaptação é a essência do funcionamento intelectual, assim como a essência do funcionamento biológico. 

É uma das tendências básicas inerentes a todas as espécies. Segundo Piaget, a adaptação acontece através da 

organização, e assim, o organismo discrimina entre a miríade de estímulos e sensações com os quais é 

bombardeado e as organiza em alguma forma de estrutura.  

Fonte: 

 PIAGET, J. A representação do mundo na criança. Rio de Janeiro: Record, 1996.  

 Epistemologia Genética. Petrópolis: Vozes, 1970. - (EG) 

 

Questão: 29 

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

A política de ação do Orientador Educacional, segundo Lück (2009, p 98) é traduzida em seus princípios, que 

devem permear todos os seus atos e momentos, de modo a traduzir de maneira efetiva o seu papel sócio 

educacional. Vários são os princípios de OE e um deles é que deve ocorrer um processo cooperativo e 

integrado em que todos os educadores, em especial o professor, assumem papel ativo e de relevância. 

Considerando esse princípio, a assistência do Orientador Educacional prestada ao professor deverá voltar-se, 

entre outras ações, a possibilidade um melhor entendimento, dos educandos em sua individualidade, assim 
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como em sua inserção social. (item I), portanto este item também está correto, o que torna o argumento 

recursal improcedente.   

As ações do OE, não são exclusivamente voltada para os alunos, e, em seu plano de ação, deve constar 

objetivos para o estabelecimento dessas condições, pois em muito o sucesso da aprendizagem depende de 

um melhor compreensão de cada aluno seu, como um ser singular e único. Não há um aluno igual a outro. As 

habilidades individuais são distintas, o que significa também que cada criança avança em seu próprio ritmo. 

Fonte: LUCK, Heloisa, Planejamento em Orientação Educacional,  21ª ed. ED Vozes, 2009 p 98e 99 

 

Questão: 31 

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

A questão supracitada em seu enunciado,   informa que quanto as  relações entre aprendizado e 

desenvolvimento, pode-se  afirmar que o pensamento vygotskyano é o que oferece mais dados e 

possibilidades para uma intervenção pedagógica. A ZDP é um conceito criado por Vygotsky, portanto, como 

afirma o argumento recursal, “a omissão do termo ‘concepção de Vygotsky’, não induz ao erro, pois o próprio 

enunciado já confirma isto.”.  

E quando há a intervenção na ZDP, o professor auxilia o aluno, por meio de novas aprendizagens, a trazer 

aquilo que estava no nível potencial para o nível real. A implicação dessa concepção de Vygotsky para o ensino 

escolar é imediata – alternativa (B).   

A ZDP é formada pela distância entre o nível de desenvolvimento real, definido por aquilo que o sujeito já 

consegue fazer sem a ajuda de ninguém, e o nível de desenvolvimento potencial, definido pela capacidade de 

desempenhar tarefas com a ajuda de um membro mais experiente da cultura, ou seja, é a distância entre as 

práticas que uma criança já domina e as atividades nas quais ela ainda depende de ajuda. Para Vygotsky, é no 

caminho entre esses dois pontos que ela pode se desenvolver mentalmente por meio da interação e da troca 

de experiências. Não basta, portanto, determinar o que um aluno já aprendeu para avaliar seu desempenho. 

Vygotsky, em sua teoria propõe a existência de dois níveis de desenvolvimento infantil. O primeiro é chamado 

de real e engloba as funções mentais que já estão completamente desenvolvidas (resultado de habilidades e 

conhecimentos adquiridos pela criança). Geralmente, esse nível é estimado pelo que uma criança realiza 

sozinha. Essa avaliação, entretanto, não leva em conta o que ela conseguiria fazer ou alcançar com a ajuda de 

um colega ou do próprio professor. É justamente aí - na distância entre o que já se sabe e o que se pode saber 

com alguma assistência - que reside o segundo nível de desenvolvimento apregoado por Vygotsky e batizado 

por ele de proximal. Nas palavras do próprio Vygotsky, "a zona proximal de hoje será o nível de 

desenvolvimento real amanhã". Ou seja: aquilo que nesse momento uma criança só consegue fazer com a 

ajuda de alguém, um pouco mais adiante ela certamente conseguirá fazer sozinha.  Portanto, os argumentos 

recursais são improcedentes, a única alternativa incorreta é a C. 

Fontes:  

 CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS PSICOGENÉTICAS À CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE INFÂNCIA: 

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS Rev. Teoria e Prática da Educação, v.11, n.3, p.309-318, set./dez. 2008.  

 http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/vygotsky-conceito-zona-

desenvolvimento-proximal-629243.shtml 

 

Questão: 34 

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

Os objetivos gerais são amplos, porque são expressos em termos não observáveis. “Eles são úteis no 

delineamento inicial de um curso e têm o seu valor como objetivos a serem atingidos em longo prazo, no final 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/vygotsky-conceito-zona-desenvolvimento-proximal-629243.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/vygotsky-conceito-zona-desenvolvimento-proximal-629243.shtml
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do processo educativo”. Mas, a curtos e médios prazos, eles são de pouco valor, pois devido à sua amplitude 

não permitem ao professor estabelecer a relação entre o conteúdo a ser ensinado e os objetivos a serem 

alcançados. 

O objetivo específico não se refere ao comportamento do professor, mas o do educando. Ele descreve o 

comportamento que se espera observar no aluno em decorrência da experiência educativa que lhe é 

proporcionada. 

São os objetivos específicos que consistem na operacionalização dos objetivos gerais. Por isso, fornecem uma 

orientação concreta para o estabelecimento das atividades de ensino aprendizagem e para a avaliação. 

Portanto o argumento recursal é improcedente. 

Fonte: Haydt, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral / Regina Célia Cazaux Hay dt. - 1.ed. - São Paulo : 

Ática, 2011. 

 

Questão: 37 

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

A LDB é a primeira lei educacional a fornecer o significado do que é educação.  Esta lei determina e padroniza 

o ensino em todo o Brasil. É através do conhecimento da LDB, que o professor conhece seus direitos e 

deveres, além das obrigações e deveres do estado e da família. A LDB trata do piso salarial, da condita do 

professor, da relação família escola, do direito à educação, a responsabilidades das instituições, trata da 

formação do professor, trata das modalidades de ensino, das responsabilidades do docente e do 

estabelecimento e da avaliação da aprendizagem, entre outras determinações e obrigações, todas 

relacionadas à educação. 

Portanto, é de extrema importância o conhecimento de toda esta legislação e suas alterações, pois somente 

de posse deste conhecimento um professor poderá atuar com competência e responsabilidade de acordo com 

seus direitos e deveres. 

Quanto ao argumento recursal, que trata da inexistência do conteúdo programático, no edital deste certame, 

vale ressaltar que a LDB, consta entre os conteúdos “Principais aspectos históricos da Educação Brasileira”, 

pois desde sua promulgação, a LDB, vem trazendo história e evolução. Também, diz respeito Educação: 

principais definições e aspectos, seus fins e papel na sociedade contemporânea.   A LDB, é discutida nas 

“Diretrizes Curriculares Nacionais”, a LDB, também trata dos “currículos (organização e dinâmica); conteúdos 

curriculares e aprendizagem, e Avaliação como processo contínuo e investigativo e inclusivo”, e em  muitos 

outros, que poderia citar, conforme publicação  no Anexo I do edital deste certame. 

Fonte: ANEXO I – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 – Duque de Caxias – RJ. 

 

Questão: 39 

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

A alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96,   que  torna obrigatório  no ensino 

fundamental e médio o estudo sobre a cultura e história afro- brasileira e ainda, dos povos  indígenas,  nas 

instituições públicas e privadas de ensino, ocorreu de acordo com a alteração do artigo 26  dada pela Lei nº 

11.645, de 2008. Em seus § 1o  e 2º, dispõe ainda que,  “o conteúdo programático a que se refere este artigo 

incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a 

partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e 

dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil.  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
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serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 

literatura e história brasileiras”.  Portanto a alternativa D está correta e o comando da questão solicita a 

incorreta, que é a A. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm 

 

Questão: 40 

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

É de extrema importância o conhecimento do Plano Nacional de Educação (PNE) por ser este um documento 

com diretrizes para políticas públicas de educação para o período de 2011 a 2020. O projeto original saiu dos 

debates ocorridos na Conferência Nacional de Educação (Conae), em 2010, com o intuito de substituir o 

primeiro plano (2001-2010).  O argumento recursal que contesta o conhecimento do Plano Nacional de 

Educação, para aprovação neste certame e a inexistência deste no edital está incoerente. Vale ressaltar que o 

PNE, consta entre o conteúdo: “Principais aspectos históricos da Educação Brasileira”, pois desde o primeiro 

PNE acontece a história e evolução na educação. Também, diz respeito Educação: principais definições e 

aspectos, seus fins e papel na sociedade contemporânea.  E ainda, o PNE, é tratado nas “Diretrizes Curriculares 

Nacionais”, entre outros conteúdos, conforme publicação no anexo I do edital. 

O argumento recursal que se refere ao item II está incoerente, pois quando este afirma que é uma ação 

contundente universalizar a educação básica, está correto, pois sendo a educação básica composta de 

educação infantil, ensino fundamental e médio, ressalta-se que na Meta 1  o que se pretende é universalizar, 

até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 

oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças 

de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.  Com a Meta 2 pretende-se  universalizar o ensino 

fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo 

menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último 

ano de vigência deste PNE.  E finalmente, a Meta 3,   que determina  universalizar, até 2016, o atendimento 

escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência 

deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).  Entretanto, a 

estratégia 3.6, desta mesma meta, determina que para que ocorra esta universalização para esta população, 

que pertence ao ensino médio: deve-se universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, 

fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e 

psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, 

para subsidiar políticas públicas para a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de 

conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de 

acesso à educação superior; portanto, atendimento à esta  estratégia, possibilitará a universalização do ensino 

médio. 

O ITEM III, informa que prevê a ampliação do investimento público em educação pública de forma a atingir, 

NO MÍNIMO, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País, não informa o item,  

qual o máximo, portanto o recurso é improcedente, pois o mínimo é justamente 7%, de acordo com a meta 

20. Neste item o objetivo foi citar apenas o mínimo do investimento, seguido de demais informações acerca 

da ampliação de numero de vagas no ensino superior e o aprimoramento da formação e aumento do salário 

dos docentes. Portanto, o mínimo de investimento para este fim, é 7% conforme determinado na meta 20.  

Assim, não há nada que conste como incorreto neste item.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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Quanto ao argumento recursal que faz referencia ao item IV, também é improcedente, pois de acordo com 

que dispõe a Lei 13005/2014 em seu Art. 5º § 2o : “a cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste 

PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP publicará estudos para 

aferir a evolução  no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações organizadas 

por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que 

trata o art. 4o, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes”. 

Portanto, conforme comando da questão, estão corretos apenas os itens I, II e III. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm 

 

Questão: 42 

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

Como se comprova no texto inserido na página oficial da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Campos 

Elísios já foi denominado Actura: “Na década de 40, o governo federal promoveu a limpeza de mais de seis mil 

quilômetros de rios e construiu mais de 200 pontes na Baixada Fluminense. Com a inauguração de novas 

estações, em 1911, pela Estrada de Ferro Leopoldina multiplicaram-se as viagens, bem como o número de 

passageiros em Gramacho, São Bento, Actura (Campos Elíseos), Primavera e Saracuruna. Nesta época, Meriti 

ainda era distrito de Iguassú. Com a construção da Rodovia Rio-Petrópolis, em 1928, Meriti voltou a 

prosperar.”. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 

Questão: 43 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 

Ocorreu uma incorreção na divulgação do gabarito. Apenas a afirmativa I está incorreta, pois o teatro foi 

construído pelo próprio Shopping Center e doado a municipalidade por 99 anos. As afirmativas II e III estão 

corretas. O primeiro teatro público de Duque de Caxias foi conquistado depois de uma intensa queda de 

braço. O prefeito Moacyr Rodrigues do Carmo, atendendo solicitação do jornalista Laís Costa Velho e do 

artista e escritor Barboza Leite, pressionou a incorporada do Shopping Center a construir o espaço. A tática 

deu certo e em 1967, um velho sonho da classe artística era concretizado com a conquista do teatro, 

localizado entre as Ruas Mariano Sendra e José de Alvarenga. Com aproximadamente 100 cadeiras, o teatro 

foi doado à municipalidade por 99 anos. Vinculado à Divisão de Educação e Cultura da Prefeitura, o local 

recebeu o nome de Teatro Municipal Armando Melo (TEMAM), uma homenagem a um dos artistas 

fundadores do TMC (Teatro Moderno Caxiense). O TMC impulsionou as artes na cidade e teve também como 

fundadores: Laís Costa Velho, Antônio Pacot, Wanda Freimuth, Afonso Fernandes, etc. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=2576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
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Questão: 45 

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

Está incorreta a afirmação contida no item III. Durante o Estado Novo, o projeto de colonização e de 

modernização atingiu áreas da Baixada Fluminense, instalando núcleos agrícolas para ocupar terras devolutas 

e da União, abastecendo a capital de alimentos e colonizando estas áreas. Estas ações ocorreram após os anos 

1930. Os demais acontecimentos destacados nos itens I e II ocorreram durante os 30 primeiros anos do século 

XX, época conhecida no Brasil como República Velha. 

Fonte:  

 SOUZA, Marlucia Santos. Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de 

Caxias. Duque de Caxias, RJ: APPH-CLIO, 2014, p. 90-100. 

 http://www.viagememcena.com/passeio-arqueologico-em-duque-de-caxias-museu-aberto-do-sao-

bento/ 

Questão: 46 

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

No século XIX a área dedicou-se à criação de gado e à produção de frutas. Muitas terras foram vendidas ou 

arrendadas pelos seus antigos proprietários. Houve muitas epidemias e um grande despovoamento local. 

Somente no século XX, em 1931, o Distrito de São João de Merity foi desmembrado e surgiu o oitavo distrito 

de Nova Iguaçu: Duque de Caxias, por isso, esta é a alternativa correta. A questão está fundamentada como se 

pode comprovar na reprodução do texto inserido no Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias que 

atesta: “No final do século XIX, a região entrou em decadência. Com a construção das primeiras estradas de 

ferro, os caminhos fluviais foram abandonados como meio de integração ao porto do Rio de Janeiro. Além 

disso, os rios já não eram mais os mesmos. O grande desmatamento das encostas destruíra lentamente a 

proteção dos seus mananciais. Durante boa parte do ano, havia apenas lama e plantas aquáticas, tornando a 

navegação muito difícil. A área dedicou-se à criação de gado e à produção de frutas. Muitas terras foram 

vendidas ou arrendadas pelos seus antigos proprietários. Houve muitas epidemias e um grande 

despovoamento local.” 

Fonte: Altas Escolar do Município de Duque de Caxias – 2ª Edição, 2015, p.27. 

 

Questão: 49 

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

As afirmativas I e II estão corretas. A história de Duque de Caxias confunde-se com a dos municípios que lhe 

são vizinhos. Isso porque, até a década de 1940, Duque de Caxias, São João de Meriti e Nilópolis, juntos com 

Nova Iguaçu, formavam um só município. A região onde está inserido o município, desde o período da 

ocupação europeia, teve sua história estreitamente relacionada à da cidade do Rio de Janeiro. Situando-se às 

margens da Baía da Guanabara, teve seu desenvolvimento ligado à extensa rede hidrográfica que a cortava. 

Através dos rios, realizava-se o escoamento da produção local e estabeleciam-se os elos de comunicação entre 

o interior e o litoral, favorecendo a ocupação das cercanias da Baía pelo interior serrano. Já a afirmativa III está 

incorreta, pois a atividade econômica que incentivou a ocupação da região foi a do cultivo da cana-de-açúcar. 

O milho, o feijão, a mandioca e o arroz tornaram-se, também, importantes produtos durante esse período e 

abasteceram a cidade do Rio de Janeiro, assim como a lenha retirada da região, mas não há nenhum  registro 

de grande produção de café ou da extração do pau brazil para exportação. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 
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Questão: 50 

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

São João de Meriti foi distrito de Duque de Caxias se emancipando em 1947. Belford Roxo e Duque de Caxias é 

que foram pertencentes à Nova Iguaçu, emancipando respectivamente em 1990 e 1943. São João de Meriti, 

embora tenha suas terras pertencidos a Nova Iguaçu, ao se emancipar tornando-se município, deixou de ser 

distrito de Duque de Caxias e não de Nova Iguaçu, município a qual não pertencia mais desde a emancipação 

de Duque de Caxias. Duque de Caxias se emancipou do município de Nova Iguaçu e não do Rio de Janeiro. A 

pequena incorreção de digitação no nome do município de São João de Meriti não macula a questão, já que 

não há alternativas que possam gerar confusão quanto aos nomes e os dados apresentados são todos 

precisos, no que tange a afirmativa correta. Vale destacar que o enunciado da questão apresentava dois 

comandos para resolução desta: “Com base na figura anterior e no conhecimento histórico dos movimentos 

de emancipação política desta região...” Portanto, a ciência dos fatos históricos referentes às emancipações da 

baixada (que são recentes) e mais especificamente de Duque de Caxias (a resposta correta diz respeito a este 

município), já dariam condições a resolução adequada da questão. As cores não oferecem nenhuma 

necessidade especifica de identificação, já que cada município delimitado no mapa já está identificado e o que 

deveria ser notado nas setas é para qual município cada uma apontava. O fato do município de São João do 

Meriti, enquanto distrito, atender pelo nome de Meriti não compromete a questão e o entendimento das 

alternativas já que ambos dizem respeito a mesma região geográfica tratada.  

Fonte: Altas Escolar do Município de Duque de Caxias – 2ª Edição, 2015, p.28. 

 

 

Cargo: Professor I - História 

 

Questão: 03 

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

A resposta correta é a letra A, pois o contexto da formação do feudalismo é o fim do Império e a invasão dos 

povos bárbaros e a mistura das culturas de ambos. (Costumes bárbaros como o Beneficium e o Comitatus, 

junto ao cristianismo preconizado pela igreja católica, fincaram as bases para o feudalismo. Em várias fontes, 

diversos historiadores referem –se às Invasões ocorridas , pacificamente a partir do século II no Império 

Romano , e mais intensamente a partir dos século V, de “Invasões Bárbaras”. Exemplo:”o Império Romano , 

gigantesco em suas extensões territoriais, tinha por vizinhos os chamados “povos bárbaros”, ou seja, grupos 

que inicialmente não possuíam os mesmos hábitos, nem professavam as mesmas crenças.( FREITAS NETO, 

José Alves de . História Geral e do Brasil—2 ed. São Paulo: HABRA, 2011. P. 106.) Futuramente , pode ser que 

esse tero para definir os povos  que invadiram , ou migraram no período supracitado, pode ser substituído, 

mas por enquanto, é o que se tem como consenso em várias obras historiográficas. Existem várias correntes 

que discutem a queda do Império.  Uma primeira corrente, que chamo de internalista, atribui a ruína do 

Império às questões internas, ou seja, o Império Romano chegou ao seu colapso devido a problemas 

estruturais no seio do próprio Império; outra corrente, que chamo de externalista, afirma que o Império 

Romano ruiu por causas externas ao Império, ou seja, pela cristianização do Império e/ou pelas invasões 

bárbaras , como é o caso de Edward Gibbon e; uma terceira corrente, que chamo de conciliadora, que imputa 

o final do Império Romano a uma combinação de causas internas e externas, como é o caso de Perry Anderson 

. Edward Gibbon afirma que o gigantismo, ou seja, a extensão territorial, do Império dificultava a 

administração e a proteção das fronteiras, representando gastos significativos ao Estado romano. No entanto 

o erro da opção B , está em se referir ao trabalho compulsório como “Servidão coletivizada” e esse termo 
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servidão, apresenta distinções entre o termo escravidão. Além disso, o escravo romano poderia ser por 

dívidas, prisioneiro de guerra e até hereditariedade, o que dá um caráter mais individual do que coletivo à 

escravidão. A servidão é o status legal e econômico dos camponeses ("servos") no feudalismo, especialmente 

no âmbito do sistema econômico da "senhoria" (direitos feudais sobre a terra). Os servos são trabalhadores 

rurais que estão vinculados à terra, formando a classe social mais baixa da sociedade feudal. À diferença 

dos escravos, os servos não eram propriedade de ninguém e não podiam ser vendidos, pois não eram como 

escravos, que eram propriedade dos donos. A servidão implica o trabalho forçado dos servos nos campos dos 

senhores de terras, em troca de proteção e do direito arrendar terras para subsistência. Ademais do trabalho 

na terra, os servos executavam diversos trabalhos relacionados com agricultura, 

como silvicultura, transporte (por terra e por rio), artesanato e mesmo manufatura. A escravidão (denominada 

também escravismo, escravagismo e escravatura) é a prática social em que um ser 

humano assume direitos de propriedade sobre outro designado por escravo, ao qual é imposta tal condição 

por meio da força. Em algumas sociedades, desde os tempos mais remotos, os escravos eram legalmente 

definidos como uma mercadoria. Os preços variavam conforme as condições físicas, habilidades profissionais, 

a idade, a procedência e o destino. 

O dono ou comerciante pode comprar, vender, dar ou trocar por uma dívida, sem que o escravo possa exercer 

qualquer direito e objeção pessoal ou legal, mas isso não é regra. Não era em todas as sociedades que o 

escravo era visto como mercadoria: na Idade Antiga, haja vista que os escravos de Esparta, os hilotas, não 

podiam ser vendidos, trocados ou comprados, isto, pois ele eram propriedade do Estado espartano, que podia 

conceder a proprietários o direito de uso de alguns hilotas; mas eles não eram propriedade particular, não 

eram pertencentes a alguém, o Estado que tinha poder sobre eles. A escravidão da era moderna está baseada 

num forte preconceito racial, segundo o qual o grupo étnico ao qual pertence o comerciante é considerado 

superior, embora já na Antiguidade as diferenças raciais fossem bastante exaltadas entre os povos 

escravizadores. 

Fonte: 

 http://www.brasilescola.com/historiag/invasoes-barbaras.htm 

 http://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga/invasoes-barbaras.htm 

 http://www.mundovestibular.com.br/articles/4236/1/INVASOES-BARBARAS/Paacutegina1.html 

 FREITAS NETO, José Alves de História Geral e do Brasil—2 ed. São Paulo: HABRA, 2011. P. 106. 

 http://www.brasilescola.com/historiag/invasoes-barbaras.htm 

 http://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga/invasoes-barbaras.htm 

 http://www.mundovestibular.com.br/articles/4236/1/INVASOES-BARBARAS/Paacutegina1.html 

 http://olharatravesdotempo.blogspot.com.br/2012/04/diferenca-entre-escravidao-e-servidao.html 

 http://repositorio.uniceub.br/bitstream/235/5562/1/20936452.pdf 

 http://www.historialivre.com/revistahistoriador/espum/marcosfaber.pdf (O NASCIMENTO DA IDADE MÉDIA A 

PARTIR DA ANÁLISE COMPARATIVA DAS OBRAS: PASSAGENS DA ANTIGUIDADE AO FEUDALISMO E DECLÍNIO E 

QUEDA DO IMPÉRIO ROMANO Marcos Emílio Ekman Faber) 

 GIBBON, Edward. Declínio e Queda do Império Romano. Edição Abreviada. São Paulo: Cia das Letras, 2005. 

Questão: 04 

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

Podemos conceituar o Primeiro Setor como sendo o Estado, representado pela prefeituras municipais, 

governos dos estados e a presidência da república, além das entidades a estes entes ligadas. Em outras 

palavras, denominamos de Primeiro Setor o "setor público". O Segundo Setor é o mercado constituído pelo 

conjunto das empresas que exercem atividades privadas, ou seja, atuam em benefício próprio e particular. O 

http://www.blogger.com/wiki/Feudalismo
http://www.blogger.com/wiki/Senhoria
http://www.blogger.com/wiki/Classe_social
http://www.blogger.com/wiki/Escravatura
http://www.blogger.com/wiki/Propriedade
http://www.blogger.com/wiki/Agricultura
http://www.blogger.com/wiki/Silvicultura
http://www.blogger.com/wiki/Transporte
http://www.blogger.com/wiki/Artesanato
http://www.blogger.com/wiki/Manufatura
http://www.blogger.com/wiki/Ser_humano
http://www.blogger.com/wiki/Ser_humano
http://www.blogger.com/wiki/Direito
http://www.blogger.com/wiki/Propriedade
http://www.blogger.com/wiki/Sociedade
http://www.blogger.com/wiki/Mercadoria
http://www.blogger.com/wiki/Pre%C3%A7o
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http://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga/invasoes-barbaras.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/invasoes-barbaras.htm
http://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga/invasoes-barbaras.htm
http://repositorio.uniceub.br/bitstream/235/5562/1/20936452.pdf
http://www.historialivre.com/revistahistoriador/espum/marcosfaber.pdf
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Terceiro Setor é constituído de organizações sem fins lucrativos, atuando nas lacunas deixadas pelos setores 

públicos e privados, buscando o bem-estar social da população. No caso, o Terceiro Setor não é nem público 

nem privado. As medidas de Collor (apenas as que estão nas premissas I e III estão corretas, pois Collor não 

teve apoio do primeiro e segundo setor. Estas medidas não tiveram sucesso, causando profunda recessão, 

desemprego e insatisfação popular, e de trabalhadores em geral, empresários, financistas e até membros do 

governo, que foram surpreendidos com o confisco em suas contas bancárias. O governo chegou a bloquear 

em moeda nacional o equivalente a oitenta bilhões de dólares. 

O governo Collor também deu início às privatizações das estatais e à redução das tarifas alfandegárias. Com 

produtos importados a preços menores, a indústria nacional percebeu a necessidade de se modernizar e 

correr atrás do prejuízo. Seis meses após o primeiro pacote econômico, Collor lançou um segundo plano, o 

Collor II, que também previa a diminuição da inflação e outros cortes orçamentários. Mas, novamente, não 

obteve êxito e só fez aumentar o descontentamento da população e do próprio governo. 

A alternativa correta é a letra B, que aponta as premissas I(Os saques das cadernetas de poupança e das 

contas correntes ficaram limitados a um valor estipulado pelo próprio governo.) e III (Estudantes de diferentes 

cidades do país se mobilizaram no movimento conhecido como “Caras Pintadas”, contra o governo de Collor 

de Mello.) A alternativa a que se referem como errada (O governo Collor recorreu ao congelamento, incitando 

os cidadãos, principalmente as donas de casa, a se tornarem seus “Fiscais”.) é de fato errada, como ele mesmo 

comprova ao citar o governo de Sarney, e não foi julgada certa em momento algum como opção certa. Quanto 

ao item IV(Pelo fato de buscar a abertura dos mercados, a participação do capital estrangeiro e a diminuição 

do gasto público, o Plano Collor, apesar de criticado pela sociedade civil, teve apoio do primeiro e do segundo 

setor.), também não é correto, pois Collor não teve apoio do primeiro e segundo setor. 

Fonte: 

 http://www.carlosescossia.com/2009/10/o-que-e-primeiro-segundo-e-terceiro.html 

 http://almanaque.folha.uol.com.br/dinheiro_17mar1990.htm 

 http://www.brasilescola.com/historiab/governo-collor.htm 

 http://www.mundoeducacao.com/historiadobrasil/governo-collor-mello.htm 

 http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/o-plano-collor.htm 

http://www.rep.org.br/pdf/39-9.pdf 

 

Questão: 05 

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

O teor da questão é meramente histórico, embora seja necessária uma interpretação atenta, como em 

qualquer outra questão. Principalmente por se tratar de dois ícones da história mundial e nacional, a saber, a 

Declaração dos direitos e a Constituição da República, esse teor histórico é evidenciado. Os direitos 

preconizados em ambos os textos têm o âmbito individual e o social como área de abrangência, conforme está 

expresso a letra A, que é a única correta. Não fica clara em ambos os textos a relação inexorável entre lazer e 

trabalho, estabelecendo como regra que o lazer é o direito, como diz a letra B. Não se faz referência, em 

nenhum texto a direitos culturais ligados às produções acadêmicas e científicas, prioritariamente, o que 

elimina a C e finalmente, não fica expresso, em ambos os casos, a responsabilidade do Estado de providenciar 

que o direito ao trabalho e ao lazer chegue ao cidadão e à sua família. A questão é bastante incisiva ao pedir 

que se analise os trechos anteriormente descritos, ou seja, o que está claro e escrito. Mesmo assim, sabe-se 

que os direitos do cidadão (termo, aliás, que não aparece nos textos), são responsabilidade de todos, 

incluindo sociedade civil e até mesmo o próprio cidadão. No primeiro texto, existe até uma certa relação entre 

http://www.carlosescossia.com/2009/10/o-que-e-primeiro-segundo-e-terceiro.html
http://www.brasilescola.com/historiab/governo-collor.htm
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trabalho e lazer de forma complementar, mas no segundo não há essa relação INEXORÁVEL, ou seja, 

EXPLÍCITA, de que só tem lazer quem trabalha... Portanto, a letra B está errada, ao dizer que os dois textos 

deixa essa relação claramente estabelecida. 

Fonte: 

 (http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_22.12.2010/art_216_.shtm) 

 (http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-

rights/articles-21-30.html. 

Questão: 06 

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

De fato há uma relação entre o termo Bolivariano e Bolívar, evidentemente. No entanto, Bolívar não 

preconizava na época da independência o “Imperialismo norte‐americano” ou “Panamericanismo”, união de 

todas as Américas. Além do mais, quem ressuscitou o termo Bolivarianismo, em homenagem a Bolívar, foi de 

fato, Hugo Chaves. Pelo contrário, ele queria unir a América Latina, e não colaborar para o Imperialismo norte-

americano... Portanto a letra B é incorreta.  

Hugo Chávez se tornou adepto à Revolução Bolivariana ainda na década de 1980. O processo da Revolução 

Bolivariana tem origem em 1957, quando Douglas Bravo liderava um movimento do braço armado do Partido 

Comunista da Venezuela. O movimento se constituía em um pólo civil-militar revolucionário que veio a se 

concretizar no atual governo do presidente Hugo Chávez. Nos anos 1980, Hugo Chávez conheceu Douglas 

Bravo e passou a ter uma intensa relação com ele, algo como mestre-discípulo. Chávez aderiu ao movimento e 

ao ideal, mas em 1991 acabou rompendo com Douglas Bravo. Diz-se que a concepção de Revolução 

Bolivariana é estruturada a partir de três elementos. A primeira inspiração da ideologia de Chávez é, 

naturalmente, o bolivariano Douglas Bravo; a segunda está ligada à Norberto Ceresole; a terceira é dada ao 

líder cubano Fidel Castro. Dessa forma, Hugo Chávez mistura em sua ideologia bolivariana elementos 

históricos e políticos diferenciados no tempo, tendo como objetivo unir a democracia participativa com um 

partido civil-militar de esquerda. O nome Revolução Bolivariana tem ligação com o histórico libertador da 

América Espanhola Simon Bolívar, de quem a imagem é apropriada para buscar um novo socialismo. 

Fonte: 

 http://www.bvmemorial.fapesp.br/php/level.php?lang=pt&component=19&item=3 

 https://www.google.com.br/search?q=america+latina&biw=1920&bih=979&source=lnms& 

&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch%252F34283%252Feternogaleano%252F% 

 http://www.infoescola.com/economia/alianca-bolivariana-para-as-americas/  

Questão: 07 

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

Gorbatchev, confiante no clima de concórdia que estabelecera com o Ocidente, passou a olhar as democracias 

populares como uma "obrigação" pesada, da qual o URSS só ganhava em libertar-se. A doutrina da "soberania 

limitada" foi então posta de lado, e os antigos países-satélite da URSS puderam escolher o seu regime político. 

No ano de 1989, uma vaga democratizadora varre o Leste: os partidos comunistas perdem o seu lugar de 

"partido único" e, pouco depois realizam-se as primeiras eleições livres do pós-guerra. Neste processo, a 

cortina de ferro, que há 4 décadas, separava a Europa, levanta-se finalmente: as fronteiras com o Ocidente 

são abertas e, em 9 de novembro, perante um mundo estarrecido, cai o Muro de Berlim. Face à queda do 

Muro e ao colapso dos regimes comunistas, países como a China, por exemplo, mantém algo do regime, mas 

com modificações circunstanciais. A alternativa sobre a China não contradiz a afirmação de que “sistema 

comunista chinês”, identificado comumente como um Socialismo de Mercado, seja, de fato, 

http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-21-30.html
http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-21-30.html


 

171 

 

um sistema comunista ou socialista (ainda que deturpado na prática), mas sim – e sobretudo nas últimas 

décadas - um sistema capitalista com algum resquício de socialismo. A resposta em questão, em momento 

algum afirma que a China siga todos os preceitos e princípios do comunismo. (A China, onde o sistema 

comunista teve éxito e sobreviveu, abandonou a ideia de uma economia única, central e estatalmente 

planificada, baseada num estado coletivizado.) Portanto, o argumento apresentado, vem apenas confirmar a 

premissa: “existem autores que irão dizer que o socialismo chinês ou de socialismo de mercado é um sistema 

que teve êxito, outros autores(como o que cito neste recurso) irão dizer que o que existe é um sistema 

capitalista disfarçado, um mito com nome socialista, uma falácia. Inclusive, em recente estudo, a economista 

Loretta Napoleoni afirma que os “comunistas chineses são mais capitalistas que os liberais ocidentais, pelo 

fato dos líderes políticos do país terem lido o Capital de Marx e terem entendido que o mesmo é uma análise 

do capitalismo e não sua destruição.” (ver matéria “Comunistas chineses são melhores capitalistas do que os 

liberais ocidentais, diz economista” da Folha de São Paulo).” Como afirmar que o socialismo. Em relação a 

Cuba, por mais que tenha características mais comunistas, “Com o colapso da URSS, a experiência do 

“socialismo realmente existente” perdeu seu polo catalizador na Europa e desviou-o para a América, através 

de Cuba e da Venezuela Bolivariana” como afirma a alternativa C. 

Fonte: 

 http://www.airtonjo.com/socio_antropologico05.htm 

 http://conhecerahistoria12.blogspot.com.br/2012/04/o-fim-da-urss.html 

 HOBSBAWN, Eric J. 1917- Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991/ eric Hobsbawn:  tradução 

marcos Santana; revisão técnica Maria Célia Paoli, _ São Paulo: Companhia das  Letras, 1995. P. 479, 

480, 481 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P. 655. 

 

Questão: 08 

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

De acordo com as razões recursais, “a vitória do Japão na Guerra Russo Japonesa, apesar de importante 

acontecimento, não foi suficiente pra acabar com a crença racista no mito da inferioridade asiática”. A 

premissa I, não afirma, em momento algum que tenha sido. Pelo contrário, afirma que- “I. O mito da 

inferioridade dos asiáticos e africanos começou a cair por terra desde a vitória japonesa contra a Rússia no 

início do século XX.”, o que é verídico. Ela não afirma que esse mito tenha se dissipado aí. 

A resposta correta é a letra B, pois todas as alternativas estão corretas. O mito da inferioridade dos asiáticos e 

africanos começou a cair por terra desde a vitória japonesa contra a Rússia no início do século XX. As 

ideologias europeias como o nacionalismo contribuíram para o acirramento da luta contra as metrópoles . A 

influência das teorias socialistas exerceram um papel muito importante em relação a algumas lideranças 

coloniais Segundo o candidato, “a vitória do Japão na Guerra Russo Japonesa, apesar de importante 

acontecimento, não foi suficiente pra acabar com a crença racista no mito da inferioridade asiática”. Além do 

mais, não se pode separar a história em momentos estanques, em que um processo não tenha relação com 

outro. A luta pela descolonização da África e da Ásia, tem seu cerne no próprio processo Imperialista, e os 

processos que antecedem, podem sem, ser considerados causas remotas... Além disso, a discussão premente 

na letra A, é o início da queda do mito da inferioridade racial, e não apenas da descolonização de fato... 

Embora, seja indiscutível a intrínseca relação entre ambos. 

Fonte 

 http://pensador.uol.com.br/autor/mahatma_gandhi/ 

 http://www.coladaweb.com/historia/descolonizacao-da-asia-e-da-africa 

http://www.coladaweb.com/historia/descolonizacao-da-asia-e-da-africa
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 http://www.colegioguri.com.br/erweb/banco_arquivos/arquivos/files/descolonizacao_da_asia_e_da_

africa.pdf 

 http://www.dialetico.com/historia/historia_64.pdf 

 http://www.historiadigital.org/resumos/resumo-descolonizacao-da-africa-e-da-asia/ 

 HOBSBAWN, Eric J. 1917- Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991/ eric Hobsbawn:  tradução 

marcos Santana; revisão técnica Maria Célia Paoli, _ São Paulo: Companhia das  Letras, 1995. P. 567 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Realmente, esta lei já existe desde 1º de Maio de 1943, foi regulamentada na consolidação das Leis 

Trabalhistas (Decreto Lei 5.452, de 1943). A lei previa o ingresso de adolescentes entre 12 e 18 anos como 

menor aprendiz, era garantido registro em carteira de trabalho, com remuneração não menos que meio 

salário mínimo, devendo realizar cursos de aprendizagem de oficio promovido pelo SENAI. As empresas de 

qualquer atividade, ou ramo são obrigadas a cumprir com a cota de 5% a 15% do total de empregados 

conforme CAGED Cadastro geral de empregados e desempregados, enviado mensalmente ao ministério do 

trabalho, conforme demanda de formação profissional descriminadas no CBO cadastro Brasileiro Ocupacional. 

Fonte: http://www.santacruz.br/ojs/index.php/JICEX/article/viewFile/36/304 

 

Questão: 12 

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

A resposta correta é a letra D. Tudo começou na França do final do século XVIII. Seu sistema político era 

composto por três grupos, os chamados Estados Gerais: o clero, a nobreza e o terceiro estado, formado pelo 

“resto” da população (banqueiros, comerciantes, médicos, artesãos, etc.). O terceiro estado era o único que 

tinha a obrigação de pagar os impostos, além de terem inúmeras limitações, como o fato de não poderem 

ocupar cargos públicos, por exemplo. Foi assim, em razão da adoção de um modelo político injusto e dos 

privilégios dados a uma pequena parte da população, que se iniciou a Revolução Francesa. O que originou os 

termos Direita e Esquerda foi o fato dos membros do terceiro estado sentarem à esquerda do rei enquanto os 

do clero e da nobreza sentavam à direita. Foi assim que se originaram os conceitos: Direita é um grupo 

conservador e Esquerda é um de oposição. A Revolução Francesa criou também alguns conceitos que 

utilizamos para definir o posicionamento político das pessoas, dos partidos ou dos movimentos sociais. Entre 

eles está o conceito de direita e esquerda. Possivelmente o leitor já ouviu algum comentário afirmando que 

algum partido é de direita ou que determinada pessoa tem ideais de esquerda. Mas o que significa essa 

definição? Essa definição surgiu durante o processo revolucionário francês, no final do século XVIII. 

Inicialmente, ele dizia respeito à localização que os grupos políticos franceses ocupavam no plenário da 

Assembleia Constituinte. Durante os debates sobre a Constituição, os deputados ligados à aristocracia e aos 

defensores da monarquia constitucional, bem como os membros da alta burguesia, sentavam-se à direita do 

plenário. Esse grupo ficou conhecido na França como osgirondinos, em decorrência de serem provenientes 

principalmente da província deGironda. Os girondinos, ou a Direita, defendiam que o processo revolucionário 

fosse interrompido, garantindo apenas as conquistas alcançadas até o momento, como a elaboração de uma 

Constituição e o voto censitário, destinado apenas aos ricos. O objetivo principal era consolidar as conquistas 

burguesas e evitar a radicalização da revolução. 

No centro do plenário ficava o Pântano, ou a Planície, dando o nome aos deputados burgueses que não 

tinham posicionamentos políticos bem definidos, oscilando suas decisões de acordo com o desenvolvimento 

dos acontecimentos. À esquerda do plenário ficava a Montanha, por ser o local mais alto do parlamento. A 

http://www.colegioguri.com.br/erweb/banco_arquivos/arquivos/files/descolonizacao_da_asia_e_da_africa.pdf
http://www.colegioguri.com.br/erweb/banco_arquivos/arquivos/files/descolonizacao_da_asia_e_da_africa.pdf
http://www.dialetico.com/historia/historia_64.pdf
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Montanha era formada principalmente por deputados jacobinos e pelos membros do Clube dos Cordeliers. 

Os jacobinos e os cordeliers eram defensores de um republicanismo radical. Os jacobinos aceitavam em seus 

clubes a pequena burguesia e os profissionais liberais que tinham condições de pagar suas elevadas 

mensalidades, além de não permitirem a participação de mulheres. 

Fonte: 

 http://www.ufjf.br/locus/files/2010/02/resenha.pdf 

 FERREIRA, Jorge e REIS, Daniel Aarão. Revolução e Democracia (1964...). Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2007. (As Esquerdas no Brasil; v.3) 

 http://www.brasilescola.com/politica/direita-esquerda.htm 

 http://www.mundoeducacao.com/politica/direita-esquerda.htm 

 http://www.brasilescola.com/historiag/unificacao-alemanha.htm 

 http://www.escolakids.com/origem-dos-termos-direita-e-esquerda-na-politica.htm 

 MORAES, José Geraldo Vinci de -Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: 

Atual, 1998. P. 234,235 

 FAUSTO, Boris. História do Brasil.- 11.ed.- São Paulo: editora as Universidade de São Paulo, 2003.- 

(Didática1)p. 354, 355. 

 

Questão: 13 

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

A resposta correta é a letra A. O principal ideário dos socialistas utópicos era a defesa da igualdade e o 

principal teórico que os influenciou foi o filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, que havia afirmado ser a 

propriedade privada a origem da desigualdade entre os homens. No século XVIII na Europa, em “resposta” 

ao Absolutismo, surgiu um movimento cultural, intelectual, político, econômico, social e filosófico, chamado 

de Iluminismo. Este movimento defendia a educação (queriam escolas para o povo) e a liberdade religiosa, por 

exemplo. Acreditavam que o uso da razão era o melhor (e único) caminho para se alcançar a liberdade, a 

autonomia e a emancipação, que não existiam na época do absolutismo, já que ele possuía algumas 

características das estruturas feudais. Apesar de ser considerado um iluminista Rousseau escreveu uma obra 

chamada “Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens”, onde defendia que o 

homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Para Rousseau, nos primórdios na existência humana os 

homens viviam de forma “natural” e tinham poucas necessidades, que facilmente eram satisfeitas. Esse foi à 

época de ouro para os seres humanos, em que não havia desigualdade entre os homens, que viviam em paz e 

com liberdade. Contudo, o estabelecimento da propriedade privada teria tornado os homens gananciosos 

mesquinhos, avarentos, invejosos. A desigualdade entre os homens foi estabelecida, portanto com a 

propriedade privada, quando o primeiro homem teve a audácia de cercar determinado local e disser-se dono 

de tudo. Nesse sentido, apesar de ser considerado um iluminista, Rousseau criticava o iluminismo e as 

conquistas da civilização e dizia que os homens se aperfeiçoam somente para o mal. Voltaire – Um dos 

principais pensadores do iluminismo Voltaire ficou conhecida pela escrita bem-humorada e afiada e pelas 

inúmeras e contundentes críticas aos reis absolutistas, em especial na França. Em uma palavra Voltaire 

defendia o liberalismo, seja ele econômico, político, ou religioso. Um exemplo da postura de Voltaire pode ser 

apreendido em uma das mais famosas expressões a respeito da liberdade de expressão em todos os tempos: 

“Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de 

dizê-lo”. Voltaire, ao contrário de Rousseau defendia o progresso das ciências e dar artes e o avanço da 

suposta civilização europeia. Os dois grandes pensadores do iluminismo, que eram contemporâneos chegaram 
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a travar discussões; numa delas, em tom provocativo, Voltaire convidou Rousseau a seguir os conselhos de seu 

livro, e retornar ao estado natural. Para tanto Voltaire oferecia inclusive suas propriedades, onde Rousseau 

poderia ruminar com companhia de seus bois. 

Fonte: 

 http://www.rogeriobastos.com.br/2010/08/os-pensadores-iluministas-e-seus-ideais.html 

 http://www.sohistoria.com.br/resumos/iluminismo.php 

 http://www.estudopratico.com.br/o-iluminismo-resumo-sobre-as-caracteristicas-e-pensadores/  

 http://imagohistoria.blogspot.com.br/2010/03/iluminismo-2-de-2.html 

 http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=278  

 

 

Questão: 14 

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

A resposta correta é a letra B. os anos 1970, o mundo estava polarizado entre países alinhados ao capitalismo 

estadunidense e países alinhados ao socialismo soviético. Este embate que ocorreu principalmente no campo 

ideológico esteve presente por algumas décadas desde o final da Segunda Guerra Mundial e pautou relações 

internacionais e a conduta de cada país como integrante desse contexto. O primeiro ministro britânico Tony 

Blair  conseguiu reunir em Dublin, na Irlanda, personagens como Bill Clinton (que seria presidente dos Estados 

Unidos) e Fernando Henrique Cardoso  (que seria presidente do Brasil) para discutir um projeto envolvendo a 

social-democracia que interessava a todos eles. A reunião dessas lideranças mundiais tinha como proposta a 

adequação da social-democracia às novas ideias políticas, que, à época, era o neoliberalismo emergente.  

Fonte: 

 VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História para o ensino médio: História geral e do Brasil. São 

Paulo: Scipione, 2010. p. 678.  

  http://veja.abril.com.br/blog/nova-york/brasil/blair-fhc-e-o-ostracismo-dos-estadistas/ 

 http://www.infoescola.com/politica/terceira-via/ 

 GIDDENS, Anthony (Org.). O Debate Global sobre a Terceira Via. São Paulo: UNESP, 2007. 

http://seer.ufrgs.br/Poled/article/view/22722 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27264 

 

 

Questão: 15 

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

A Revolução de outubro, marca a ascensão dos bolcheviques ao poder, sob a liderança de Lênin, Trotsky e 

Stalin. Uma vez eliminado o czarismo, em fevereiro de 1917, os Mencheviques assumem o poder, mas não 

atendem os ideais revolucionários, nem a vontade do povo... Por isso a reação e vitória dos bolcheviques, em 

outubro do mesmo ano. Por outro lado, os bolcheviques (do russo bolshe, que significa “maioria”), sob a 

liderança de Vladimir Lênin, acreditavam que o governo deveria ser diretamente controlado pelos 

trabalhadores. Com isso, a revolução proletária seria a responsável direta pelas transformações que 

modernizariam a economia russa e daria fim aos contrates sociais que marcavam o país. Segundo os 

mencheviques, a revolução na Rússia teria uma condução particular àquilo que fora proposto pelo marxismo. 

No início de novembro, os bolcheviques já tinham organizado uma força militar revolucionária que logo 

derrubaria a administração menchevique. A partir de então, Lênin e outros líderes do partido promoveram 

http://imagohistoria.blogspot.com.br/2010/03/iluminismo-2-de-2.html
http://www.infoescola.com/politica/terceira-via/
http://www.infoescola.com/historia/segunda-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/politica/terceira-via/
http://www.infoescola.com/politica/terceira-via/
http://www.infoescola.com/politica/terceira-via/
http://www.infoescola.com/historia/neoliberalismo/
http://veja.abril.com.br/blog/nova-york/brasil/blair-fhc-e-o-ostracismo-dos-estadistas/
http://www.infoescola.com/politica/terceira-via/
http://seer.ufrgs.br/Poled/article/view/22722
http://seer.ufrgs.br/Poled/article/view/22722
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27264
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mudanças nas estruturas políticas e econômicas do país. Ao mesmo tempo, um grande exército de proletários 

foi organizado para conter as forças reacionárias que se opunham à experiência revolucionária. 

Fonte: 

 HOBSBAWN, Eric J. 1917- Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991/ eric Hobsbawn:  tradução 

marcos Santana; revisão técnica Maria Célia Paoli, _ São Paulo: Companhia das  Letras, 1995. P. 

363,364,365 

 http://www.mundoeducacao.com/historiageral/bolcheviques-x-mencheviques.htm 

 FREITAS NETO, José Alves de – História Geral e do brasil—2 ed.—São Paulo,: HABRA, 2011. P. 702,703 

Questão: 16 

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

A resposta correta é a letra D, pois nas letra A, B e C, constam atos dos governos de JK, Jango e do período 

militar respectivamente. Jânio da Silva Quadros foi eleito presidente do Brasil, através do voto direito, nas 

eleições presidenciais de 1960. Jânio, que já havia sido vereador, prefeito e governador do estado de São 

Paulo, fez uma campanha eleitoral baseada na identificação com as massas. Passou a ideia de um cidadão 

simples (homem do povo) que tinha como objetivo moralizar o país. Como símbolo da campanha usou uma 

vassoura, pois dizia que ia varrer tudo que havia de errado no Brasil (principalmente a corrupção). Jânio 

afirmava também, durante a campanha, que não tinha vínculo com os políticos tradicionais e com as forças 

poderosas do país. Faria, se fosse eleito, um governo voltado para os interesses populares. Apostou mais na 

imagem do que no conteúdo, já que não explicava a maneira pela qual iria resolver os principais problemas 

nacionais. 

Fonte: 

 https://www.google.com.br/search?q=charge+retratando+janio+quadros0%252Fo-governo-janio-

quadros-1961.html%3B444%3B467 

 ttps://www.google.com.br/search?q=charge+retratando+janio+quadros- 

 CONECTE história, 2/ Ronaldo vainfas...[et al.]. –São Paulo: saraiva, 2011.p. 324. 

 BOULOS , Júnior Alfredo História & cidadania: volume único—I ed.—São Paulo: FTD, 2011.p 434 

Questão: 19 

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

A resposta CORRETA é a letra C, pois, as alternativas I e II são as corretas. A organização feita pela ciência 

histórica leva em consideração os eventos de curta e longa duração. Dessa forma, o historiador se utiliza das 

formas de se organizar a sociedade para dizer que um determinado tempo se diferencia do outro, e não 

prioriza o tempo cronológico, nem vê a história como linear... Seguindo essa lógica de pensamento, o tempo 

histórico pode considerar que a Idade Média dure praticamente um milênio, enquanto a Idade Moderna se 

estenda por apenas quatro séculos. O referencial empregado pelo historiador trabalha com as modificações 

que as sociedades promovem na sua organização, no desenvolvimento das relações políticas, no 

comportamento das práticas econômicas e em outras ações e gestos que marcam a história de um povo. Além 

disso, o historiador pode ainda admitir que a passagem de certo período histórico para outro ainda seja 

marcado por permanências que apontam certos hábitos do passado, no presente de uma sociedade. Com isso, 

podemos ver que a História não admite uma compreensão rígida do tempo, onde a Idade Moderna, por 

exemplo, seja radicalmente diferente da Idade Média. Nessa ciência, as mudanças nunca conseguem varrer 

definitivamente as marcas oferecidas pelo passado. 

Fonte: 

 http://pt.slideshare.net/profdu/sistemas-sociais-e-culturais-de-notao-de-tempo-ao-longo-da-histria- 

http://pt.slideshare.net/profdu/sistemas-sociais-e-culturais-de-notao-de-tempo-ao-longo-da-histria-
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 http://www.brasilescola.com/historia/o-tempo-cronologico-tempo-historico.htm 

 MORAES, José Geraldo Vinci de -Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: 

Atual, 1998. P. 87 

 

Questão: 20 

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

No conteúdo programático constava “As experiências africanas: O império do Male e Reino do Congo”. E a 

resposta correta é a letra B. Pois de fato havia essa discrepância em relação ao território. Além disso, ainda 

havia os grupos nômades de comerciantes, agricultores e pastores que se deslocavam sempre que as 

condições climáticas ou as oportunidades de negócios assim os obrigassem. Mesmo porque o continente 

africano caracterizava-se pela desproporção entre o enorme território e o pequeno contingente populacional. 

Entretanto, a expansão de reinos, a migração de grupos, o trânsito de caravanas de mercadores, a disputa 

pelo acesso aos rios, o controle sobre estradas ou rotas podiam implicar em guerra e subjugação de um povoa 

outro. 

Fonte: 

 http://www.bitavel.com/arquivos/diaspora/uma_cap01.pdf 

 http://tudosimehistoria.blogspot.com.br/2012/05/africa-negra-antes-dos-europeus-o.html 

 http://historiaemfocosl.blogspot.com.br/2011/12/africa-negra-antes-dos-europeus-o.html 

 FREITAS NETO, José Alves de – História Geral e do brasil—2 ed.—São Paulo,: HABRA, 2011. P. 148-151 

 

Questão: 21 

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

A resposta correta é a letra A, pois, de fato os EUA ficou do lado dos revoltosos simpatizantes de Francisco 

Madero, que tinha metas atreladas aos desejos dos camponeses. Ele contava com o apoio das camadas 

populares, incluindo Zapata e Pancho Villa. Não se pode afirmar que na América houve relações “semifeudais 

de trabalho”. Em relação às fontes, há sugestões e não determinações ou imposições de fontes a serem 

utilizadas. Na questão ou na resposta. Também não se discute motivações das interferências norte-

americanas, que como sabemos, na maioria das vezes é realmente interessada em seu próprio benefício. Mas 

esse aspecto não é relevante na questão. 

Fonte: 

 http://anphlac.fflch.usp.br/sites/anphlac.fflch.usp.br/files/hector_bruit.pdf 

http://www.historia.uff.br/nec/revolucao-mexicana-reforma-agraria-e-luta-pelo-direito-de-retornar-

um-passado-usurpado 

 http://estudosdiplomaticos.blogspot.com.br/2009/05/subsidios-ao-estudo-da-historia-mundial.html 

 BRUIT, Héctor H. Revoluções na América Latina. São Paulo: Atual, 1988. 

 

Questão: 22 

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

Os fatos estão dentro do contexto da Ditadura. A resposta correta é a letra A, pois os militares estavam 

convencidos que só um fechamento político daria sobrevida à ditadura, e manteria em suas mãos o controle 

da abertura política. Geisel então fechou o Congresso no dia 1º de abril de 1977. No dia 14 ele baixou as 

medidas do pacote de abril, um dos atos mais truculentos da ditadura. Geisel retardou o processo de abertura 

política, mas os militares não tinham mais apoio para impor mudanças à força. Em 1980, os partidos se 

http://www.brasilescola.com/historia/o-tempo-cronologico-tempo-historico.htm
http://tudosimehistoria.blogspot.com.br/2012/05/africa-negra-antes-dos-europeus-o.html
http://historiaemfocosl.blogspot.com.br/2011/12/africa-negra-antes-dos-europeus-o.html
http://www.historia.uff.br/nec/revolucao-mexicana-reforma-agraria-e-luta-pelo-direito-de-retornar-um-passado-usurpado
http://www.historia.uff.br/nec/revolucao-mexicana-reforma-agraria-e-luta-pelo-direito-de-retornar-um-passado-usurpado
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reorganizam, o Congresso aprova o fim dos senadores biônicos e adia as eleições municipais para 1982, com a 

volta das eleições diretas para governador. Principais medidas do pacote: 

• manutenção das eleições indiretas para governador, que seriam indicados pelo Colégio Eleitoral. 

• eleição indireta, no ano seguinte, de um dos dois senadores por Estado. Esses senadores passaram a ser 

conhecidos por biônicos. 

• aumento do mandato presidencial de 5 para 6 anos.  

• mudança na composição dos Colégios Eleitorais nos Estados, incluindo representantes municipais, tirando as 

vantagens que o MDB havia conquistado. 

• No Congresso, o quórum para votação de emendas constituicionais baixou de 2/3 dos votos para maioria 

simples. 

Fonte: 

 https://www.google.com.br/search?q=terroristas+procurados&biw=1366&bih=633&tbm= 

%252FfichaTecnicaAula.html%253Faula%253D26432%3B350%3B238 

 guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/civis-ditadura-militar-revolucao-brasil-435432.shtml 

 http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/pacote-de-abril/ 

http://www.smabc.org.br/smabc/materia.asp?id_CON=8245 

 

Questão: 23 

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

A resposta correta é a letra B, pois, ao falarmos em escravidão, é difícil não pensar nos comerciantes 

portugueses, espanhóis e ingleses que superlotavam os porões de seus navios de negros africanos, colocando-

os a venda de forma desumana e cruel por toda a região da América. Sobre este tema, é difícil não nos 

lembrarmos dos capitães-de-mato que perseguiam os negros que haviam fugido no Brasil, dos Palmares, da 

Guerra de Secessão dos Estados Unidos, da dedicação e ideias defendidas pelos abolicionistas, e de muitos 

outros fatos ligados a este assunto. Fica clara na charge, que o fim ou a crítica á escravidão faz parte apenas de 

um discurso vazio, que durante 388 anos, não chegou a se efetivar. 

Fonte: 

 https://www.google.com.br/search?q=charge+sobre+o+brasil+colonial&biw=988&bih=619&source.blo

gspot.com%252F2013%252F04%252Fconcurso-historiador_26.html%3B512%3B289 

 BOULOS , Júnior Alfredo História & cidadania: volume único—I ed.—São Paulo: FTD, 2011.p 236. 

 MORAES, José Geraldo Vinci de -Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: 

Atual, 1998. P. 456 

 http://www.brasilescola.com/historiab/escravidao-no-brasil.htm 

 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm 

 

Questão: 24 

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

A resposta CORRETA é a letra B, pois as primeiras sociedades complexas do mundo surgiram no Oriente. Por 

volta de 3000 a.C., cidades e estados floresceram, tendo como base econômica a agricultura e avançados 

sistemas de irrigação. Nelas o estado controlava as terras, a produção e a distribuição da produção. É o caso 

do Egito, mesopotâmia e povos Incas da América central. 

Fonte: 

 Carlos Eduardo Vitorino de Azevedograduado em História e pós-graduado em História do Brasil na 

Universidade Potiguar (UNP), São Paulo do Potengi, RN.eduward88@hotmail.com 

http://www.smabc.org.br/smabc/materia.asp?id_CON=8245
https://www.google.com.br/search?q=charge+sobre+o+brasil+colonial&biw=988&bih=619&source.blogspot.com%252F2013%252F04%252Fconcurso-historiador_26.html%3B512%3B289
https://www.google.com.br/search?q=charge+sobre+o+brasil+colonial&biw=988&bih=619&source.blogspot.com%252F2013%252F04%252Fconcurso-historiador_26.html%3B512%3B289
mailto:eduward88@hotmail.com
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 http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/article/viewFile/3124/2885(NASCIMENTO, 

2011, p. 377)”(MARTINS, 2012, p. 140). 

 Mundo Jovem- maio de 2015. P. 14. http://www.historiamais.com/mesopotamia.htm 

 http://augustohistoriagg.blogspot.com.br/2009/06/modo-de-producao-asiatico.html 

 VAINFAS, Ronaldo...[et al.].história para o ensino médio. - São Paulo: saraiva, 2010, p. 76 

 

 

Questão: 25 

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

A resposta correta é a letra D. Todo esplendor do mundo greco-romano, suas cidades, o desenvolvimento da 

ciência, da manufatura e do comércio, ao contrário do que se poderia imaginar, estava basicamente 

sustentado por uma economia agrária. Só foi possível aos patrícios se dedicarem à cultura e à política porque 

havia os escravos para cuidarem de todo o resto. 

Fonte: 

 (http://www.orelhadelivro.com.br/livros/155508/passagens-da-antiguidade-ao-feudalismo/) 

 ANDERSON, Perry. Passagens da antigüidade ao feudalismo. Trad. Telma Costa. 2 ed. Porto: 

Afrontamento, 1982. 

 VAINFAS, Ronaldo...[et al.].história para o ensino médio. - São Paulo: saraiva, 2010, p. 234 

 

 

Questão: 26 

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

A resposta correta é a letra D, pois de fato um dos órgãos de controle colonial era o conselho ultramarino. 

Portugal não teve ajuda dos castelhanos e muito menos dos flamengos (como eram chamados os holandeses 

e evidentemente não teve controle total de suas colônias no período conturbado da União ibérica). 

Fonte: 

 http://www.coladaweb.com/historia/imperio-colonial-portugues 

 http://www.infoescola.com/historia/colonialismo-de-portugal/ 

 http://neh.no.sapo.pt/documentos/o_imperio_colonial_portugues.htm 

 MORAES, José Geraldo Vinci de -Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: 

Atual, 1998. P. 137 

 CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Novos domínios da história. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. 

 DEYON, Pierre. O mercantilismo. 4 ed. Trad. Teresa Cristina Silveira da Mota. São Paulo: Perspectiva, v. 

1, 2004. 

 

 

Questão: 28 

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

A resposta correta é a letra C, pois, de fato, a grande diferença da escravidão antiga e da escravidão no Brasil é 

que aqui, a escravidão não era um sistema em si, mas estava inserida no sistema capitalista. Além do mais, 

sabe-se que o contexto da questão remete-se ao contexto mercantilista, que é de fato considerado uma fase, 

ou um dos momentos pelos quais passou o capitalismo (capitalismo mercantil) De qualquer forma, a ênfase da 

http://www.historiamais.com/mesopotamia.htm
http://augustohistoriagg.blogspot.com.br/2009/06/modo-de-producao-asiatico.html
http://www.coladaweb.com/historia/imperio-colonial-portugues
http://www.infoescola.com/historia/colonialismo-de-portugal/
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diferença é realmente afirmar que o sistema escravista do Brasil era diferente do escravismo existente na 

Grécia e em Roma. 

Fonte: 

 http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_d

o_%20seculo_%20xxi_315.pdf 

 (ANDERSON, Perry. Passagens da  antigüidade ao feudalismo. Trad. Telma Costa. 2 ed. Porto: 

Afrontamento, 1982.) 

 http://www.infoescola.com/historia/escravidao-no-brasil/ 

 MORAES, José Geraldo Vinci de - Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: 

Atual, 1998. P. 137 

 DEYON, Pierre. O mercantilismo. 4 ed. Trad. Teresa Cristina Silveira da Mota. São Paulo: Perspectiva, v. 

1, 2004. 

 

Questão: 29 

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

A resposta correta é a letra B, pois a procura direta dos mercados ou a produção interna dos artigos de que 

necessitavam, foram medidas que de certa forma acabaram por agilizar os processo de independência das 

colônias americanas. Da Independência à implantação do Liberalismo econômico preconizado por Adam 

Smith, demorou ainda bastante tempo. Esse processo não se deu imediatamente depois das independências, 

principalmente, devido ao fato de que independência política não veio acompanhada da imediata 

independência econômica. É sabido que a América logo após a Independência não possuía condições de suprir 

totalmente suas necessidades de produtos, por isso, acrescenta-se à resposta correta “a procura direta de 

outros mercados”, como os ingleses por exemplo. 

Fonte: 

 (A economia latino-americana. São Paulo: Brasiliense,p.37-39.) 

 https://cei1011.files.wordpress.com/2010/05/feb_celsofurtado.pdf 

 https://www.google.com.br/#q=a+economia+latino+americana+celso+furtado+download 

 MORAES, José Geraldo Vinci de -Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: 

Atual, 1998. P. 137 

Questão: 30 

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

A resposta correta é a letra A, pois o contexto é evidentemente o Imperialismo afro asiático, quando a 

Inglaterra subjugou a Índia. Os indianos eram muito mal vistos pelos ingleses, e eram raros os casos em que 

eram considerados. Toda a animosidade explícita no texto em relação aos nativos, como a evidência de um 

choque cultural entre os protagonistas e o ambiente e a cultura descritas, torna clara a contextualização a que 

se refere o texto, pois não houve nos demais episódios, esse tipo específico de choque cultural (entre indianos 

e ingleses). 

Fonte: 

 HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos - o breve século XX (1914 - 1991). São Paulo: Companhia das 

Letras, 1995 LINHARES, Maria Yeda (Org). História geral do Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 http://www.duplipensar.net/george-orwell/dias-na-birmania.html  

 http://literalmenta.blogspot.com.br/2010/10/dias-na-birmania.html 

http://www.infoescola.com/historia/escravidao-no-brasil/
https://cei1011.files.wordpress.com/2010/05/feb_celsofurtado.pdf
http://www.duplipensar.net/george-orwell/dias-na-birmania.html


 

180 

 

 http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/india-dominio-ingles-na-india-mostra-dois-aspectos-

do-colonialismo.htm 

Questão: 31 

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

A questão supracitada em seu enunciado,   informa que quanto às  relações entre aprendizado e o 

desenvolvimento, pode-se  afirmar que o pensamento vygotskyano é o que oferece mais dados e 

possibilidades para uma intervenção pedagógica. A ZDP é um conceito criado por Vygotsky, portanto, como 

afirma o argumento recursal, “a omissão do termo ‘concepção de Vygotsky’, não induz ao erro, pois o próprio 

enunciado já confirma isto.”  

E quando há a intervenção na ZDP, o professor auxilia o aluno, por meio de novas aprendizagens, a trazer 

aquilo que estava no nível potencial para o nível real. A implicação dessa concepção de Vygotsky para o ensino 

escolar é imediata – alternativa (B).   

A ZDP é formada pela distância entre o nível de desenvolvimento real, definido por aquilo que o sujeito já 

consegue fazer sem a ajuda de ninguém, e o nível de desenvolvimento potencial, definido pela capacidade de 

desempenhar tarefas com a ajuda de um membro mais experiente da cultura, ou seja, é a distância entre as 

práticas que uma criança já domina e as atividades nas quais ela ainda depende de ajuda. Para Vygotsky, é no 

caminho entre esses dois pontos que ela pode se desenvolver mentalmente por meio da interação e da troca 

de experiências. Não basta, portanto, determinar o que um aluno já aprendeu para avaliar seu desempenho. 

Vygotsky, em sua teoria propõe a existência de dois níveis de desenvolvimento infantil. O primeiro é chamado 

de real e engloba as funções mentais que já estão completamente desenvolvidas (resultado de habilidades e 

conhecimentos adquiridos pela criança). Geralmente, esse nível é estimado pelo que uma criança realiza 

sozinha. Essa avaliação, entretanto, não leva em conta o que ela conseguiria fazer ou alcançar com a ajuda de 

um colega ou do próprio professor. É justamente aí - na distância entre o que já se sabe e o que se pode saber 

com alguma assistência - que reside o segundo nível de desenvolvimento apregoado por Vygotsky e batizado 

por ele de proximal. Nas palavras do próprio Vygotsky, "a zona proximal de hoje será o nível de 

desenvolvimento real amanhã". Ou seja: aquilo que nesse momento uma criança só consegue fazer com a 

ajuda de alguém, um pouco mais adiante ela certamente conseguirá fazer sozinha.  Portanto, os argumentos 

recursais são improcedentes, a única alternativa incorreta é a C. 

Fontes: 

 CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS PSICOGENÉTICAS À CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE INFÂNCIA: 

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS Rev. Teoria e Prática da Educação, v.11, n.3, p.309-318, set./dez. 2008.  

 http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/vygotsky-conceito-zona-

desenvolvimento-proximal-629243.shtml 

 

Questão: 33 

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

Recurso improcedente, vez que as razões recursais solicitam a alteração para a alternativa já divulgada como 

correta. 

 

Questão: 39 

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

A alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96,   que  torna obrigatório  no ensino 

fundamental e médio o estudo sobre a cultura e história afro- brasileira e ainda, dos povos  indígenas,  nas 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/vygotsky-conceito-zona-desenvolvimento-proximal-629243.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/vygotsky-conceito-zona-desenvolvimento-proximal-629243.shtml
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instituições públicas e privadas de ensino, ocorreu de acordo com a alteração do artigo 26  dada pela Lei nº 

11.645, de 2008. Em seus § 1o  e 2º, dispõe ainda que,  “o conteúdo programático a que se refere este artigo 

incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a 

partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e 

dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil.  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros 

serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 

literatura e história brasileiras”.  Portanto a alternativa D está correta e o comando da questão solicita a 

incorreta, que é a A. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm 

 

Questão: 40 

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

É de extrema importância o conhecimento do Plano Nacional de Educação (PNE) por ser este um documento 

com diretrizes para políticas públicas de educação para o período de 2011 a 2020. O projeto original saiu dos 

debates ocorridos na Conferência Nacional de Educação (Conae), em 2010, com o intuito de substituir o 

primeiro plano (2001-2010). O argumento recursal que contesta o conhecimento do Plano Nacional de 

Educação, para aprovação neste certame e a inexistência deste no edital está incoerente. Vale ressaltar que o 

PNE, consta entre o conteúdo: “Principais aspectos históricos da Educação Brasileira”, pois desde o primeiro 

PNE acontece a história e evolução na educação. Também, diz respeito Educação: principais definições e 

aspectos, seus fins e papel na sociedade contemporânea. E ainda, o PNE, é tratado nas “Diretrizes Curriculares 

Nacionais”, entre outros conteúdos, conforme publicação no anexo I do edital. 

O argumento recursal que se refere ao item II está incoerente, pois quando este afirma que é uma ação 

contundente universalizar a educação básica, está correto, pois sendo a educação básica composta de 

educação infantil, ensino fundamental e médio, ressalta-se que na Meta 1 o que se pretende é universalizar, 

até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 

oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças 

de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. Com a Meta 2 pretende-se universalizar o ensino 

fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo 

menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último 

ano de vigência deste PNE.  

E finalmente, a Meta 3 determina universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). Entretanto, a estratégia 3.6, determina que 

para que ocorra esta universalização para esta população, que pertence ao ensino médio:  

“3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, fundamentado em matriz de referência do 

conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade 

de resultados, articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover sua 

utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, 

de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da 

escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à educação superior; portanto, atendimento à 

esta estratégia, possibilitará a universalização do ensino médio. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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O ITEM III, informa que prevê a ampliação do investimento público em educação pública de forma a atingir, 

NO MÍNIMO, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País, não informa o item, 

qual o máximo, portanto o recurso é improcedente, pois o mínimo é justamente 7%, de acordo com a meta 

20. Neste item o objetivo foi citar apenas o mínimo do investimento, seguido de demais informações acerca 

da ampliação de numero de vagas no ensino superior e o aprimoramento da formação e aumento do salário 

dos docentes. Portanto, o mínimo de investimento para este fim, é 7% conforme determinado na meta 20. 

Assim, não há nada que conste como incorreto neste item.  

Quanto ao argumento recursal que faz referencia ao item IV, também é improcedente, pois de acordo com 

que dispõe a Lei 13005/2014 em seu Art. 5º § 2o: “a cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste 

PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP publicará estudos para 

aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações organizadas 

por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que 

trata o art. 4o, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes”. 

Portanto, conforme comando da questão, estão corretos apenas os itens I, II e III. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm. 

 

Questão: 41 

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

A questão trata dos limites que Duque de Caxias estabelece com demais municípios do estado do Rio de 

Janeiro. É importante ter clareza de que limite é um termo utilizado para definir o local onde se separam dois 

municípios. Tradicionalmente este termo é utilizado para as separações municipais, assim como se utiliza 

divisa para a linha separatória de unidades federadas do Brasil e fronteira para a linha separatória de países. 

Portanto, ao utilizar esta nomenclatura em seu enunciado, a Banca é clara ao estabelecer um comando sobre 

as linhas que separam Duque de Caxias dos municípios vizinhos e a solicitação de que fosse marcado o nome 

do município que não faz limite (ou não é vizinho) a Duque de Caxias.  

Fonte: Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias. Pp 19. 

 

Questão: 43 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 

Ocorreu uma incorreção na divulgação do gabarito. Apenas a afirmativa I está incorreta, pois o teatro foi 

construído pelo próprio Shopping Center e doado a municipalidade por 99 anos. As afirmativas II e III estão 

corretas. O primeiro teatro público de Duque de Caxias foi conquistado depois de uma intensa queda de 

braço. O prefeito Moacyr Rodrigues do Carmo, atendendo solicitação do jornalista Laís Costa Velho e do 

artista e escritor Barboza Leite, pressionou a incorporada do Shopping Center a construir o espaço. A tática 

deu certo e em 1967, um velho sonho da classe artística era concretizado com a conquista do teatro, 

localizado entre as Ruas Mariano Sendra e José de Alvarenga. Com aproximadamente 100 cadeiras, o teatro 

foi doado à municipalidade por 99 anos. Vinculado à Divisão de Educação e Cultura da Prefeitura, o local 

recebeu o nome de Teatro Municipal Armando Melo (TEMAM), uma homenagem a um dos artistas 

fundadores do TMC (Teatro Moderno Caxiense). O TMC impulsionou as artes na cidade e teve também como 

fundadores: Laís Costa Velho, Antônio Pacot, Wanda Freimuth, Afonso Fernandes, etc. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=2576 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=2576
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Questão: 45 

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

Está incorreta a afirmação contida no item III. Durante o Estado Novo, o projeto de colonização e de 

modernização atingiu áreas da Baixada Fluminense, instalando núcleos agrícolas para ocupar terras devolutas 

e da União, abastecendo a capital de alimentos e colonizando estas áreas. Estas ações ocorreram após os anos 

1930. Os demais acontecimentos destacados nos itens I e II ocorreram durante os 30 primeiros anos do século 

XX, época conhecida no Brasil como República Velha. 

Fonte:  

 SOUZA, Marlucia Santos. Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de 

Caxias. Duque de Caxias, RJ: APPH-CLIO, 2014, p. 90-100. 

 http://www.viagememcena.com/passeio-arqueologico-em-duque-de-caxias-museu-aberto-do-sao-

bento/ 

 https://www.leismunicipais.com.br/a/rj/d/duque-de-caxias/lei-ordinaria/2008/223/2224/lei-ordinaria-

n-2224-2008-institui-a-criacao-do-museu-de-percurso-no-municipio-de-duque-de-caxias-com-a-

denominacao-de-museu-vivo-do-sao-bento-e-efetiva-o-tombamento-dos-lugares-de-memoria-e-das-

edificacoes-patrimoniais-do-percurso 

 

Questão: 46 

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

No século XIX a área dedicou-se à criação de gado e à produção de frutas. Muitas terras foram vendidas ou 

arrendadas pelos seus antigos proprietários. Houve muitas epidemias e um grande despovoamento local. 

Somente no século XX, em 1931, o Distrito de São João de Merity foi desmembrado e surgiu o oitavo distrito 

de Nova Iguaçu: Duque de Caxias, por isso, esta é a alternativa correta. A questão está fundamentada como se 

pode comprovar na reprodução do texto inserido no Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias que 

atesta: “No final do século XIX, a região entrou em decadência. Com a construção das primeiras estradas de 

ferro, os caminhos fluviais foram abandonados como meio de integração ao porto do Rio de Janeiro. Além 

disso, os rios já não eram mais os mesmos. O grande desmatamento das encostas destruíra lentamente a 

proteção dos seus mananciais. Durante boa parte do ano, havia apenas lama e plantas aquáticas, tornando a 

navegação muito difícil. A área dedicou-se à criação de gado e à produção de frutas. Muitas terras foram 

vendidas ou arrendadas pelos seus antigos proprietários. Houve muitas epidemias e um grande 

despovoamento local.” 

Fonte: Altas Escolar do Município de Duque de Caxias – 2ª Edição, 2015, p.27. 

 

Questão: 49 

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

As afirmativas I e II estão corretas. A história de Duque de Caxias confunde-se com a dos municípios que lhe 

são vizinhos. Isso porque, até a década de 1940, Duque de Caxias, São João de Meriti e Nilópolis, juntos com 

Nova Iguaçu, formavam um só município. A região onde está inserido o município, desde o período da 

ocupação europeia, teve sua história estreitamente relacionada à da cidade do Rio de Janeiro. Situando-se às 

margens da Baía da Guanabara, teve seu desenvolvimento ligado à extensa rede hidrográfica que a cortava. 

Através dos rios, realizava-se o escoamento da produção local e estabeleciam-se os elos de comunicação entre 

o interior e o litoral, favorecendo a ocupação das cercanias da Baía pelo interior serrano. Já a afirmativa III está 

incorreta, pois a atividade econômica que incentivou a ocupação da região foi a do cultivo da cana-de-açúcar. 

O milho, o feijão, a mandioca e o arroz tornaram-se, também, importantes produtos durante esse período e 
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abasteceram a cidade do Rio de Janeiro, assim como a lenha retirada da região, mas não há nenhum registro 

de grande produção de café ou da extração do pau brazil para exportação. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 

Questão: 50 

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

São João de Meriti foi distrito de Duque de Caxias se emancipando em 1947. Belford Roxo e Duque de Caxias é 

que foram pertencentes à Nova Iguaçu, emancipando respectivamente em 1990 e 1943. São João de Meriti, 

embora tenha suas terras pertencidos a Nova Iguaçu, ao se emancipar tornando-se município, deixou de ser 

distrito de Duque de Caxias e não de Nova Iguaçu, município a qual não pertencia mais desde a emancipação 

de Duque de Caxias. Duque de Caxias se emancipou do município de Nova Iguaçu e não do Rio de Janeiro. A 

pequena incorreção de digitação no nome do município de São João de Meriti não macula a questão, já que 

não há alternativas que possam gerar confusão quanto aos nomes e os dados apresentados são todos 

precisos, no que tange a afirmativa correta. Vale destacar que o enunciado da questão apresentava dois 

comandos para resolução desta: “Com base na figura anterior e no conhecimento histórico dos movimentos 

de emancipação política desta região...” Portanto, a ciência dos fatos históricos referentes às emancipações da 

baixada (que são recentes) e mais especificamente de Duque de Caxias (a resposta correta diz respeito a este 

município), já dariam condições a resolução adequada da questão. As cores não oferecem nenhuma 

necessidade especifica de identificação, já que cada município delimitado no mapa já está identificado e o que 

deveria ser notado nas setas é para qual município cada uma apontava. O fato do município de São João do 

Meriti, enquanto distrito, atender pelo nome de Meriti não compromete a questão e o entendimento das 

alternativas já que ambos dizem respeito a mesma região geográfica tratada.  

Fonte: Altas Escolar do Município de Duque de Caxias – 2ª Edição, 2015, p.28. 

 

 

Cargo: Professor I - Inglês 

 

Questão: 04 

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

O texto da prova diz “Richard Schmidt has pointed out that the term “consciousness” is often used very 

loosely in SLA and argues that there is a need to standardize the concepts that underlie its use. For example, 

he distinguishes between consciousness as “intentionality” and consciousness as “attention”. “Intentionality” 

refers to whether a learner makes a conscious and deliberate decision to learn some L2 knowledge. It 

contrasts with “incidental learning”, which takes place when learners pick up L2 knowledge through exposure. 

Schmidt argues that no matter whether learning is intentional or incidental, it 

involves conscious attention to features in the input.” 

Richard Schmidt apontou que o termo “consciência” é frequentemente usado genericamente em Aquisição de 

Segunda Língua e discute que há necessidade de padronizar os conceitos que fundamentam seu uso. Por 

exemplo, ele distingue entre “consciência” como “intencionalidade” e consciência como “atenção”. 

“Intencionalidade” refere-se o aprendiz toma decisão consciente e deliberada de adquirir algum 

conhecimento de segunda língua. Ela (intencionalidade) contrasta-se com a “aprendizagem incidental”, que 

acontece quando aprendizes de segunda língua pegam conhecimento através de exposição. Schmidt discute 

que não importa se a aprendizagem é intencional ou incidental, ela envolve atenção consciente para com 

aspectos da entrada de informações (input). 
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Não se trata, portanto, de aferir qual a opinião que se tem sobre o tópico, ou seja, o questionamento refere-se 

à busca de informação explícita no texto. Assim, segundo informação contida nas últimas duas linhas do 

parágrafo acima traduzido, a única resposta correta é a opção B, ou seja, qualquer tipo de aprendizagem 

envolve “pensamento/captação/compreensão/cognição deliberada” seja ela intencional ou incidental, da 

criança ou do adulto, de quem tem “subsídios” ou de quem não os tem __tanto que um indivíduo que use 

português, apenas oral e seja analfabeto,  pode adquirir uma segunda língua, inclusive escrita. 

 

Questão: 05 

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

1) A diretiva ,que aparece antes do texto a que se refere à Questão, 5 é clara: “Leia o texto para responder  1, 

2, 3, 4, 5, 6 e 7”; assim, “At stake”, que aparece no primeiro parágrafo do texto referência, NÃO significa “Em 

Risco/Em perigo” (Opção A) . Todas as outras opções restantes podem substituir “At stake” no texto, pois 

todas significam, igualmente “Em questão/ Em discussão/Em debate”. A banca ressalta que se inexistisse a 

diretiva orientadora acerca do uso do texto como referencial, poderia haver inconsistência de interpretação 

das subsequentes orientações, aquelas que estão diante dos números de questão (no caso, de 1 a 7).  

2) A banca esclarece que a preposição AT significa que alguém/algo está em um estado/condição em 

particular, por exemplo: at  liberty, at random, at war, etc. Tais exemplos constituem-se em usos iguais ao que 

acontece em “At question”(Opção D) e são caso normal de uso, ou seja, Preposição + Substantivo. A título de 

informação, a banca esclarece que “At question” não se trata, absolutamente, de Phrasal Verb. 

 

Questão: 08 

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

1) O último parágrafo do texto da prova diz “A teacher that already has experience in teaching English as a 

Second Language (ESL), can exploit her background in language teaching. She/He should recognize the ways in 

which her/his teaching skills can be adapted for the teaching of English for Specific Purposes. Moreover, 

she/he will need to look for content specialists for help in designing 

appropriate lessons in the subject matter field she/he is teaching.”. 

“Um professor que já tem experiência em ensinar Inglês como Segunda Língua (ESL), pode explorar sua 

bagagem em ensino de língua. Ela/ele deve reconhecer de que formas suas habilidades de ensinar podem ser 

adaptadas para o ensino de Inglês com Propósitos Específicos (ESP). Além disso, ela/ele precisará de buscar 

especialistas em conteúdo para ajudar a planejar aulas apropriadas dentro do campo do assunto que está 

ensinando.” 

Sendo a sentença introdutória da Questão 8 “One of the ESP teachers’ strategy to adapt lessons to students’ 

needs is” (Uma das estratégias dos professores para adaptarem aulas às necessidades dos alunos é”, fica claro 

que a única opção correta é Opção A (Team work).   

 2) O segundo parágrafo do texto diz “An ESP program, might, for example, emphasize the development of 

reading skills in students who are preparing for graduate work in business administration; or it might promote 

the development of spoken skills in students who are studying English in order to become tourist guides.” 

“Um programa de ESP, poderia, por exemplo, enfatizar o desenvolvimento de habilidades de leitura em 

estudantes que estão se preparando para trabalho graduado em administração de negócios; ou poderia 

promover o desenvolvimento de habilidades de fala em estudantes que estão estudando Inglês a fim de se 

tornarem guias turísticos.” 

A banca ressalta que o segundo parágrafo, acima traduzido, determina o conteúdo a ser abordado em ESP 

mediante o objetivo profissional do aluno, ou objetivo de sua graduação. Não há menção a como proceder 
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para atingir tal objetivo ou como desenvolver tal conteúdo, o que seria a estratégia. Assim, a Opção B não 

atende ao que se busca aferir na questão.   

 

Questão: 11 

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

O texto recursal não se refere à Questão 11. Os questionamentos feitos referem-se à Questão 8. De qualquer 

forma, a banca ressalta que a referida Questão 8, foi devidamente analisada e comentada, não encontrando 

nela, esta banca, qualquer inconsistência que justificasse mudança de gabarito preliminarmente divulgado ou 

razão para proceder anulação.  

 

Questão: 16 

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

Antes do texto usado como referencial para resolverem-se as questões de 12 a 18, havia na prova, a seguinte 

diretiva “Read the text to answer 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18”, ou seja, o sentido de quaisquer dos 

questionamentos contidos nas questões de 12 a 18 deveriam ser fruto de inferências que tivessem 

confirmação nas pistas textuais. Assim, “Move past” significa “Ir além/superar” e não pode ser confundido 

com “Weed out” (eliminar), posto que “Weed”, de onde origina-se a ideia de “Weed out”,   significa erva 

daninha/praga. 

 A banca ressalta que o texto diz  “One of the most important functions of the language instructor, then, is to 

help students move past this idea and use top‐down strategies as they do in their native language.”  

“Uma das mais importantes funções do instrutor de línguas, então, é ajudar os estudantes a irem além 

/superarem esta ideia (referindo-se ao fato de traduzirem palavra por palavra literalmente, abordagem 

ascendente) e usarem estratégias de abordagem descendentes como fazem em sua língua nativa.” 

Portanto, o texto diz que o professor deverá auxiliar o estudante a ultrapassar/ir  além/superar a 

compreensão de palavra por palavra e atingir o próximo estágio como o faz na língua nativa, sendo a Opção D 

(transcend) a única que atende ao questionamento por significar “Ir além de/etc..”  

 

Questão: 17 

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

O texto referência para a resolução da Questão 17 diz “Reading for cultural knowledge and awareness: 

Reading everyday materials that are designed for native speakers can give students insight into the lifestyles 

and worldviews of the people whose language they are studying. When students have access to newspapers, 

magazines, and Web sites, they are exposed to culture in all its variety, and monolithic cultural stereotypes 

begin to break down.” 

“Leitura para conhecimento cultural e conscientização: ler materiais do cotidiano que são criados para 

falantes nativos dá aos estudantes a compreensão dos estilos de vida e visões de mundo das pessoas cuja 

língua eles estão estudando. Quando os estudantes têm acesso a jornais, revistas, e web sites, eles são 

expostos à cultura em todas as sua variedade, e os estereótipos culturais monolíticos começam a se quebrar.” 

Sendo a diretiva da Questão 17 “Since reading supports learning in multiple ways, it also enhances”  (Porque a 

leitura apoia/sustenta a aprendizagem de múltiplas maneiras, ela também aumenta/melhora/amplia) a única 

resposta que atende ao questionamento é a Opção C (a wider world perception= uma percepção de mundo 

mais ampla). 

A Opção A (authentic social contexts=contextos sociais autênticos) é inconsistente porque, em vista da 

diretiva da questão, estaríamos dizendo que o ato de ler amplia os contextos sociais autênticos, o que não 
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encontra respaldo no texto, pois o texto diz que a compreensão dos estilos de vida e visões de mundo, 

inerentes à língua que os alunos estão estudando, ajudará a romper a ideia de que a cultura “dos outros” 

(aquela que não é a nossa) é monolítica (tem pouca variedade). 

A banca esclarece que, linguisticamente, âmbito em que se situa o referencial do texto da prova, um texto 

autêntico é aquele que está em circulação na sociedade e que é usado para fins de ensino sem qualquer 

adaptação.    

 

Questão: 20 

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

1) A diretiva da Questão 20 diz “About the text , it is true that it” (Sobre o texto, é verdadeiro que ele) e as 

opções de resposta são; A- praised multiculturalism (enaltece o multiculturalismo); B- blamed multiculturalism 

(responsabiliza/culpa/ataca  o multiculturalismo); C- condoned multiculturalism (desculpa/perdoa o 

multiculturalismo); D- concealed multiculturalism (esconde o multiculturalismo).  

O texto diz “Communities Secretary Eric Pickles heralded the end of state‐sponsored multiculturalism by 

vowing to stand up for mainstream values by strengthening national identity.  “(Secretário das comunidades 

Eric Pickles anunciou o fim do multiculturalismo patrocinado pelo estado jurando defender os valores 

tradicionais através do fortalecimento da identidade nacional)”. 

“He said the government will celebrate what people in England have in common, rather than 

what divides them” (Ele disse que o governo celebrará o que as pessoas na Inglaterra têm em comum, muito 

mais do que aquilo que as separa) 

“Mr Pickles said there will be a strategy on community cohesion and integration which calls for people to 

come together around shared values.” (Sr Pickles disse que haverá uma estratégia de coesão e integração 

comunitárias que exigirá que as pessoas se unam em torno de valores compartilhados)  

“We need community cohesion: Ministers' pledge to end era of multiculturalism by appealing to sense of 

British identity” (Nós precisamos de coesão na comunidade: garantia de Ministro para acabar com era do 

multiculturalismo é apelo ao senso de identidade britânica) 

Diante dos extratos do texto apresentados, fica evidente a responsabilidade imputada ao multiculturalismo, 

ou seja, a de ressaltar mais as diferenças do que as características compartilhadas e, dessa forma 

afastar/segregar grupos ou indivíduos. 

2) A banca ressalta que o verbo  “blame” tem como sinônimos: criticar, atacar, atribuir, denunciar, condenar, 

desfavorecer, e tantos outros que satisfazem plenamente a confirmação das pistas textuais que elegem a 

Opção B como única consistente. 

 

Questão: 22 

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

1) A página 100, do livro “Approaches and Methods in Language Learning”, Second Edition, de Jack C. Richards 

and Theodore S. Rodgers, Cambridge Language Teaching Library. 2004, diz: 

“Suggestopedia, also known as Desuggestopedia, is a method developed by the Bulgarian psychiatrist-

educator Georgi Lozanov.Suggestopedia is a specific set of learning recommendations derived from 

Suggestology, which Lozanov describes as a science … concerned with the systematic study of the nonrational 

and/or nonconscious influences.” 

“Suggestopedia, também conhecida como Desuggestopedia, é um método desenvolvido pelo psiquiatra-

educador Georgi Lozanov. Suggestopedia é um conjunto específico de recomendações de aprendizagem 
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derivadas da Suggestologia, a qual Lozanov descreve como a ciência preocupada com o estudo sistemático das 

influências não racionais e não conscientes.” 

“The most conspicuous characteristics of the Suggestopedia are the decoration, furniture, and arrangement of 

the classroom, the use of music, and the authoritative behavior of the teacher” 

“As características mais destacadas da Suggestopedia são a decoração, mobília, e arranjo da sala, o uso de 

música, e o comportamento confiável/embasado/autorizado/oficial etc... do professor” 

2) A página 101/102, da mesma obra anteriormente mencionada, no seu terceiro parágrafo, iniciando na 

oitava linha , diz: 

“ There are six principal theoretical components through which desuggestopedia and suggestion operate and 

that set up access to reserves. We will describe these briefly following Bancroft (1972). They are: Authority, 

Infantilization, Double-planedness, Intonation-Rhythm, and Concert pseudo-passiveness.”   

“Existem cinco components teóricos primordiais através dos quais a desuggestopedia opera e que dão acesso 

a reservas. Nós os descreveremos brevemente seguindo Bancroft (1972). Eles são: Autoridade 

(embasamento/confiabilidade/etc), Infantilização, Duplicidade de planejamento, Entonação-rítimo, Pseudo-

passividade.” 

3) A palavra “distinguished”  origina-se do verbo “distinguish” (distinguir/diferenciar), sendo sua forma de 

Particípio Passado usada como adjetivo, com o significado de “distinto/destacado/diferenciado/característico 

de”. A banca informa que “distinguish” trata-se de vocábulo cognato do português. 

4) A banca ressalta que existem itens do conteúdo programático que se constituem em conhecimento 

científico sobre determinado assunto, portanto, dispensando a presença de um texto antecedente à questão, 

texto no qual buscar-se-ía a resposta ao questionamento. No caso da Questão 22, o conteúdo é Metodologia 

(ensino de língua estrangeira), dada a caracterização de um método de ensino, a questão afere se o candidato 

é capaz de identificar qual é o método possuidor de tais características. 

5) Em tempo, a banca explicita que foi feita cópia literal dos trechos do livro citado acima. 

 

Questão: 23 

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

1) A página 32, do livro “Approaches and Methods in Language Learning”, Second Edition, de Jack C. Richards 

and Theodore S. Rodgers, Cambridge Language Teaching Library. 2004, diz: 

“The model presented in this chapter demonstrates that any language teaching method can be described in 

terms of the issues identified here at the levels of approach, design, and procedure.” 

2) A página 33, do mesmo livro, Figura 2.1 Sumário dos elementos e subelementos que constituem um 

método, apresenta a palavra método à frente de uma chave que se divide em Approach, Design, Procedure, 

sendo que Approach subdivide-se em Teoria da Natureza da Língua e Teoria da Natureza da Aprendizagem da 

Língua; Design subdivide-se em Objetivos gerais e específicos do método (modelo de programação, tipos de 

aprendizagem e atividades, papel do aprendiz, papel do professor, papel dos materiais instrucionais); 

Procedure subdivide-se em Práticas e Técnicas de sala de aula e comportamentos observados quando o 

método é usado. 

3) A banca ressalta que existem itens do conteúdo programático que se constituem em conhecimento 

científico sobre determinado assunto, portanto, dispensando a presença de um texto antecedente à questão, 

texto no qual buscar-se-ía a resposta ao questionamento. No caso da Questão 23, o conteúdo é Metodologia 

(ensino de língua estrangeira), dada a caracterização de método , a questão afere se o candidato é capaz de 

identificar que elementos constituem-no e, ainda, se distingue método de abordagem. Inclusive, a banca 

informa que o mesmo livro supracitado possui extensa argumentação, tendo como base Finocchiaro e Brumfit 
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(1983) dentro do tema, ou seja, diferenciar método de abordagem, caracterizar “design” e “procedure”. 

(Páginas 18-32) 

 

Questão: 24 

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

A banca ressalta que existem itens do conteúdo programático que se constituem em conhecimento científico 

sobre determinado assunto, portanto, dispensando a presença de um texto antecedente à questão, texto no 

qual buscar-se-ía a resposta ao questionamento. No caso da Questão 24, o conteúdo é Metodologia (ensino 

de língua estrangeira), dada a caracterização de uma situação contemporânea, a questão afere se o candidato 

é capaz de identificar que elementos constituem a análise dos métodos/abordagens já consagrados e 

mundialmente conhecidos, ainda, se o candidato identifica critérios de criticidade contidos nas referidas 

análises. 

 

Questão: 25 

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

1) O objetivo desejado no Natural Approach não é a competência linguística , é a competência comunicativa. 

Segundo a teoria da língua que embasa o Natural Approach (Krashen e Terrell: 1983), comunicação é a função 

primária da língua e, assim, a abordagem por eles proposta é em cima de ensinar habilidades comunicativas, 

sendo que os próprios teóricos, anteriormente citados referem-se ao Natural Approach como um exemplo de 

abordagem comunicativa. Eles rejeitam métodos tradicionais de ensino, tais como o Método Audiolingual, no 

qual a gramática é vista como componente central da língua. De acordo com Krashen e Terrell, o maior 

problema com o Audiolingualismo é que ele não se constrói tendo como base uma teoria de aquisição de 

língua, ele se constrói sobre a estrutura da língua. No caso do Natural Approach, os mesmos linguistas 

explicam que, a aquisição de uma língua é um processo inconsciente que envolve um desenvolvimento 

naturalista da proficiência  da língua através da compreensão e do uso da língua para comunicação 

significativa. Segundo os supracitados linguistas, a aprendizagem é um processo consciente de regras sobre 

uma língua que resulta em conhecimento explícito, ou competência linguística, enquanto a aquisição de uma 

língua é processo insconsciente que resulta em apropriação da língua para comunicar.     

Approaches and Methods in Language Learning , Second Edition, de Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers, 

Cambridge Language Teaching Library. 2004, páginas 178-180. 

2) A banca ressalta que no Communicative Language Teaching a competência comunicativa é o objetivo 

desejado também, ou seja, a habilidade de usar o sistema linguístico efetivamente e apropriadamente para 

comunicar. 

Approaches and Methods in Language Learning , Second Edition, de Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers, 

Cambridge Language Teaching Library. 2004, páginas 156 ítem 14. 

3) A banca ressalta que existem itens do conteúdo programático que se constituem em conhecimento 

científico sobre determinado assunto, portanto, dispensando a presença de um texto antecedente à questão, 

texto no qual buscar-se-ía a resposta ao questionamento. No caso da Questão 25, o conteúdo é Metodologia 

(ensino de língua estrangeira), dada a caracterização de um método/abordagem, a questão afere se o 

candidato é capaz de identificar a teoria da língua que lhe serve de base e, ainda analisar 

métodos/abordagens já consagrados e mundialmente conhecidos em seus pontos de contato e oposições. 

4) A banca informa que: SLA=Second Language Aquisition (Aquisição de Segunda Língua) não é um 

método/abordagem de ensino, é um tema amplamente discutido em linguística aplicada ao ensino de línguas 
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e que ESP=English For Special Purposes (Inglês Para Fins Especiais) também não é método/abordagem de 

ensino, é a modalidade de língua direcionada para atividades profissionais e finalidades técnicas. 

5) A banca explicita que Chomsky e Krashen distinguem competência e performance para definirem “erro”, ou 

seja, sinalizarem que aquilo que tradicionalmente se via como “errado” não implica em falta de condição 

inerente para aquisição de uma língua.  

 

Questão: 26 

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

1) Segundo  o texto dos PCNs de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, no capítulo intitulado “A 

aprendizagem na área”, na sua página 5, no primeiro parágrafo temos: “As propostas de mudanças 

qualitativas para o processo de ensino-aprendizagem no nível médio indicam a  sistematização de um 

conjunto de disposições e de atitudes pesquisar, selecionar informações, analisar, sintetizar, argumentar, 

negociar significados, cooperar, de forma que o aluno possa participar do mundo social...” 

portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/14_24pdf 

Assim, não é possível sustentar o argumento de que o conhecimento aferido na Questão 26 encontrava-se 

fora do domínio específico da área de linguagens. 

 

Questão: 28 

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

1) O único item que NÃO se trata da descrição de habilidade/competência de comunicação e representação é 

“Acolher manifestações da linguagem vindas de diferentes grupos”, pois que é a descrição de uma 

habilidade/competência de Contextualização Sócio-Cultural que está na página 14, terceiro ítem dos PCNs de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/14_24pdf 

2) Não existe qualquer inconsistência no item A, “tecnologias  comunicação e da informação”pois a presença 

da conjunção aditiva “e” sinaliza, justamente, que há adição/soma das ideias, ou seja, ambos os termos 

“comunicação” “informação” são adjuntos adnominais de “tecnologias” , sendo esses adjuntos conectados 

pela conjunção “e” significa que a preposição usada para a primeira palavra é da mesma natureza que a usada 

para a segunda, o que ocorreu foi um lapso de digitação que em nada prejudica a compreensão  da estrutura 

frasal. Ademais, a simples menção a “tecnologia” já remete à linguagem e representação da mesma. 

3) “Acolher manifestação da linguagem” é habilidade/competência  atitudinal e não linguística; quando acolho 

o que o outro fala, como o outro se expressa, o  modo como o outro representa o mundo e sua cultura, 

demonstro que tenho habilidade/competência para conviver, respeitar, incluir aquele que não se expressa 

exatamente como eu me expresso. 

4) A banca ressalta que “acolher manifestações da linguagem de diferentes grupos” não significa que o 

indivíduo vai passar a se “comunicar e representar” a sua realidade com a linguagem do outro, significa que o 

outro será visto sem preconceitos, como usuário competente do código/linguagem que usa e que reflete a sua 

cultura. 

5) Aplicar tecnologias de comunicação e da informação não significa usar mídias ou eletrônicos, no texto esse 

uso se refere a dominar os recursos linguísticos (vocabulário, gramática, prosódia, linguagem verbal e não 

verbal,pontuação, gêneros textuais etc) para produzir sentido e comunicar-se, escrever, ler, etc,  não se trata 

“informática”. 
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Questão: 29 

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

Quando se faz referência à competência gramatical, quer-se dizer que o usuário da língua domina um 

conjunto de regras/normas que lhe permitem estruturar a língua organizadamente. Quando um usuário de 

português, por exemplo, é capaz de distinguir que um outro usuário de português não é da mesma região que 

ele, não quer dizer que esse outro usuário se utilizou de construções agramaticais ou inconsistentes. A 

percepção dos diferentes níveis, formas, manifestações da língua demonstram a capacidade/habilidade de 

analisar os atos comunicativos, independentemente do conceito gramatical do “certo” “errado”. 

 

Questão: 37 

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

A LDB é a primeira lei educacional a fornecer o significado do que é educação.  Esta lei determina e padroniza 

o ensino em todo o Brasil. É através do conhecimento da LDB, que o professor conhece seus direitos e 

deveres, além das obrigações e deveres do estado e da família. A LDB trata do piso salarial, da condita do 

professor, da relação família escola, do direito à educação, a responsabilidades das instituições, trata da 

formação do professor, trata das modalidades de ensino, das responsabilidades do docente e do 

estabelecimento e da avaliação da aprendizagem, entre outras determinações e obrigações, todas 

relacionadas à educação. 

Portanto, é de extrema importância o conhecimento de toda esta legislação e suas alterações, pois somente 

de posse deste conhecimento um professor poderá atuar com competência e responsabilidade de acordo com 

seus direitos e deveres. 

Quanto ao argumento recursal, que trata da inexistência do conteúdo programático, no edital deste certame, 

vale ressaltar que a LDB, consta entre os conteúdos “Principais aspectos históricos da Educação Brasileira”, 

pois desde sua promulgação, a LDB, vem trazendo história e evolução. Também, diz respeito Educação: 

principais definições e aspectos, seus fins e papel na sociedade contemporânea.   A LDB, é discutida nas 

“Diretrizes Curriculares Nacionais”, a LDB, também trata dos “currículos (organização e dinâmica); conteúdos 

curriculares e aprendizagem, e Avaliação como processo contínuo e investigativo e inclusivo”, e em  muitos 

outros, que poderia citar, conforme publicação  no anexo I do edital 

Fonte: ANEXO I – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 –Duque de Caxias – RJ 

 

Questão: 40 

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

É de extrema importância o conhecimento do Plano Nacional de Educação (PNE) por ser este um documento 

com diretrizes para políticas públicas de educação para o período de 2011 a 2020. O projeto original saiu dos 

debates ocorridos na Conferência Nacional de Educação (Conae), em 2010, com o intuito de substituir o 

primeiro plano (2001-2010).  O argumento recursal que contesta o conhecimento do Plano Nacional de 

Educação, para aprovação neste certame e a inexistência deste no edital está incoerente. Vale ressaltar que o 

PNE, consta entre o conteúdo: “Principais aspectos históricos da Educação Brasileira”, pois desde o primeiro 

PNE acontece a história e evolução na educação. Também, diz respeito Educação: principais definições e 

aspectos, seus fins e papel na sociedade contemporânea.  E ainda, o PNE, é tratado nas “Diretrizes Curriculares 

Nacionais”, entre outros conteúdos, conforme publicação no anexo I do edital. 

O argumento recursal que se refere ao item II está incoerente, pois quando este afirma que é uma ação 

contundente universalizar a educação básica, está correto, pois sendo a educação básica composta de 

educação infantil, ensino fundamental e médio, ressalta-se que na Meta 1  o que se pretende é universalizar, 
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até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 

oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças 

de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.  Com a Meta 2 pretende-se  universalizar o ensino 

fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo 

menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último 

ano de vigência deste PNE. E finalmente, a Meta 3 determina  universalizar, até 2016, o atendimento escolar 

para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste 

PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).  Entretanto, a 

estratégia 3.6, determina que para que ocorra esta universalização para esta população, que pertence ao 

ensino médio: “3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, fundamentado em matriz de 

referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam 

comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, 

e promover sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a 

educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos 

dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à educação superior; portanto, 

atendimento à esta  estratégia, possibilitará a universalização do ensino médio. 

O ITEM III, informa que prevê a ampliação do investimento público em educação pública de forma a atingir, 

NO MÍNIMO, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País, não informa o item,  

qual o máximo, portanto o recurso é improcedente, pois o mínimo é justamente 7%, de acordo com a meta 

20. Neste item o objetivo foi citar apenas o mínimo do investimento, seguido de demais informações acerca 

da ampliação de numero de vagas no ensino superior e o aprimoramento da formação e aumento do salário 

dos docentes. Portanto, o mínimo de investimento para este fim, é 7% conforme determinado na meta 20.  

Assim, não há nada que conste como incorreto neste item.  

Quanto ao argumento recursal que faz referencia ao item IV, também é improcedente, pois de acordo com 

que dispõe a Lei 13005/2014 em seu Art. 5º § 2o: “a cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste 

PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP publicará estudos para 

aferir a evolução  no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações organizadas 

por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que 

trata o art. 4o, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes”. 

Portanto, conforme comando da questão, estão corretos apenas os itens I, II e III. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm 

 

Questão: 43 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 

Ocorreu uma incorreção na divulgação do gabarito. Apenas a afirmativa I está incorreta, pois o teatro foi 

construído pelo próprio Shopping Center e doado a municipalidade por 99 anos. As afirmativas II e III estão 

corretas. O primeiro teatro público de Duque de Caxias foi conquistado depois de uma intensa queda de 

braço. O prefeito Moacyr Rodrigues do Carmo, atendendo solicitação do jornalista Laís Costa Velho e do 

artista e escritor Barboza Leite, pressionou a incorporada do Shopping Center a construir o espaço. A tática 

deu certo e em 1967, um velho sonho da classe artística era concretizado com a conquista do teatro, 

localizado entre as Ruas Mariano Sendra e José de Alvarenga. Com aproximadamente 100 cadeiras, o teatro 

foi doado à municipalidade por 99 anos. Vinculado à Divisão de Educação e Cultura da Prefeitura, o local 

recebeu o nome de Teatro Municipal Armando Melo (TEMAM), uma homenagem a um dos artistas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
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fundadores do TMC (Teatro Moderno Caxiense). O TMC impulsionou as artes na cidade e teve também como 

fundadores: Laís Costa Velho, Antônio Pacot, Wanda Freimuth, Afonso Fernandes, etc. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=2576. 

 

Questão: 46 

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

No século XIX a área dedicou-se à criação de gado e à produção de frutas. Muitas terras foram vendidas ou 

arrendadas pelos seus antigos proprietários. Houve muitas epidemias e um grande despovoamento local. 

Somente no século XX, em 1931, o Distrito de São João de Merity foi desmembrado e surgiu o oitavo distrito 

de Nova Iguaçu: Duque de Caxias, por isso, esta é a alternativa correta. A questão está fundamentada como se 

pode comprovar na reprodução do texto inserido no Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias que 

atesta: “No final do século XIX, a região entrou em decadência. Com a construção das primeiras estradas de 

ferro, os caminhos fluviais foram abandonados como meio de integração ao porto do Rio de Janeiro. Além 

disso, os rios já não eram mais os mesmos. O grande desmatamento das encostas destruíra lentamente a 

proteção dos seus mananciais. Durante boa parte do ano, havia apenas lama e plantas aquáticas, tornando a 

navegação muito difícil. A área dedicou-se à criação de gado e à produção de frutas. Muitas terras foram 

vendidas ou arrendadas pelos seus antigos proprietários. Houve muitas epidemias e um grande 

despovoamento local.”. 

Fonte: Altas Escolar do Município de Duque de Caxias – 2ª Edição, 2015, p.27. 

 

Questão: 48 

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

Há uma diferença entre a origem de formação do distrito para a origem de formação do município. Apesar de 

não participar de nenhum movimento pró-emancipação, foi graças à iniciativa de José Luiz Machado, mais 

conhecido como “Machadinho”, que Meriti passou a se chamar Caxias. Morador da localidade desde o início 

do século XX, “Machadinho” e um grupo de amigos foram à estação de trem, próximo a Plínio Casado, para 

retirar a placa que tinha o nome de Meriti e trocá-la por Caxias, uma homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, 

que nasceu na região. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 

Questão: 50 

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

São João de Meriti foi distrito de Duque de Caxias se emancipando em 1947. Belford Roxo e Duque de Caxias é 

que foram pertencentes à Nova Iguaçu, emancipando respectivamente em 1990 e 1943. São João de Meriti, 

embora tenha suas terras pertencidos a Nova Iguaçu, ao se emancipar tornando-se município, deixou de ser 

distrito de Duque de Caxias e não de Nova Iguaçu, município a qual não pertencia mais desde a emancipação 

de Duque de Caxias. Duque de Caxias se emancipou do município de Nova Iguaçu e não do Rio de Janeiro. A 

pequena incorreção de digitação no nome do município de São João de Meriti não macula a questão, já que 

não há alternativas que possam gerar confusão quanto aos nomes e os dados apresentados são todos 

precisos, no que tange a afirmativa correta. Vale destacar que o enunciado da questão apresentava dois 

comandos para resolução desta: “Com base na figura anterior e no conhecimento histórico dos movimentos 

de emancipação política desta região...” Portanto, a ciência dos fatos históricos referentes às emancipações da 

baixada (que são recentes) e mais especificamente de Duque de Caxias (a resposta correta diz respeito a este 

município), já dariam condições a resolução adequada da questão. As cores não oferecem nenhuma 

http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=2576
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necessidade especifica de identificação, já que cada município delimitado no mapa já está identificado e o que 

deveria ser notado nas setas é para qual município cada uma apontava. O fato do município de São João do 

Meriti, enquanto distrito, atender pelo nome de Meriti não compromete a questão e o entendimento das 

alternativas já que ambos dizem respeito a mesma região geográfica tratada.  

Fonte: Altas Escolar do Município de Duque de Caxias – 2ª Edição, 2015, p.28. 

 

 

Cargo: Professor I - Matemática 

 

Questão: 02 

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

Os três irmãos assistiram juntos um filme na quarta-feira. Considerando esse dia como dia 01, tem-se a 

sequência de dias a seguir para cada irmão. 

José: 01; 09; 17; 25; 33; 41; 49 

Luiz: 01; 13; 25; 37; 49  

Hugo: 01; 17; 33; 49 

Eles assistiram juntos um filme no quadragésimo nono dia. 

Quartas-feiras: 01; 08; 15; 22; 29; 36; 43. 

Assim 44(quinta); 45(sexta); 46(sábado); 47(domingo); 48(segunda); 49 (terça-feira). 

Resposta: terça-feira. 

Fonte: Bianchini e Paccola. Curso de Matemática: volume único. São Paulo. Editora Moderna. Ano: 2003. 

 

Questão: 05 

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

A resolução envolve uma regra de três simples e o cálculo que envolve a porcentagem é básico e apenas para 

comparação, conforme resolução a seguir.   

40(km/h) _______ 25 minutos 

x(km/h) _________ 20 minutos 

 

20x=40.25 

x=50km/h 

Aumento: 50-40=10 

10/40=25% 

Fonte: Bianchini e Paccola. Curso de Matemática: volume  único. São Paulo. Editora Moderna. Ano:2003. 

 

Questão: 06 

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

Em 1 hora a torneira A enche 1/4 do tanque e a torneira B enche 1/8 do tanque. 

Juntas em 1 hora elas enchem 1/4 +1/8=12/32 =6/16=3/8 

3/8 -----1h 

1 -------x 

3x/8=1 

x=8/3 h 

x=8.60/3=8.20=160 minutos=2 horas e 40minutos 
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Fonte: Bianchini e Paccola. Curso de Matemática: volume único. São Paulo. Editora Moderna. Ano: 2003. 

 

Questão: 07 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Erro na digitação. Faltou o sinal de igualdade para que a expressão seja considerada uma equação. 

 

Questão: 18 

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

A ordem dos elementos não importa no preparo do sanduíche. Tem-se que: 

_Escolhendo-se 3 queijos e nenhum vegetal: C4,3=4 

_Escolhendo-se 1 queijo e 2 vegetais: 4.C4,2=4.
4!

2!2!
=4.

4.3.2!

2!2!
=4.

4.3

2
=24 

_Escolhendo-se 1 vegetal e 2 queijos: 4.C4,2=24 

Total: 4+24+24=52 

Fonte: Bianchini e Paccola. Curso de Matemática: volume  único. São Paulo. Editora Moderna. Ano:2003. 

 

Questão: 24 

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

_Valor máximo de f(x): 2-3(-1)= 5  

_Valor mínimo de g(x): 1+4(-1)=-3 

_Soma=5+(-3)=2 

Fonte: Bianchini e Paccola. Curso de Matemática: volume único. São Paulo. Editora Moderna. Ano: 2003. 

 

Questão: 27 

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

 
Os ângulos formados entre as linhas verticais e as horizontais são retos e, portanto não são necessárias 

representações desses ângulos. 

Hipotenusa do triângulo: 20-5-3-2=10m 

H2=(cat)2+62 

102=(cat)2+62 

100=(cat)2+36 

(cat)2=64 

Cateto=8m 

Medidas na vertical=10+10=20m 

Medidas na horizontal=20+5+3+2=30m 
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Medida dos catetos=8+6=14m 

Perímetro=64m 

Fonte: Bianchini e Paccola. Curso de Matemática: volume único. São Paulo. Editora Moderna. Ano: 2003. 

 

Questão: 29 

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

_reta (r):  

y=ax+b  

b=2       

y=ax+2    

_reta (s): 

y=mx+n 

n=6 

y=mx+6 

As retas são perpendiculares: m.a=-1     m=-1/a 

Substituindo m=-1/a na equação da reta (s) tem-se: 

 y=-x/a+6 

O ponto (2,4) pertence a reta (s): 

    4=-2/a +6 

    -2=-2/a 

     a =1 

Fonte: Bianchini e Paccola. Curso de Matemática: volume único. São Paulo. Editora Moderna. Ano: 2003. 

 

Questão: 33 

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

O comando da questão solicita que se considere a fala da personagem da charge, o fragmento de texto dado e 

as abordagens pedagógicas ao longo da história da educação no Brasil, e indique nas alternativas dadas, qual a 

tendência em OPOSIÇÃO a concepção bancária da educação.  

A educação Libertadora, tem no relacionamento professor-aluno um diálogo, como método básico, a relação é 

horizontal; onde educador e educandos se posicionam como sujeitos do ato de conhecimento. O critério de 

bom relacionamento é a total identificação com o povo, sem o que a relação pedagógica perde consistência. 

Ao contrário que indica a charge, onde a professora apresenta o modo de ensinar de forma única, sem 

nenhuma possibilidade de escolha e expressão dos alunos. 

Elimina-se, por pressuposto, toda relação de autoridade, sob pena de esta inviabilizar o trabalho de 

conscientização, de "aproximação de consciências". Trata-se de uma "não-diretividade", mas não no sentido 

do professor que se ausenta, mas que permanece vigilante para assegurar ao grupo um espaço humano para 

"dizer sua palavra", para se exprimir sem se neutralizar. 

Fonte: SAVIANI Dermeval, “Tendências pedagógicas contemporâneas”, Paulo FREIRE: Ação Cultural para a 

Liberdade; Pedagogia do Oprimido e Extensão ou Comunicação.  

 

Questão: 37 

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

Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
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Questão: 39 

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

A alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96,   que  torna obrigatório  no ensino 

fundamental e médio o estudo sobre a cultura e história afro- brasileira e ainda, dos povos  indígenas,  nas 

instituições públicas e privadas de ensino, ocorreu de acordo com a alteração do artigo 26  dada pela Lei nº 

11.645, de 2008. Em seus § 1o  e 2º, dispõe ainda que,  “o conteúdo programático a que se refere este artigo 

incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a 

partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e 

dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil.  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros 

serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 

literatura e história brasileiras”.  Portanto a alternativa D está correta e o comando da questão solicita a 

incorreta, que é a A. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm. 

 

Questão: 40 

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

É de extrema importância o conhecimento do Plano Nacional de Educação (PNE) por ser este um documento 

com diretrizes para políticas públicas de educação para o período de 2011 a 2020. O projeto original saiu dos 

debates ocorridos na Conferência Nacional de Educação (Conae), em 2010, com o intuito de substituir o 

primeiro plano (2001-2010).  O argumento recursal que contesta o conhecimento do Plano Nacional de 

Educação, para aprovação neste certame e a inexistência deste no edital está incoerente. Vale ressaltar que o 

PNE, consta entre o conteúdo: “Principais aspectos históricos da Educação Brasileira”, pois desde o primeiro 

PNE acontece a história e evolução na educação. Também, diz respeito Educação: principais definições e 

aspectos, seus fins e papel na sociedade contemporânea.  E ainda, o PNE, é tratado nas “Diretrizes Curriculares 

Nacionais”, entre outros conteúdos, conforme publicação no anexo I do edital. 

O argumento recursal que se refere ao item II está incoerente, pois quando este  afirma que é uma ação 

contundente universalizar a educação básica,  está correto, pois sendo a educação básica composta de 

educação infantil, ensino fundamental e  médio, ressalta-se  que na  Meta 1  o que se pretende é universalizar, 

até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 

oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças 

de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.  Com a Meta 2 pretende-se  universalizar o ensino 

fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo 

menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último 

ano de vigência deste PNE. E finalmente, a Meta 3 determina  universalizar, até 2016, o atendimento escolar 

para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste 

PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).  Entretanto, a 

estratégia 3.6, determina que para que ocorra esta universalização para esta população, que pertence ao 

ensino médio: “3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, fundamentado em matriz de 

referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam 

comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, 

e promover sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a 

educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à educação superior; portanto, 

atendimento à esta  estratégia, possibilitará a universalização do ensino médio. 

O ITEM III, informa que prevê a ampliação do investimento público em educação pública de forma a atingir, 

NO MÍNIMO, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País, não informa o item,  

qual o máximo, portanto o recurso é improcedente, pois o mínimo é justamente 7%, de acordo com a meta 

20. Neste item o objetivo foi citar apenas o mínimo do investimento, seguido de demais informações acerca 

da ampliação de numero de vagas no ensino superior e o aprimoramento da formação e aumento do salário 

dos docentes. Portanto, o mínimo de investimento para este fim, é 7% conforme determinado na meta 20.  

Assim, não há nada que conste como incorreto neste item.  

Quanto ao argumento recursal que faz referencia ao item IV, também é improcedente, pois de acordo com 

que dispõe a Lei 13005/2014 em seu Art. 5º § 2o: “a cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste 

PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP publicará estudos para 

aferir a evolução  no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações organizadas 

por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que 

trata o art. 4o, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes”. 

Portanto, conforme comando da questão, estão corretos apenas os itens I, II e III. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm 

 

Questão: 42 

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

Como se comprova no texto inserido na página oficial da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Campos 

Elísios já foi denominado Actura: “Na década de 40, o governo federal promoveu a limpeza de mais de seis mil 

quilômetros de rios e construiu mais de 200 pontes na Baixada Fluminense. Com a inauguração de novas 

estações, em 1911, pela Estrada de Ferro Leopoldina multiplicaram-se as viagens, bem como o número de 

passageiros em Gramacho, São Bento, Actura (Campos Elíseos), Primavera e Saracuruna. Nesta época, Meriti 

ainda era distrito de Iguassú. Com a construção da Rodovia Rio-Petrópolis, em 1928, Meriti voltou a 

prosperar.”. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155 

 

Questão: 43 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 

Ocorreu uma incorreção na divulgação do gabarito. Apenas a afirmativa I está incorreta, pois o teatro foi 

construído pelo próprio Shopping Center e doado a municipalidade por 99 anos. As afirmativas II e III estão 

corretas. O primeiro teatro público de Duque de Caxias foi conquistado depois de uma intensa queda de 

braço. O prefeito Moacyr Rodrigues do Carmo, atendendo solicitação do jornalista Laís Costa Velho e do 

artista e escritor Barboza Leite, pressionou a incorporada do Shopping Center a construir o espaço. A tática 

deu certo e em 1967, um velho sonho da classe artística era concretizado com a conquista do teatro, 

localizado entre as Ruas Mariano Sendra e José de Alvarenga. Com aproximadamente 100 cadeiras, o teatro 

foi doado à municipalidade por 99 anos. Vinculado à Divisão de Educação e Cultura da Prefeitura, o local 

recebeu o nome de Teatro Municipal Armando Melo (TEMAM), uma homenagem a um dos artistas 

fundadores do TMC (Teatro Moderno Caxiense). O TMC impulsionou as artes na cidade e teve também como 

fundadores: Laís Costa Velho, Antônio Pacot, Wanda Freimuth, Afonso Fernandes, etc. 

Fonte: http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=2576 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1155
http://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=2576
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Questão: 46 

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

No século XIX a área dedicou-se à criação de gado e à produção de frutas. Muitas terras foram vendidas ou 

arrendadas pelos seus antigos proprietários. Houve muitas epidemias e um grande despovoamento local. 

Somente no século XX, em 1931, o Distrito de São João de Merity foi desmembrado e surgiu o oitavo distrito 

de Nova Iguaçu: Duque de Caxias, por isso, esta é a alternativa correta. A questão está fundamentada como se 

pode comprovar na reprodução do texto inserido no Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias que 

atesta: “No final do século XIX, a região entrou em decadência. Com a construção das primeiras estradas de 

ferro, os caminhos fluviais foram abandonados como meio de integração ao porto do Rio de Janeiro. Além 

disso, os rios já não eram mais os mesmos. O grande desmatamento das encostas destruíra lentamente a 

proteção dos seus mananciais. Durante boa parte do ano, havia apenas lama e plantas aquáticas, tornando a 

navegação muito difícil. A área dedicou-se à criação de gado e à produção de frutas. Muitas terras foram 

vendidas ou arrendadas pelos seus antigos proprietários. Houve muitas epidemias e um grande 

despovoamento local.”. 

Fonte: Altas Escolar do Município de Duque de Caxias – 2ª Edição, 2015, p.27. 

 

Questão: 50 

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

São João de Meriti foi distrito de Duque de Caxias se emancipando em 1947. Belford Roxo e Duque de Caxias é 

que foram pertencentes à Nova Iguaçu, emancipando respectivamente em 1990 e 1943. São João de Meriti, 

embora tenha suas terras pertencidos a Nova Iguaçu, ao se emancipar tornando-se município, deixou de ser 

distrito de Duque de Caxias e não de Nova Iguaçu, município a qual não pertencia mais desde a emancipação 

de Duque de Caxias. Duque de Caxias se emancipou do município de Nova Iguaçu e não do Rio de Janeiro. A 

pequena incorreção de digitação no nome do município de São João de Meriti não macula a questão, já que 

não há alternativas que possam gerar confusão quanto aos nomes e os dados apresentados são todos 

precisos, no que tange a afirmativa correta. Vale destacar que o enunciado da questão apresentava dois 

comandos para resolução desta: “Com base na figura anterior e no conhecimento histórico dos movimentos 

de emancipação política desta região...” Portanto, a ciência dos fatos históricos referentes às emancipações da 

baixada (que são recentes) e mais especificamente de Duque de Caxias (a resposta correta diz respeito a este 

município), já dariam condições a resolução adequada da questão. As cores não oferecem nenhuma 

necessidade especifica de identificação, já que cada município delimitado no mapa já está identificado e o que 

deveria ser notado nas setas é para qual município cada uma apontava. O fato do município de São João do 

Meriti, enquanto distrito, atender pelo nome de Meriti não compromete a questão e o entendimento das 

alternativas já que ambos dizem respeito a mesma região geográfica tratada.  

Fonte: Altas Escolar do Município de Duque de Caxias – 2ª Edição, 2015, p.28. 

 

 

Cargo: Professor II - Áreas Integradas 

 

Questão: 01 

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

Ariès (1978), famoso historiador francês, afirmou que a infância foi uma invenção da modernidade, 

constituindo-se numa categoria social construída recentemente na história da humanidade. Para ele, a 

emergência do sentimento de infância, como uma consciência da particularidade infantil, é decorrente de um 
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longo processo histórico, não sendo uma herança natural. Essa sua afirmação trouxe grandes mudanças na 

compreensão da infância, já que ela era pensada como uma fase da vida, como qualquer outra, mas que 

revelada pelas “delícias de ser criança e de habitar no país da infância”, de um modo idêntico a si mesmo. Os 

séculos XVI e XVII, como bem demonstra Áriès, esboçam uma concepção de infância centrada na inocência e 

na fragilidade infantil. O século XVIII inaugurou a construção da infância moderna, assumindo o signo de 

liberdade, autonomia e independência. 

Fonte: Diferentes concepções da infância e adolescência: a importância da historicidade para sua construção. 

Ana Maria Monte Coelho Frota. www.revispsi.uerj.br 

 

Questão: 02 

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

Apenas no século XVII, o sentimento de infância, que contemplava a criança em suas especificidades, aparece. 

Essas passam a ser percebidas como indivíduos singulares, no sentido de terem sentimentos próprios, 

existindo além da presença biológica, indivíduos agora contemplados em algumas de suas minúcias e 

detalhes. 

Fonte: Ensaio sobre algumas concepções de infância: aproximações com o pensamento Freiriano e o lugar da 

infância das classes populares. Franciele Clara Peloso / Ercília Maria Angeli Teixeira de Paula. 

 

Questão: 03 

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

Como qualquer contato entre pessoas e grupos sociais, a relação escola-família não pode ser unidirecional. A 

escola e os profissionais que nela atuam necessitam regular seu relacionamento com as famílias como via de 

mão dupla, pautada na dialogia, o que significa enfatizar a possibilidade de estabelecer conversas e trocas que 

somente acontecem se há escuta e respeito ao ponto de vista do outro, se há diálogo mediado pela ética. 

Fonte: Projeto de Cooperação Técnica MEC e UFRGS para construção de orientações curriculares para a 

Educação Infantil – Práticas Cotidianas na Educação Infantil – Bases para a reflexão sobre as orientações 

curriculares. Maria Carmen Silveira Barbosa (Consultora). 

 

Questão: 04 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 

Um currículo para a formação humana introduz sempre novos conhecimentos, não se limita aos 

conhecimentos relacionados às vivências do aluno, às realidades regionais, ou com Bse no assim chamado 

conhecimento do cotidiano. 

Diante exposto, altera-se o gabarito para a opção B. 

Fonte: Indagações sobre o Currículo e Desenvolvimento Humano. Elvira Souza Lima 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 

A extensão do país e sua história enriquecem aquilo que denominamos cultura popular brasileira. Portanto, é 

particularmente relevante que a educação infantil considere, ao se assumir como espaço no qual as crianças 

constroem seus pertencimentos, o movimento de aproximação com as manifestações culturais e com os 

grupos sociais e culturais da região a qual pertencem. A interlocução com a comunidade, o compartilhamento 

de bens culturais e a valorização de conquistas alcançadas fazem parte da dinâmica escolar cotidiana. Porém, 

http://www.revispsi.uerj.br/
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essa interlocução não supõe a aceitação de valores e práticas que não se coadunem com princípios éticos 

maiores. Diante do exposto altera-se o gabarito para alternativa C. 

Fonte: Projeto de Cooperação Técnica MEC e UFRGS para construção de orientações curriculares para a 

Educação Infantil – Práticas Cotidianas na Educação Infantil – Bases para a reflexão sobre as orientações 

curriculares. Maria Carmen Silveira Barbosa (Consultora). 

 

Questão: 07 

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

Cuidar e educar significa afirmar na educação infantil a dimensão de defesa dos direitos das crianças, não 

somente aqueles vinculados à proteção da vida, à participação social, cultural e política, mas também aos 

direitos universais de aprender a sonhar, a duvidar, a pensar, a não saber, a silenciar, a rir e a movimentar-se. 

Fonte: Projeto de Cooperação Técnica MEC e UFRGS para construção de orientações curriculares para a 

Educação Infantil – Práticas Cotidianas na Educação Infantil – Bases para a reflexão sobre as orientações 

curriculares. Maria Carmen Silveira Barbosa (Consultora). 

 

Questão: 08 

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

Outras formas de linguagens como o desenho, a modelagem e a matemática estão presentes no mundo como 

significação, expressão, comunicação e produção, mas nem todas as crianças têm acesso a elas. Primeiro 

porque nem todas as culturas valorizam as mesmas linguagens e oferecem para todas as oportunidades de 

desenvolvê-las. Segundo, porque nem sempre os adultos responsáveis pela educação das crianças pequenas 

acreditam em seu potencial para a aprendizagem das linguagens e muitas vezes evitam experiências com 

linguagens simbólicas e expressivas mais sofisticadas, por acreditarem que as crianças não as compreenderão 

por sua pouca idade. 

Fonte: Projeto de Cooperação Técnica MEC e UFRGS para construção de orientações curriculares para a 

Educação Infantil – Práticas Cotidianas na Educação Infantil – Bases para a reflexão sobre as orientações 

curriculares. Maria Carmen Silveira Barbosa (Consultora). 

 

Questão: 10 

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

O currículo propicia o espaço do encontro, da interlocução entre as crianças e os professores, tendo como 

base a articulação de princípios educativos. Nesse encontro se formulam, transmitem e processam 

conhecimentos explícitos ou conhecimentos que não estão tão evidentes. Por esse motivo o currículo não 

pode apenas sustentar aquilo que está explícito nas práticas cotidianas, mas também reflete sobre o que está 

oculto. 

Fonte: Projeto de Cooperação Técnica MEC e UFRGS para construção de orientações curriculares para a 

Educação Infantil – Práticas Cotidianas na Educação Infantil – Bases para a reflexão sobre as orientações 

curriculares. Maria Carmen Silveira Barbosa (Consultora). 

 

Questão: 11 

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

O respeito incondicional ao brincar e à brincadeira é uma das mais importantes funções da educação infantil, 

não somente por ser no tempo da infância que essa prática social se apresenta com maior intensidade mas, 
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justamente, por ser ela a experiência inaugural de sentir o mundo e experimentar-se, de aprender a criar e 

inventar linguagens através do exercício lúdico da liberdade de expressão. 

A presença de uma cultura lúdica preexistente torna possível o brincar como uma atividade cultural que supõe 

aprendizagens de repertórios e vocabulários que a criança opera de modo singular em suas brincadeiras e 

jogos. 

Fonte: Projeto de Cooperação Técnica MEC e UFRGS para construção de orientações curriculares para a 

Educação Infantil – Práticas Cotidianas na Educação Infantil – Bases para a reflexão sobre as orientações 

curriculares. Maria Carmen Silveira Barbosa (Consultora) 

 

Questão: 12 

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

A intencionalidade pedagógica transforma espaços físicos em ambientes. Para compor um ambiente é preciso 

conhecer os seres que o habitam e construir com eles uma experiência de vida temporal nele enraizada. O 

ambiente envolve aspectos físicos, culturais, afetivos e sociais. Ao pensar no ambiente, precisamos levar em 

conta os odores, as cores, os ritmos, os mobiliários, os sons e as palavras, o gosto e as regras de segurança, 

pois cada um tem identidade própria. Durante muitos anos o espaço foi considerado um elemento neutro, 

porém, estudos e publicações, ao nos informarem sobre a dimensão do currículo oculto, abriram a perspectiva 

de o compreendermos como elemento educador, constituidor de conteúdos curriculares. O espaço físico – as 

salas, o pátio, a biblioteca, o refeitório e outros – são locais de atividades pedagógicas que garantem às 

crianças a permanência e o pertencimento a um ambiente, oferecendo a ideia de continuidade, a 

possibilidade de recomeços, o encontro do que já sabem e apreciam, assim como a experiência da criação de 

novos conhecimentos. 

Fonte: Projeto de Cooperação Técnica MEC e UFRGS para construção de orientações curriculares para a 

Educação Infantil – Práticas Cotidianas na Educação Infantil – Bases para a reflexão sobre as orientações 

curriculares. Maria Carmen Silveira Barbosa (Consultora) 

 

Questão: 13 

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

Recurso prejudicado, as razões recursais não correspondem à referida questão. 

 

Questão: 14 

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

O texto proposto no Referencial admite que as crianças têm uma natureza singular que as caracteriza como 

seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. 

Segundo o Referencial, as crianças constroem o conhecimento mediante as interações que estabelecem com 

as outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas é 

fruto de um intenso trabalho de criação, de significação e ressignificação. (BRASIL, 1998). 

Fonte: A concepção de criança para o enfoque histórico-cutural. Maria Cecília Braz Ribeiro de Souza. 

 

Questão: 15 

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

Atualmente as crianças são introduzidas cada vez mais cedo ao mundo educacional escolar, na creche 

(GUATTARI, 1987) e, com isso, o processo de iniciação e socialização se dá também por intermédio da escola 

de Educação Infantil. Todavia, é importante pontuar que o processo de socialização e acesso ao conhecimento 
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sobre o mundo não se dá mais unicamente pela escola, pois os meios midiáticos exercem uma forte influência 

na socialização e a convivência das crianças e jovens em espaços e tempos extra escolares. 

Fonte: As crianças, as infâncias e a Educação Infantil: Concepções atuais. TUSSI, Dorcas; TOMAZZETTI, Cleonice 

Maria. 

 

Questão: 16 

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

Sabe-se, hoje, que o bebê nasce com capacidade para ser um sujeito falante em qualquer língua e que pode 

compreender, de um modo próprio, o que se passa ao seu redor antes mesmo de desenvolver a fala. Por isso, 

não precisamos esperar que os bebês se tornem maiores para conversar com eles, apresentar-lhes o mundo. 

Fonte: A linguagem oral e as crianças – possibilidades de trabalho na Educação Infantil. Silvana de Oliveira 

Augusto. Unesp. 

 

Questão: 17 

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

Todo contato que a criança estabelece com o mundo é sempre mediado pela linguagem (VYGOTSKY, 1985; 

2002). A relação da criança com a linguagem supõe uma relação com o outro, no caso da creche ou da escola, 

é o professor que representa esse outro por meio da língua que apresenta às crianças. Então, faz-se 

necessário refletir sobre o modo, por meio do qual se efetiva essa interação. 

Diferente do que muitos pensam, a aprendizagem de uma língua não é apenas natural. Embora haja, de fato, 

um desenvolvimento orgânico do aparelho fonador, isso não é tudo! Para falar, é preciso compreender como 

funciona a linguagem e como se expressar nesse sistema. Isso só é possível para a criança pequena, pela 

mediação do adulto. É a interpretação do adulto que constitui significação à fala e, desse modo, sustenta a 

produção de discurso da criança. Nesse sentido, pode-se dizer que o adulto é a “[...] instância da língua 

constituída” (LEMOS, 1998). 

Fonte: A linguagem oral e as crianças – possibilidades de trabalho na Educação Infantil. Silvana de Oliveira 

Augusto. Unesp. 

 

Questão: 18 

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

Conforme a Resolução nº4, de 13 de julho de 2010, em seu Art. 15, §2º, estabelece: A LDB inclui o estudo de, 

pelo menos, uma língua estrangeira moderna na parte diversificada, cabendo sua escolha à comunidade 

escolar, dentro das possibilidades da escola, que deve considerar o atendimento das características locais, 

regionais, nacionais e transnacionais, tendo em vista as demandas do mundo do trabalho e da 

internacionalização de toda ordem de relações. 

Fonte: Resolução nº4, de 13 de julho de 2010. 

 

Questão: 19 

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

De acordo com a legislação atual as instituições de educação infantil (creches e pré-escolas) deverão fazer 

parte da Educação Básica, junto com o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, em vez de permanecer ligadas 

às secretarias de assistência social. 

De acordo com a Resolução nº6, de 20 de outubro de 2010, em seus artigos 3º e 4º, estabelece: 



 

204 

 

Art. 3º Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos 

completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. 

 Art. 4º As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida no artigo 3º deverão ser 

matriculadas na Pré-Escola.  

A garantia à Educação está assegurada na Constituição Federal, Art.208, Inciso IV, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

(...) 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 

O ECA, por seu turno, repete quase literalmente o dispositivo constitucional, porém amplia a faixa etária que 

deve ser atendida por este aparelho educacional e assistencial: 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

(...) 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 

Fonte:  

 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil no contexto das reformas. Ana Beatriz 

Cerisara. Educ. Soc., Campinas, vol.23, n.80, setembro / 2002, p. 326-345. 

 Resolução nº6, de 20 de outubro de 2010 (Define Diretrizes Operacionais para a matrícula no Ensino 

Fundamental e na Educação Infantil). 

 Constituição Federal. 

 ECA 

 

Questão: 20 

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

Analisando o texto da lei, compreende-se que essa avaliação deve ser, portanto, de acordo com a situação 

vivenciada pelo aluno, observada e registrada pelo professor. Este sim deverá ser preparado para efetuar os 

registros e ter domínio sobre as teorias do desenvolvimento infantil, compreendendo o momento e as 

necessidades de cada um de seus alunos. O professor deve ser o facilitador para que novas descobertas sejam 

realizadas por suas crianças e ao mesmo tempo o espectador que vai assistir esse momento de descoberta. 

Não de forma passiva, mas estimulando, permitindo, incentivando e proporcionando situações que promovam 

o desenvolvimento. Quanto ao aspecto “sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental”, devemos considerar que a avaliação não é um fim, mas um meio, e como tal tem um objetivo 

final. No caso da educação infantil, se não é para promover a séries posteriores deve-se então discutir qual o 

objetivo da avaliação nesse nível de ensino. Podemos analisar para quê e a quem serve avaliarmos as crianças. 

Seria de fato uma avaliação ou um acompanhamento do desenvolvimento? Segundo a lei, são as duas coisas: 

avaliação e acompanhamento. 

Fonte: Estudos de Avaliação na Educação Infantil. Maria Isabel Filgueiras Lima Ciasca / Débora Lúcia Lima Leite 

Mendes. 

 

Questão: 21 

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

As razões recursais não questionam as respostas da questão, apenas questiona teóricos que afirmariam seu 

enunciado. Porém, esclarece-se que, apesar de questionar sobre os termos habilidade e competência e sua 

teorização, o foco estava no contexto de aulas com investigação. No Dicionário, investigação significa 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90


 

205 

 

“indagação ou pesquisa que se faz buscando, examinando e interrogando”. Aulas dessa natureza pressupõe 

interação, pesquisa e exige toda uma preparação do professor para agir como estimulador e orientador do 

processo ensino-aprendizagem dos alunos. Essa aula investigativa, de metodologias diferenciadas, exigirá do 

professor o desenvolvimento de habilidades e competências para produzir uma boa aula.  

Slomski (2008) afirma que uma cultura de investigação fundamenta-se na ideia de uma ciência educativa em 

que cada sala de aula é um laboratório e cada professor um membro da comunidade científica. Os saberes e 

as competências necessárias à essa docência envolvem principalmente os saberes e competências atitudinais, 

de ação, metodológicas e de comunicação, visando um professor com atitudes e competências 

problematizadas. 

A questão então propunha que encontrasse a alternativa que possuía características condizentes com o perfil 

de professores investigadores, como sendo aqueles que:  

c) avaliam o conhecimento prévio dos alunos antes de começar a aula, e usam tais conhecimentos como base 

para introduzir novos assuntos. 

Assim, o professor introduz um assunto e instiga a participação de todos os alunos para a aquisição e/ou 

ampliação de novos conhecimentos. 

Não fazem parte das características de professores investigativos: 

- centrar explicações em quadro negro e usar aulas expositivas em demasia (letra a); 

- planejar com foco no assunto e tendo um planejamento rígido (letra b); 

- iniciar um tema já com definições sem instigar a curiosidade e a criação de hipóteses (letra d).  

Ao caracterizar o professor investigador, Marli André diz que o professor torna-se um agente ativo na 

investigação e não um mero transmissor de conhecimentos alheios. 

Ser um professor de práticas investigativas requer desenvolver competências para investigar na, sobre e para 

a ação educativa e para partilhar resultados e processos com os outros, nomeadamente com os colegas. 

(ALARCÃO, 2001, p. 06) 

Fonte:  

 ALARCÃO, Isabel. Professor-investigador: Que sentido? Que formação? 2001. Disponível em: 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/sd/textos/alarcao01.pdf. Acesso em: 19 jul.2015. 

 ANDRÉ, Marli. Pesquisa, formação e prática docente. In: ANDRÉ, Marli (Org.). O papel da pesquisa na 

formação e na prática dos professores. 2. ed. Campinas, SP: Papirus, 2002.  

 DICIONÁRIO AURÉLIO. Disponível em: http://dicionariodoaurelio.com/investigacao. Acesso em: 18 

jul.2015. 

 SLOMSKI, Vilma Geni; MARTINS, Gilberto de Andrade.  O conceito de professor investigador: os 

saberes e as competências necessárias à docência reflexiva na área contábil. IN: Revista Universo 

Contábil. v. 4, n. 4, 2008. 

 

Questão: 22 

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

O desenho da questão retrata uma garatuja feita por uma criança pequena. O termo foi utilizado por Viktor 

Lowenfeld para nomear os rabiscos produzidos pelas crianças na fase inicial de seus grafismos. Apesar de 

haver na literatura diferentes classificações/fases feitas por teóricos, a análise levou em conta o formato do 

desenho, o uso do espaço do papel, a espessura do traçado para dar uma interpretação coerente.  

Numa análise Piagetiana, essa criança fez garatujas que faz parte da fase sensório motora (0 a 2 anos) e parte 

da fase pré-operacional (2 a 7 anos). Nela, a criança demonstra extremo prazer. A figura humana é inexistente 

http://dicionariodoaurelio.com/investigacao
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/issue/view/124
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ou pode aparecer de maneira imaginária. A cor não é muito considerada, destacando mais o interesse pelo 

contraste, mas não há intenção consciente.  

No desenho, essa criança tenta traçar círculos e faz até movimentos circulares tipo caracol. Utilizou bem os 

espaços do papel sem se preocupar com os tamanhos, ordem ou posição que teriam no papel mas, apesar de 

ocupar os espaços, não ultrapassou os limites da folha. 

O desenho em questão é uma garatuja classificada como ordenada, onde há presença de movimentos 

longitudinais e circulares; coordenação viso-motora. A figura humana pode até aparecer mas, de maneira 

imaginária, pois aqui existe a exploração do traçado; interesse pelas formas. A expressão é o jogo simbólico: 

"eu represento sozinho". O símbolo já existe. Identifica-se mudança de movimentos; formas irreconhecíveis 

com significado; atribui nomes, conta histórias. (c)  

Por isso, não se pode dizer que a criança estaria numa fase de desenhar círculos bem fechados e 

elaborados.(a)  

Muito menos se pode dizer que a criança tenha representado figuras real no papel, como pessoas, animais 

etc.(d)   

Conforme consta no Referencial curricular para a Educação Infantil, “ao final do seu primeiro ano de vida, a 

criança já é capaz de, ocasionalmente, manter ritmos regulares e produzir seus primeiros traços gráficos, 

considerados muito mais como movimentos do que como representações.” Por isso, não cabe dizer que o 

desenho seria de uma criança que teria evoluído da fase das garatujas e já representando pessoas e objetos. 

Ela pode ter representação imaginária mas, ainda não está representando e/ou fazendo abstração disso no 

papel. (b) 

 A repetida exploração e experimentação do movimento é que vai ampliar o conhecimento de si próprio, do 

mundo e das ações gráficas delas.  

Fonte: 

 PIAGET, J. A formação dos símbolos na Infância. PUF, 1948 

 LUQUET, G.H. Arte Infantil. Lisboa: Companhia Editora do Minho, 1969. 

 REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. Ministério da Educação e do 

Desporto, secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há uma vasta literatura sobre a temática e que a falta de um aporte teórico que basearia o enunciado, gera 

dupla interpretação na questão, levando a duas alternativas possíveis (A e C). Dependendo da interpretação e 

contexto, a seriação pode ser vista como similar à classificação. A classificação e a seriação constituem 

estruturas cujas leis são definidas para a área do lógico-matemático. Um exemplo disso seria considerar que a 

seriação é um instrumento intelectual que permite o indivíduo organizar, ordenar, arranjar em série. Mas, ao 

seriar faz-se comparações de atributos, que também assume a função de agrupar por semelhanças ou 

diferenças. Assim seriar e classificar pertencem à mesma área do conhecimento. 

Fonte: 

 www.portal.mec.gov.br 

 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 PIAGET, J.; INHELDER, B. Gênese das estruturas lógicas e elementares. Rio de Janeiro:Zahar, 1983. 

 REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. Ministério da Educação e do 

Desporto, secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v. 

http://www.portal.mec.gov.br/
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Questão: 24 

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

Apesar da banca aceitar a correção de termos da nova legislação, julga improcedente porque o foco da 

questão está no que as crianças iniciantes do ensino fundamental precisam aprender e estar desenvolvendo 

nessa faixa escolar. Para tanto o Ministério divulgou e os Parâmetros Curriculares nacionais para o Ensino 

Fundamental que apresenta os objetivos a se alcançar com o ensino de Língua Portuguesa, quais sejam: 

1. Saber expressar-se de diferentes maneiras. Ou seja, usar a linguagem adequada a cada ambiente: a 

coloquial, em situações de intimidade; ou a formal, que utiliza a norma culta (valorizada socialmente), 

em situações cerimoniosas.  

2. Conhecer e respeitar as variedades linguísticas do português falado. O aluno deve entender que em 

um país grande e de culturas variadas como o Brasil existem sotaques, expressões regionais e maneiras 

diferentes de falar – como o linguajar. 

3. Saber distinguir e compreender o que dizem diferentes gêneros de texto. Uma bula de remédio, um 

bilhete da namorada ou um anúncio de carro têm intenções, estilos e vocabulários muito diferentes 

entre si.  

4. Entender que a leitura pode ser uma fonte de informação, de prazer e de conhecimento. Ela dá acesso 

às informações necessárias para o dia-a-dia e aos mundos criados pela literatura e pelas ciências. O 

aluno deve saber, ainda, como recorrer a diferentes materiais impressos para atender a necessidades 

específicas. Para obter informações sobre um filme, usa-se o jornal. Para achar o significado de uma 

palavra desconhecida, o indicado é o dicionário. Para uma pesquisa de História, consultam-se 

enciclopédias.  

Pelo exposto, não se dependia da nomenclatura e ou classificação oficial, tratando-se de crianças iniciantes 

bastava indicar o que o aluno deve ou não aprender a dominar. No caso a letra D tem o único objetivo 

equivocado já que está fora do contexto e torna-se a errada se considerar que a função primordial da leitura 

fosse a informação. 

Fonte: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

Questão: 25 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão foi anulada por apresentar duas alternativas de respostas que atendam ao seu enunciado. 

A maneira como a questão foi escrita dá margem à interpretação de que a alternativa “A” também possui 

equívocos, uma vez que a intenção era dizer que o que não se sabe fazer, mas, que se tem interesse em 

resolver (Onuchic, 1999). Na metodologia de resolução de problemas, conforme aponta os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática é motivar o aluno no processo da resolução, buscando questionar, 

raciocinar sob diferentes parâmetros para que busque solução para o desafio que chega a ele. A alternativa 

“D” também possui equívoco porque a palavra problema mostra que há situações reais que podem ser 

investigadas e calculadas em prol de uma solução. Essa ferramenta não tem a intenção de inibir a 

aprendizagem e sim fazer a criança pensar, raciocinar por meio de situação real ou próxima do real (PCN). 

Fonte:  

 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 www.portaleducacao.com.br 

http://www.portaleducacao.com.br/


 

208 

 

 KRULIK, Stephen e REYS, Robert E. A resolução de problemas na matemática escolar. São Paulo: Atual, 

1997. 

 POLVA, George. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciência, 1995. 

 POZO, Juan Ignacio (org.). A solução de problemas – Aprender a resolver, resolver para aprender. 

Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

 

Questão: 27 

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

Na perspectiva proposta no enunciado, a avaliação tem propósitos muitas vezes diferentes do que ocorre na 

prática. Ela tem sido usada equivocadamente para apenas um dos fins a que serve, esquecendo-se de que ela 

tem outras importantes funções que deveriam ser consideradas, a saber: diagnóstica e processual. 

Uma avaliação diagnóstica tem o mérito de levantar pontos que podem e devem ser melhorados, revisados, 

enfocados para melhor o desempenho dos alunos e do próprio professor. 

No caso da avaliação processual e no caso da avaliação que considera o processo da aprendizagem, avaliando 

não somente o fim mas, o meio, partindo de onde a pessoa estava e até onde avançou no processo.  

Na questão, há três pontos equivocados:  

- De que não é só aluno que deve ser avaliado. O professor ao usar uma avaliação diagnóstica também estará 

avaliando seu desempenho. (A) 

- Uma boa avaliação pode servir para classificar, mas isso não deve ser o único meio. A classificação pode não 

revelar elementos que valorizem de fato a realidade da aprendizagem de alguém. (B) 

- A avaliação permite identificar se o aluno está apto ou não, porém, ela não existe apenas com essa função, 

porque a avaliação assim focada é a avaliação somatória, que só faz sentido de avaliar bem quem vai ou fica se 

complementada pelas demais formas de avaliar. 

A avaliação deve considerar diversos aspectos e sujeitos do processo educativo. 

Fonte: 

 AFONSO, Almerindo J. Avaliação educacional: regulação e emancipação. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

 ÁLVAREZ MÉNDEZ, Juan M. Avaliar para conhecer: examinar para excluir. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 HOFFMANN, J.; ESTEBAN, M. T. (orgs.) Práticas avaliativas e aprendizagens significativas: em 

diferentes áreas do currículo. 3.ed. Porto Alegre: Mediação, 2004. p. 81-92. 

Questão: 28 

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

A sequência correta é a letra B, porque a ordem é: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade e, por último a transdisciplinaridade. 

A Multidisciplinaridade se caracteriza por uma ação simultânea de uma gama de disciplinas em torno de uma 

temática comum.  

A interdisciplinaridade é caracterizada pela presença de uma axiomática comum a um grupo de disciplinas 

conexas e definida no nível hierárquico imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade. Na 

verdade, ela se refere ao elemento (ou eixo) de integração das disciplinas, que norteia e orienta as ações. 

Na Pluridisciplinaridade observa-se a presença de algum tipo de interação entre os conhecimentos 

interdisciplinares, embora eles ainda se situem num mesmo nível hierárquico, não havendo ainda nenhum 

tipo de coordenação proveniente de um nível hierarquicamente superior.  

A transdisciplinaridade é definida como sendo uma espécie de coordenação de todas as disciplinas e 

interdisciplinar do sistema de ensino inovado, sobre a base de uma axiomática geral.  Como se pode observar 
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na Figura 4, este é um tipo de interação onde ocorre uma espécie de integração de vários sistemas 

interdisciplinares num contexto mais amplo e geral, gerando uma interpretação mais holística dos fatos e 

fenômenos. 

Representativamente para ilustrar temos:  

                           
 

Fonte: 

 CARLOS, Jairo Gonçalves. Interdisciplinaridade no Ensino Médio: desafios e potencialidades. 

Programas de Pós-graduação da CAPES. 2006. Disponível em < 

www.unb.br/ppgec/dissertacoes/.../proposicao_jairocarlos.pdf> Acesso em: 15 jun.15. 

 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica.Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 2002a. 

 FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade: História, teoria e pesquisa. 13° Edição. Campinas: Papirus 

Editora. 1994. 

 POMBO, O. Interdisciplinaridade: Conceitos, problemas e perspectivas. Revista Brasileira de Educação 

Médica. 2004. Dísponível em: 

<http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/mathesis/interdisciplinaridade.pdf. Acesso em: 12 

jun.15. 

 

Questão: 31 

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

Considerando que os tipos de currículos, segundo Libâneo (2004), tradicional, tecnicista, cognitivista e sócio 

crítico, decorrem das concepções e posicionamentos teóricos sobre conhecimento e ensino, o papel da 

educação e do ensino na sociedade e para os indivíduos, o que se busca com o currículo é a relação deste com 

a prática. Segundo este autor, o Currículo Tradicional é o conjunto de disciplinas a serem estudadas pelos 

alunos, ao longo dos anos escolares. O currículo Tecnicista – esta baseado na tecnologia de elaboração e 

aplicação de programas curriculares, como selecionar e organizar objetivos e experiências de aprendizagem, 

quais técnicas devem ser utilizadas pelos professores, quais matérias de ensino e instrumentos de avaliação 

são mais eficazes. O currículo Cognitivista - Acentua o desenvolvimento das capacidades cognitivas, das 

estratégias de aprendizagem, do “como” do que “o que”, ou seja, as disciplinas aparecem apenas como valor 

instrumental para aprendizagem das habilidades cognitivas. E finalmente, o Currículo Sócio crítico, conforme 

solicita o comando, este atribui importância à prática, tanto no sentido de a prática ser a referência para a 

elaboração e desenvolvimento curricular como nos sentido de entender a prática curricular como um 

processo de investigação.  Portanto, o gabarito correto é B. 

Fonte: LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática. 5. ed. rev e ampl. Goiânia: 

Editora Alternativa, 2004. 

 

Questão: 32 

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

A questão supracitada trata do Art. 37. Que dispõe que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. E ainda, 

http://www.unb.br/ppgec/dissertacoes/.../proposicao_jairocarlos.pdf
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do Art. 38. Que dispõe que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a 

base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os 

estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 

alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.   

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;  

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

Portanto a primeira e a segunda afirmativas são  verdadeiras e duas ultimas, falsas. 

Fonte: BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Brasília, 1996. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. 

 

Questão: 34 

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

Na perspectiva libertadora de Paulo Freire, somente o processo de conscientização pode libertar o homem da 

alienação, da manipulação ideológica, da dominação de uma estrutura social determinada. A educação 

libertadora questiona concretamente a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros 

homens, visando a uma transformação. Portanto, não há libertação da alienação sem conscientização, pois 

não era do interesse da classe dominante transformar radicalmente a escola, essa proposta deverá partir 

daqueles que lutam pelos interesses dos dominados, e foi essa busca que movimentou os educadores na 

década de 80: luta contra a seletividade, a discriminação, o rebaixamento do ensino das camadas populares. 

Paulo Freire formulou uma concepção de educação libertadora, fundamentada numa visão humanista crítica, 

que vê o ser que aprende como um todo – sentimentos, pensamentos e ações – não se restringindo à 

dimensão cognitiva. Nesse enfoque, a aprendizagem não se limita a um aumento de conhecimentos, ela influi 

nas escolhas e atitudes do indivíduo. A prática pedagógica rejeita a neutralidade do processo educativo, 

concebe a educação como dialógica e conduz o estudante a um pensar crítico da sua realidade. 

Fonte:  

 APPLE, Michael. Ideologia e currículo. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. FREIRE, Paulo. 

Conscientização: Teoria e prática da libertação – uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. 4. ed. 

São Paulo: Moraes, 1980 

 http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.aspx?id_projeto=27&ID_OBJETO=35 

 http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/rec/article/viewFile/9100/4788 

 

Questão: 36 

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

A questão apresenta um texto para contextualização, de acordo com Profª Nilma Lino Gomes, importante 

educadora brasileira, foi a primeira mulher negra a assumir a reitoria de uma universidade federal no país. O 

referido texto discorre sobre  a importância do conhecimento e aplicação da  Lei 10.639/2003 por parte de 

educadores e educadoras seja do ensino público ou privado. Discute também sobre os impactos que a 

inserção na pauta do ensino brasileiro tem causado em várias esferas: seja na forma de trabalhar dos 

educadores, na maior visibilidade de publicações em torno da temática étnico-racial produzidas por 

intelectuais negros, dentre outras instâncias.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.aspx?id_projeto=27&ID_OBJETO=35
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/rec/article/viewFile/9100/4788


 

211 

 

O comando da questão solicita-se que, conforme a Professora citada e em conformidade com as ações 

pedagógicas voltadas para o ensino obrigatório do estudo sobre a cultura e história afro-brasileira e suas 

formas de regulamentação  que se colocam nesse campo, analise três afirmativas, sendo estas todas corretas. 

O tema apresentado na questão está de acordo com o conteúdo programático do edital, em seu Anexo I, pág. 

17, a saber: 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E POLÍTICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO (COMUM A TODOS OS 

CARGOS, COM EXCEÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO).  

 “... Principais aspectos históricos da Educação Brasileira... Função histórica e social da escola: a escola como 

campo de relações (espaços de diferenças, contradições e conflitos), como espaço para o exercício e a 

formação da cidadania, como espaço de difusão e construção do conhecimento... O espaço da sala de aula 

como ambiente interativo; a atuação do professor mediador; a atuação do aluno como sujeito na construção 

do conhecimento...” entre outros.  

A questão supracitada, faz parte das 10 questões de Conhecimentos Didáticos – Fundamentos Teórico 

Metodológicos e Políticos-Filosóficos da Educação e não da parte específica da prova, portanto o argumento 

recursal,   que expõe o conteúdo programático  da pagina 19, não está correto, pois este  seria acerca das 30 

questões referentes a parte específica da prova. 

Fontes: 

 XX Encontro Inspetorial de Inculturação do Carisma e Missão Salesiana 

 Tema: Sistema Preventivo e Direitos Humanos na Perspectiva das Relações Étnico-Raciais 

 Texto de apoioExtraído do site: GOMES, Nilma Lino.  Educação, relações étnico-raciais e a Lei 

10.639/03.  Disponível em <http://www.acordacultura.org.br/artigo-25-08-2011>.  

 

Questão: 37 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Os argumentos recursais estão coerentes, pois a questão apresenta duas alternativas corretas, quando na 

alternativa (A) ocorreu um erro material, quanto à digitação da palavra “investigadora”, ao invés “instigadora” 

questão, tornando esta alternativa também incorreta, além da (B), de acordo com o comando da questão. 

Fonte: GADOTTI, Moacir. História das Ideias Pedagógicas. São Paulo: Ática, 2010. 

 

Questão: 38 

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

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 54 dispõe que é dever do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente em seus itens:  

I e II - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria e progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. De acordo com a questão 

dada, este item é o (IV) e está em incoerente com o ECA, pois o ensino fundamental deve ser assegurado á 

criança e adolescente em qualquer idade, e não apenas até dezesseis anos. Portanto, o argumento recursal 

que trata deste item está em desacordo com a Lei 8.069/1996. 

III – trata do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino; de acordo com o item (III) da questão, o atendimento aos portadores de deficiência deve 

ser providenciado, ou seja, previsto, planejado e ou assegurado. Portanto, o argumento recursal, acerca deste 

item, está incoerente, pois o item da questão está correto e de acordo com o ECA. 

IV - dispõe que o deve ser atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;  

conforme consta no item (I), da questão supracitada, está em conformidade com o ECA. 

http://www.acordacultura.org.br/artigo-25-08-2011
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VI – dispõe que a oferta de ensino noturno regular deve ser adequado às condições do adolescente 

trabalhador; conforme consta no item(II) da questão. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8069.htm 

 

Questão: 40 

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

A questão supracitada trata do Projeto Político-Pedagógico da escola como uma ação intencional e um 

compromisso sócio-político no sentido de compromisso com a formação do cidadão, para um tipo de 

sociedade e pedagógico no sentido de definir as ações educativas e as características necessárias às escolas 

para que essas cumpram seus propósitos e sua intencionalidade. É importante a concretização do PPP na 

escola, pois todo projeto busca um rumo, uma direção, e, sendo uma ação intencional, necessita de um 

sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, 

também, um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os 

interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação 

do cidadão para um tipo de sociedade. Portanto, o argumento recursal, que afirma esta correta o item (III) da 

questão supracitada não procede, pois além de se considerar a legislação vigente, a escola deve estar 

representada pelos diferentes segmentos que constituem sua comunidade  para  diagnosticar a realidade 

administrativo-pedagógica, social, estrutural e educacional e, a partir deste diagnóstico,  traçar  objetivos, 

propor metas, planejar ações para que, ao longo de um período letivo, alcance sucesso na aprendizagem dos 

alunos. Entretanto, o item III da questão, afirma que a responsabilidade final deve ser dos especialistas e 

direção da instituição, o que não procede, pois o PPP, ao se constituir em processo democrático de decisões, 

preocupasse em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, 

buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando 

impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos 

fragmentários da divisão do trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. Portanto, 

é uma responsabilidade de todos, desde o diagnóstico e durante todo o processo do ano letivo, para que se 

avaliem todas as ações vivenciadas e a partir dos erros, ocorram os necessários acertos.  

Fonte: 

 VEIGA. Ilma Passos Alencastro- Projeto Politico Pedagógico -  Papirus Editora, 2005  

 GADOTTI, Moacir. "Pressupostos do projeto pedagógico". In: MEC, Anais da Conferência Nacional de 

Educação 

 para Todos. Brasília, 28/8 a 2/9/94. 

 http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v23n61/a02v2361.pdf 

 

Questão: 41 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

De fato, há uma incorreção na data de nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono 

do Exército brasileiro, que nomeou o município de Duque de Caxias.  

Fonte: http://educacao.uol.com.br/biografias/duque-de-caxias.jhtm 

 

Questão: 42 

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

A questão foi elaborada com base em tipologia já testada e de grande utilização em concursos e avaliações 

educacionais, apresentando em seu enunciado uma breve contextualização do tema tratado e cobrando 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v23n61/a02v2361.pdf
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conhecimento e capacidade de interpretação. Erguida sobre terras devolutas do distrito de Xerém, a 

construção da Fábrica Nacional de Motores (FNM), em 1943, foi um marco no processo de desenvolvimento 

da região. A escolha da região de Xerém obedecia a objetivos estratégicos devido à proximidade com o Rio de 

Janeiro e com a estrada Rio-Petrópolis, à presença da ferrovia Rio D’Ouro, além da proteção proporcionada 

pelas serras que favoreciam o controle de uma fábrica militar voltada para a produção de motores de aviões. 

A fábrica passou por diversas fases, começando com a construção (1940/1942), seguida pela militarização 

(1943/1947), relacionadas ao discurso civilizador, ordenador e nacionalista do Estado Novo. Após o final da II 

Guerra Mundial, a FNM foi desmilitarizada, dedicando-se à produção de caminhões por meio de contratos 

assinados com a Isotta-Fraschini e depois com a Alfa Romeo, sendo assim, transformada na principal indústria 

desse tipo do país. A fase Sociedade Anônima (1947-1968) foi vista pelos antigos operários como o começo da 

entrega da fábrica ao capital internacional. 

Fonte: http://www.historia.uff.br/stricto/td/1185.pdf 

 

Questão: 43 

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

A questão trata de um fato importante na história de Duque de Caxias, principalmente no que diz respeito à 

educação brasileira, já que evidencia um modelo inovador que se efetivou na educação pública nacional, 

implantado por um dos maiores nomes desta área na história do país. Portanto, não se justifica a tentativa de 

desqualificação de um tema tão importante (que inclusive possui destaque no endereço oficial da Câmara 

Municipal do Município), principalmente quando o universo que envolve este concurso é justamente a área de 

educação. Em 1921, a educadora Armanda Álvaro Alberto criou a Escola Proletária de Meriti, localizada no 

meio rural, ainda que nas proximidades do Rio de Janeiro (RJ). Logo alterado para Escola Regional de Meriti, 

espaço notabilizado pelo ineditismo de algumas ações e citada como referência por alguns escolanovistas. Ao 

lado da escola foi organizada uma biblioteca aberta à comunidade com a designação de Euclides da Cunha, 

considerada uma iniciativa pioneira na região. Outras duas novidades fizeram parte do cotidiano da escola de 

Armanda: o Círculo de Mães, com a finalidade de realizar a integração com a comunidade, e a criação da 

merenda escolar (MIGNOT, 2002), ação que apelidou a escola de “Mate com angu” 

Fonte: https://www.fe.unicamp.br/revistas/ged/histedbr/article/viewFile/5918/4889 

 

Questão: 44 

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

Todas as afirmativas estão corretas. O crescimento populacional da cidade foi maior na década de 60, 

atingindo aproximadamente 161%. Isto se explica por vários fatores como: a incorporação ao aglomerado 

urbano carioca; a abertura da Avenida Brasil, da Rodovia Dutra e da Washington Luís nos anos 50, facilitando o 

acesso ao Rio de Janeiro e a atração de novos investimentos nas margens das rodovias; a organização do 

campesinato fluminense, que através da mobilização garantiu a permanência na terra e a atração de outros 

lavradores para a região; e a atração de trabalhadores para dar conta da construção e funcionamento de mais 

duas estatais: a Refinaria de Duque de Caxias - REDUC, iniciada em 1957 e concluída em 1961, e a primeira 

empresa petroquímica brasileira, sob a denominação de FABOR (Fábrica de Borracha), em 1962. Obviamente, 

qualquer empreendimento precisa de um tempo para que seus impactos ou efeitos ocorram ou sejam 

sentidos numa sociedade. O altíssimo crescimento populacional de Duque de Caxias na década de 1960 não 

poderia ser explicado apenas por acontecimentos ocorridos nesta década ou na anterior. Os reflexos de 

grandes empreendimentos podem ser sentidos em muitos anos decorrentes e, dependendo da situação e 

implicações, podem ter efeitos até mesmo mais intensos em anos ou décadas bem posteriores. O estudo 
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crítico de história de um município deve levar em consideração o que cada obra, cada iniciativa traz de 

retorno ao local e até quando estes efeitos podem ser percebidos ou registrados. Além disso, deve-se 

considerar a consolidação de várias ações que vão sendo executadas paulatinamente, período a período. A 

questão não delimita suas assertivas como as únicas possíveis causas do grande crescimento populacional dos 

anos 1960, tendo esta banca plena consciência de que além das citadas, existem outras, por isso, não ocorreu 

nenhuma afirmação de que seriam estas os únicas causas e/ou fatores influenciadores. A Fabor foi à primeira 

empresa petroquímica brasileira, após a implantação da Petrobrás, criada, em 1953, tendo sido as demais 

implantadas anteriormente no Brasil com capital estrangeiro como atestam os candidatos em seus próprios 

recursos. O fundamento desta afirmativa pode ser encontrado no próprio endereço da Lanxess, empresa que 

adquiriu a fábrica instalada em 1962 em Duque de Caxias: “No dia 4 março de 1962, a Fabor (fábrica de 

borracha) entrou em operação em Duque de Caxias como uma unidade da Petrobras e tornou-se a primeira 

planta petroquímica do Brasil. Esta unidade foi renomeada Petroflex, em 11 de fevereiro de 1977. Em abril de 

1992, a Petroflex, até então controlada pela Petroquisa, foi privatizada. Em abril de 2008, foi adquirida pela 

LANXESS.”. 

Fonte:  

 http://www.bvambientebf.uerj.br/banco_de_imagens/revistas_pilar_hist/03_revista_pilares_da_histo

ria.pdf - p.44 

 http://lanxess.com.br/pt/at-a-glance-brazil/our-sites-in-brazil/duque-de-caxias/fatos-e-curiosidades/ 

 

Questão: 45 

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

A questão trata de um fato histórico e geográfico referente ao município e foi elaborada em tipologia 

comumente utilizada com sucesso em concursos e avaliações educacionais. O superintendente Regional do 

Incra no Rio de Janeiro, Gustavo Souto de Noronha, e o presidente do Instituto de Terras e Cartografia do 

Estado do Rio de Janeiro (Iterj), Leonardo Azeredo dos Santos, assinaram Portaria Conjunta nº 1 criando o 

assentamento Terra Prometida, o primeiro criado em conjunto com o estado do Rio de Janeiro. O 

assentamento está localizado na área das antigas fazendas JR, Paraíso e Sempre Verde, de posse do governo 

fluminense, localizadas nos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu; bem como em 10 lotes 

remanescentes do Projeto de Regularização Fundiária Gleba Piranema, do próprio Incra. As orientações da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas são de grande importância e consideradas em todos os trabalhos 

acadêmicos, inclusive nesta prova, já que a assertiva apresentada na questão é uma afirmativa fundamentada 

da Banca, por isso, está impressa entre aspas.  

Fonte: http://www.incra.gov.br/incra-cria-assentamento-em-conjunto-com-o-governo-do-rio-de-janeiro 

 

Questão: 46 

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

A comunidade de Jardim Gramacho, onde se instalou durante anos o grande aterro, está localizada no 1º 

Distrito de Duque de Caxias. Não há como se confundir já que é de amplo conhecimento nacional este aterro, 

que fica em Jardim Gramacho, mas é conhecido apenas por Gramacho.  

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/06/apos-34-anos-de-funcionamento-paes-fecha-o-

aterro-de-gramacho.htm 
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Questão: 47 

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

Em 20 de janeiro de 1961, a Reduc foi inaugurada pelo presidente Juscelino Kubistchek, contudo o inicio das 

operações e a apresentação da primeira gasolina produzida na refinaria ocorreram somente em 9 de 

setembro de 1961, no momento em que João Goulart ocupava a presidência da República), após renúncia de 

Jânio Quadros que havia assumido o governo do Brasil em 31 de janeiro de 1961. 

Fonte: http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnEO/eneo_2014/2014_EnEO365.pdf 

http://www2.planalto.gov.br/acervo/galeria-de-presidentes 

 

Questão: 48 

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

Magé e Rio de Janeiro são os municípios limítrofes a Duque de Caxias que também são banhados pela Baia da 

Guanabara. 

Fonte: Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias. P.19 

 

Questão: 49 

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

A utilização da nomenclatura correta não pode ser considerada, já que há vários registros e cada um com uma 

redação específica dos nomes dos distritos de Merity e Caxias em épocas passadas. Dessa forma, importa-se a 

esta questão a atenção ao fato comandado no enunciado que diz respeito à mobilização de lideranças com o 

intuito de valorizar a região de Caxias. Em 1930, o episódio da troca de placas da estação ferroviária 

expressava o desejo de se livrar do passado. Na madrugada, um grupo de moradores tomou a iniciativa. 

Encaminhando-se à estação “Merity”, retirou a placa e no seu lugar colocou uma nova, com a inscrição 

“Caxias”. Em 1931, o Distrito de São João de Merity foi desmembrado e surgiu o oitavo distrito de Nova 

Iguaçu: Duque de Caxias. Os setores que defendiam mais autonomia para região também criaram associações 

como a União Popular Caxiense (UPC), em 1933. 

Fonte: Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias. P.27 

 

Questão: 50 

Recurso procedente. Questão anulada. 

Com o Decreto Lei 1055, de 31/12/1943, a cidade de Duque de Caxias era criada, formada pelos distritos de 

Meriti, Imbariê, Xerém e parte de Belford Roxo. Ao inserir São João do Meriti entre as opções, a Banca de fato 

tornou impossível a escolha de uma alternativa correta, já que na historia deste município e da região, onde se 

encontra inserido, a nomenclatura das localidades sofrem variações não havendo um consenso que 

possibilitasse colocar o nome da mesma localidade por inteiro ou abreviado. Além disso, a inclusão do nome 

antigo do município de Imbariê (Estrela) entre as opções tornou ainda mais confusa à escolha da alternativa 

correta desta questão. 

Fonte: Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias. P.28. 
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II 

 

 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

04 de agosto de 2015 
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