CONCURSO PÚBLICO 01.2018
RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
PROVAS REALIZADAS EM 01/07/2018

INSC
30002

NOME DO CANDIDATO
MIRIANE DINIZ BATTISTI

CARGO
PROFESSOR

RESPOSTA
DEFERIDO- QUESTÃO 19

O Recurso foi aceito. A substituição ocorrera no gabarito Oficial.
32626

32386

SANDRO CARLOS BORTOLOZO

ALINI BATTISTI

32386

PROFESSOR

INDEFERIDO- QUESTÃO 19

PROFESSOR

A pergunta refere-se a um todo, “No Brasil “ portanto, a alternativa correta é a letra D, Assim ira se proceder a
substituição no gabarito oficial.
DEFERIDO- QUESTÃO 19

O Recurso foi aceito. A substituição ocorrera no gabarito Oficial.
32499

BRUNA TAVARES FREIRE

PROFESSOR

INDEFERIDO- QUESTÃO 20
A própria alternativa D, possui elementos que são expostos no artigo citado. Primeiramente diz a assertiva que o
funk “remonta” ou seja reporta-se alude-se a musica norte americana, recebe influencias não totais mas
inspirações. Em segundo temos que “ No Brasil recebe uma nova roupagem” ou seja, distancia-se das influências
recebidas e toma características próprias. Classe media é um termo amplo que refere-se não apenas a renda, mas
também a cultura e comportamento sociais.

32402

ÉDNA GNOATTO SUSTISSO

PROFESSOR

-INDEFERIDO- QUESTÃO 04
A derivação parassintética só ocorre com a junção simultânea de um prefixo e um sufixo a um radical ou palavra,
formando uma nova palavra. Sendo que, a retirada do sufixo ou do prefixo não resulta em uma palavra conhecida
da língua portuguesa. O que não ocorre na derivação prefixal e sufixal, em que possível a formação de palavras
reconhecidas na língua portuguesa, mesmo ocorrendo a retirada do prefixo ou do sufixo. Como no caso do
vocábulo (des+leal+dade), que retirando o prefixo ou o sufixo resulta nos vocábulos: desleal e lealdade.

32481

ADRIANA TELES DA FONSECA

PROFESSOR

INDEFERIDO- QUESTÃO 3
A questão solicita a alternativa correta, portanto a alternativa correta é a D, conforme gabarito.

32515
ANDRESSA DOS SANTOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

INDEFERIDO-QUESTÃO 6
A questão versa sobre os termos grafados corretamente.
O vocábulo grafado vem do verbo grafar, que significa escrever, fazer a representação de uma língua por meio de
sinais gráficos ou de letras.

32823

GABRIELA KUNSLER

MOTORISTA

DEFERIDO - QUESTAO 4

Recurso acatado, no gabarito oficial constara o recurso.
32515

ANDRESSA DOS SANTOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

INDEFERIDO- QUESTAO 04
A derivação parassintética só ocorre com a junção simultânea de um prefixo e um sufixo a um radical ou palavra,
formando uma nova palavra. Sendo que, a retirada do sufixo ou do prefixo não resulta em uma palavra conhecida
da língua portuguesa. O que não ocorre na derivação prefixal e sufixal, em que possível a formação de palavras
reconhecidas na língua portuguesa, mesmo ocorrendo a retirada do prefixo ou do sufixo. Como no caso do
vocábulo (des+leal+dade), que retirando o prefixo ou o sufixo resulta nos vocábulos: desleal e lealdade.

32560

TATIANE GONÇALVES

PROFESSOR EDUCAÇÃO
INFANTIL

INDEFERIDO- QUESTÃO 13

32515

ANDRESSA DOS SANTOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

É claro a capitalização mensal, logo juros compostos. NÃO PROCEDE RECURSO
INDEFERIDO- QUESTÃO 13
NÃO PROCEDE RECURSO (1°mês 1008,00 2°Mês 1016,064
1040,645)

32422

32421

32601

32626

32624

32607

32876

CLEIDE MARIA ANNATER

FERNANDA CAMARGOS PEGO

IRONI RIVA

SANDRO CARLOS BORTOLOZO

SANDRO CARLOS BORTOLOZO

ELIANE MARCIA RUCH

MARIZETE CHORNA GROSS

3°mês 1024,193

4° mês 1032,386

5° mês

PROFESSOR

INDEFERIDO- QUESTÃO 13

PROFESSOR

É claro a capitalização mensal, logo juros compostos. NÃO PROCEDE RECURSO. Termo usado em instituição
financeira. Outrossim, observa-se a questão de termos apresentados em livros de matemática financeira
INDEFERIDO- QUESTÃO 13

PROFESSOR

RESPOSTA: é claro a capitalização mensal, logo juros compostos. NÃO PROCEDE RECURSO. Termo usado em
instituição financeira. Outrossim, observa-se a questão de termos apresentados em livros de matemática
financeira.
INDEFERIDO- QUESTÃO 13

PROFESSOR

RESPOSTA: é claro a capitalização mensal, logo juros compostos. NÃO PROCEDE RECURSO. Termo usado em
instituição financeira. Outrossim, observa-se a questão de termos apresentados em livros de matemática financeira
INDEFERIDO- QUESTAO 13

MOTORISTA

NÃO PROCEDE RECURSO (1°mês 1008,00 2°Mês 1016,064
1040,645
DEFERIDO- QUESTÃO 08

PROFESSOR

Acatado recurso PROCEDE A OBSERVAÇÃO.
INDEFERIDO- QUESTAO 13

PROFESSOR

NÃO PROCEDE RECURSO / capitalização mensal (1°mês 1008,00 2°Mês 1016,064
1032,386 5° mês 1040,645
INDEFERIDO- QUESTAO 13

3°mês 1024,193

4° mês 1032,386

3°mês 1024,193

RESPOSTA:. NÃO PROCEDE RECURSO / capitalização mensal (1°mês 1008,00 2°Mês 1016,064

5° mês

4° mês

3°mês 1024,193

32877

ALEXANDRE LEAL GROSS

MOTORISTA

4° mês 1032,386 5° mês 1040,645
DEFERIDO- QUESTAO 08 Acatado recurso PROCEDE A OBSERVAÇÃO.

32688

ADRIANA BOFF

PROFESSOR

INDEFERIDO- QUESTAO 13

PROFESSOR

RESPOSTA:. NÃO PROCEDE RECURSO / capitalização mensal (1°mês 1008,00 2°Mês 1016,064
4° mês 1032,386 5° mês 1040,645
INDEFERIDO- QUESTÃO 23

32402

ÉDNA GNOATTO SUSTISSO

3°mês 1024,193

Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que a alternativa (B) está correta e a alternativa (C), está
incorreta, afirmando que a interdisciplinaridade não envolve todas as áreas do conhecimento, sendo possível
relacionar apenas duas áreas. A interdisciplinaridade consiste em um intercâmbio mútuo e interação de diversos
conhecimentos de forma recíproca e coordenada em uma perspectiva metodológica comum a todos onde
permanecem os interesses próprios de cada disciplina, porém, buscam soluções dos seus próprios problemas
através da articulação com as outras disciplinas. Quando afirma que a interdisciplinaridade envolve todas as áreas
do conhecimento é porque não exclui nenhuma área do conhecimento. Linguagens, códigos e suas tecnologias;
ciências humanas e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; e ciências da natureza e suas tecnologias, são
áreas do conhecimento onde a abordagem interdisciplinar é possível. A interdisciplinaridade visa garantir a
construção de um conhecimento globalizante, rompendo com os limites das disciplinas. Analisando a questão
constatamos que a alternativa (C) está correta e portanto a alternativa que responde a questão é a alternativa (B).
O recurso é improcedente.
Bibliografia
http://www.portal.cps.sp.gov.br/cetec/geped/planejamento/2018/planejamento_docente/o_que_e_multi_pluri_i
nter_transd.pdf
32464

VANESSA BATISTA RECH

PROFESSOR

INDEFERIDO- QUESTÃO 23
Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que a alternativa (B) está correta e a alternativa (C), está
incorreta, afirmando que a interdisciplinaridade não envolve todas as áreas do conhecimento, sendo possível
relacionar apenas duas áreas. A interdisciplinaridade consiste em um intercâmbio mútuo e interação de diversos
conhecimentos de forma recíproca e coordenada em uma perspectiva metodológica comum a todos onde
permanecem os interesses próprios de cada disciplina, porém, buscam soluções dos seus próprios problemas

através da articulação com as outras disciplinas. Quando afirma que a interdisciplinaridade envolve todas as áreas
do conhecimento é porque não exclui nenhuma área do conhecimento. Linguagens, códigos e suas tecnologias;
ciências humanas e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; e ciências da natureza e suas tecnologias, são
áreas do conhecimento onde a abordagem interdisciplinar é possível. A interdisciplinaridade visa garantir a
construção de um conhecimento globalizante, rompendo com os limites das disciplinas. Analisando a questão
constatamos que a alternativa (C) está correta e portanto a alternativa que responde a questão é a alternativa (B).
O recurso é improcedente.
Bibliografia
http://www.portal.cps.sp.gov.br/cetec/geped/planejamento/2018/planejamento_docente/o_que_e_multi_pluri_i
nter_transd.pdf
32585

RAFAELA BATISTA

PROFESSOR

INDEFERIDO- QUESTÃO 23
Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que a alternativa (B) está correta e a alternativa (C), está
incorreta, afirmando que a interdisciplinaridade não envolve todas as áreas do conhecimento, sendo possível
relacionar apenas duas áreas. A interdisciplinaridade consiste em um intercâmbio mútuo e interação de diversos
conhecimentos de forma recíproca e coordenada em uma perspectiva metodológica comum a todos onde
permanecem os interesses próprios de cada disciplina, porém, buscam soluções dos seus próprios problemas
através da articulação com as outras disciplinas. Quando afirma que a interdisciplinaridade envolve todas as áreas
do conhecimento é porque não exclui nenhuma área do conhecimento. Linguagens, códigos e suas tecnologias;
ciências humanas e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; e ciências da natureza e suas tecnologias, são
áreas do conhecimento onde a abordagem interdisciplinar é possível. A interdisciplinaridade visa garantir a
construção de um conhecimento globalizante, rompendo com os limites das disciplinas. Analisando a questão
constatamos que a alternativa (C) está correta e portanto a alternativa que responde a questão é a alternativa (B).
O recurso é improcedente.
Bibliografia
http://www.portal.cps.sp.gov.br/cetec/geped/planejamento/2018/planejamento_docente/o_que_e_multi_pluri_i
nter_transd.pdf

32836

Sandra Aparecida Marchetti

PROFESSOR

INDEFERIDO- QUESTAO 30
Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que não encontrou a sequência correta para assinalar e que
no site WWW.gestãoescolar.diaadia.pr.gov.br a informação sobre o Plano de Trabalho Docente significa: organiza

o ensino e aprendizagem na sala de aula. Ao analisarmos a questão constatamos que a afirmativa, organiza e
explicita o trabalho coletivo na escola e na sala de aula é uma tarefa do docente prevista no artigos 13, II e IV da
LDB/9394/96, onde o docente elabora e cumpri o plano de trabalho, segundo a Proposta Pedagógica do
estabelecimento de ensino, o que pressupõe um trabalho coletivo. Portanto a afirmativa corresponde ao trabalho
do docente, número 1. A sequência correta é a letra (B), resposta da questão

GOIOERE, 10 DE JULHO DE 2018.

