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04 - Professor de Educação Básica I - PEB I 

Questão nº 3 

INSCRIÇÃO  2000335997 

SOLICITAÇÕES Nenhuma das alternativas substitui corretamente a palavra em  questão no texto. 

ANÁLISE 

A expressão ocorre no excerto: 

Pela palavra "força" não se deve entender "dominação", mas sim a faculdade que permite que se transforme em ato tudo 
aquilo que se propõe. 

Substituindo-a pela alternativa (A): 

Pela palavra "força" não se deve entender "dominação", PORÉM a faculdade que permite que se transforme em ato tudo 
aquilo que se propõe. 

Não há, pois, alteração no sentido, que é expressar ideia de contraste: “não é desta forma, mas sim (porém) daquela”; por 
isso foi utilizada uma conjunção coordenativa adversativa. 

(https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf85.php)   

adversativo 

1 Que é contrário; adverso, oposto. 

2 GRAM Diz-se de conjunção que expressa oposição. 

(https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/adversativo/) 

DELIBERAÇÃO INDEFERIDO. 

 

Questão nº 16 

INSCRIÇÃO  2000333829 

SOLICITAÇÕES 
Na questão 16 fala que o professor deve propor atividade que (EXIJAM uma postura). A palavra exijam deixou a questão 
errada. O professor não tem que exigir uma postura exata, Essa questão esta mais pra escola tradicional. A resposta 
seria  D: nenhuma resposta certa 

ANÁLISE 

O item 2 do enunciado reproduz integralmente disposição da fonte bibliográfica referenciada: 

“Se o professor espera uma atitude curiosa e investigativa, deve propor prioritariamente atividades que EXIJAM essa 
postura, e não a passividade”. 

Portanto, está correto, tal como a alternativa (B) anunciada no gabarito. 

DELIBERAÇÃO INDEFERIDO. 

 

Questão nº 17 

INSCRIÇÃO  2000333829 

SOLICITAÇÕES 

Questão 17, a primeira resposta fala sobre o trabalho em grupo, e que o não deve sofrer a interferência do professor sob 
pena de INTERFERIR NO AUTONOMIA DO ALUNO. O papel do professor e de mediador e não deve interferir na 
autonomia do aluno, O aluno precisa de SUA AUTONOMIA. 

A resposta seria  C 

ANÁLISE 

De acordo com a fonte referenciada no enunciado da questão: 

“A organização dos alunos em grupos de trabalho influencia o processo de ensino e aprendizagem, e pode ser otimizada 
quando o professor interfere na organização dos grupos.” 

Neste sentido, o item 1 do enunciado apresenta-se incorreta, prevalecendo a alternativa (B) – 2, apenas -  indicada no 
gabarito. 

DELIBERAÇÃO INDEFERIDO. 

 

Questão nº 18 

INSCRIÇÃO  2000336132 

SOLICITAÇÕES 

Entre tantas outras capacidades citadas na questão,está a capacidade de participar enunciativa e cooperativamente de 
projetos coletivos;portanto esses itens também fazem  parte da cooperação e interação. 

Essa questão foi mal elaborada,devendo ser questionado qual item não se refere ao conteúdo citado. 

https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf85.php
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/adversativo/
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ANÁLISE 

O enunciado apresenta reprodução de excerto da fonte bibliográfica referenciada: 

“A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos pessoais e participar enunciativa e 
cooperativamente de projetos coletivos, ter discernimento, organizar-se em função de metas eleitas, governar-se, 
participar da gestão de ações coletivas, estabelecer critérios e eleger princípios éticos, etc”. Isto é, a autonomia fala de 
uma relação emancipada, íntegra com as diferentes dimensões da vida, o que envolve aspectos intelectuais, morais, 
afetivos e sociopolíticos”. 

Desta forma, não há reparo a ser feito na resposta divulgada no gabarito. 

DELIBERAÇÃO INDEFERIDO. 

 

Questão nº 21 

INSCRIÇÃO  2000333829 

SOLICITAÇÕES 

A questão 21 fala que o professor tem que ter claro o que o aluno DEVE aprender(rotulando). Se fosse na escola 
TRADICIONAL a primeira resposta estaria certo. 

Porque na escola contemporânea, o papel do professor e organizar sua pratica educativa de modo a garantir que o aluno 
aprenda da melhor forma. E  cada aluno tem sua particularidade e não devemos rotular. Não tem gabarito certo para essa 
questão. 

ANÁLISE 
O item 1 reproduz integralmente disposição da obra referenciada no enunciado, não havendo oposição à fonte 
bibliográfica indicada no conteúdo programático. O professor deve ter bem claro o que as crianças devem aprender – o 
que se refere aos CONTEÚDOS – os quais ele deve dividir e organizar. Não há, pois, reparo a ser feito no gabarito. 

DELIBERAÇÃO INDEFERIDO. 

 

10 - PEB II - História 

Questão nº 25 

INSCRIÇÃO  2000336696 

SOLICITAÇÕES 

Na questão 25, que trata sobre os atentados terroristas de 11 de setembro e que traz 3 afirmações e pede que 
apontemos apenas as corretas, o gabarito aponta que a afirmação 1 seria verdadeira, entretanto "Al-Jazira" não era o 
nome da organização terrorista de Osama Bin-Laden e que assumiu a autoria dos atentados. Al-Jazira é uma das maiores 
emissoras de televisão do mundo árabe, o nome da organização terrorista era Al-Qaeda, portanto só a afirmação 2 era 
correta, o que não aparecia em nenhuma opção das respostas. 

ANÁLISE 
Apenas o item 2 do enunciado apresenta-se integralmente correto. O item 1 está incorreto pois se refere à Al Jazira, 
quando o correto seria Al Qaeda. O item 3 está incorreto por se referir à Saddam Hussein, e não a Osama Bin Laden. 
Não há alternativa que abranja a resposta requerida. Portanto a questão deve ser anulada.  

DELIBERAÇÃO QUESTÃO ANULADA. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS. 

 

12 - PEB II – Língua Portuguesa 

Questão nº 22 

INSCRIÇÃO  2000333427 

SOLICITAÇÕES 
NA seguinte alternativa "É preciso que eles revejam a posição." ocorre uma Oração Subordinada Substantiva Subjetivo e 
não Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal como diz a resposta. 

ANÁLISE 

A oração subordinada substantiva é subjetiva quando  exerce a função sintática de sujeito do verbo da oração 
principal: 

É fundamental o seu comparecimento à reunião. 

  Sujeito 

É fundamental que você compareça à reunião. 

Oração Principal Oração Subordinada Substantiva Subjetiva 

Neste sentido se apresenta a alternativa (B): 

É preciso a revisão da posição. 
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  Sujeito 

É preciso que eles revejam a posição. 

Oração Principal Oração Subordinada Substantiva Subjetiva 

Neste sentido, a alternativa (B) indicada no gabarito não está correta. 

Já a oração subordinada substantiva completiva nominal, conforme requerido no enunciado, completa um nome 
(substantivo, pronome, advérbio)  que pertence à oração principal e também vem marcada por preposição. 

Por Exemplo: 

Sentimos orgulho de seu comportamento. 

Complemento Nominal  

Sentimos orgulho de que você se comportou. (Sentimos orgulho disso.) 

                             Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal 

Neste sentido, a alternativa (A) não completa o sentido de um nome (substantivo, pronome, advérbio, ou seja, de uma 
palavra que não seja verbo). Completa o sentido do verbo “lembrar” que no caso, junto à preposição “de”, é objetivo 
indireto, portanto também não atende ao enunciado. 

No mesmo norte, a alternativa (C) apresenta uma oração subordinada substantiva objetiva direta, e a alternativa (D) 
apresenta uma oração subordinada substantiva predicativa. 

(https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint33.php) 

Assim, verifica-se que nenhuma das alternativas atende ao que é solicitado no enunciado, razão pela qual a questão 
deve ser anulada.   

DELIBERAÇÃO QUESTÃO ANULADA. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS. 

 

Questão nº 24 

INSCRIÇÃO  
2000333181 

2000335798 

SOLICITAÇÕES 

 

No enunciado da questão 24 do caderno de questões para professor de Língua Portuguesa, havia a seguinte proposição: 
alguns adjetivos eruditos equivalem à LOCUÇÕES ADJETIVAS, como exemplo foi usado: rio => fluvial, no entanto, para 
que haja locução adjetiva deveria ter preposição e seria "do rio = fluvial" e assim sucessivamente em cada uma das 
alternativas para só então corresponder ao seu adjetivo erudito. 

Outro erro na formulação desta questão é que há duas alternativas que NÃO apresentam corretas correspondências, 
portanto, duas respostas correstas, são elas: a letra A, pois o adjetivo erudito correto é docente e não dicente (dicente é 
de aluno) e a letra D hídrico (de água). 

fonte: https://www.mundovestibular.com.br/articles/2446/1/LOCUCAO-ADJETIVA/Paacutegina1.html 

fonte: https://www.infoescola.com/portugues/locucao-adjetiva/ 

A alternativa A está constando  "discente" como locução adjetiva de "professor", quando na realidade é locução adjetiva 
de "aluno", portanto são duas alternativas incorretas na referida questão: alternativa A e D. 

https://www.mundovestibular.com.br/articles/2446/1/LOCUCAO-ADJETIVA/Paacutegina1.html 

https://www.normaculta.com.br/locucao-adjetiva/ 

Fonte: CEGALLA, D. P. - Novíssima gramática da Língua Portuguesa, 2000 – pp. 161-162). 

ANÁLISE 

A alternativa (A) está incorreta: professor → docente, e não discente (refere-se a aluno). 

A alternativa (D) está errada: rio → fluvial, e não hídrico (refere-se à água). 

Neste sentido, duas alternativas estariam aptas a atender ao enunciado, o que não pode ocorrer, devendo a questão ser 
anulada.  

DELIBERAÇÃO QUESTÃO ANULADA. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS. 

 

13 - PEB II – Matemática 

INSCRIÇÃO  
2000331032 

2000331756 

SOLICITAÇÕES 

A questão pergunta-se quanto pagará as pessoas com menos de 60 anos, ou seja, então será as pessoas que pagarão o 
convite inteiro!! 

Que fazendo os cálculos seria $24 os inteiros e $12 a metade, e não há essa alternativa no gabarito! 

https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint33.php


 

Prefeitura Municipal de 

TIETÊ 

Processo Seletivo 

Nº 2/2018 

RELATÓRIO DA BANCA - RECURSOS 

CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

08AGO 

2018 

 

 4 

 

Pois, são 220 pessoas sendo 1/5 com mais de 60 anos, que equivale a 44 pessoas que pagam metade, e 176 que tem 
menos de 60 anos e pagaram inteiro, ou seja, sendo o valor do ingresso $24 às 176 pagariam um total de $4.224 e as 44 
pagariam metade que daria um total de $528, somando-se os dois valores chega-se ao valor de $4.752 que é valor 
indicado do total de arrecadação!! 

SOLICITAÇÕES 

22 - 220 pessoas compraram ingresso para ir a uma peça de teatro. Sabendo que 1/5 destas pessoas tinham mais de 60 
anos e por isso pagaram metade do valor do ingresso, e que a arrecadação total foi de R$ 4.752,00 qual foi o valor dos 
ingressos cobrados das pessoas com menos de 60 anos? 

A Resposta é R$ 24,00 e não existe esta opção.  

O gabarito aponta para letra A que é R$ 12,00. 

Este valor é para pessoas com mais de 60 anos e não com menos de 60 anos. 

1/5 de 220 é 44. 

44 pessoas tinham mais que 60 anos e pagaram 1/2 entrada. 

176 pessoas tinha menos de 60 e pagaram 1 entrada. 

Assim formulamos: 

44x/2 + 176x =  4.752 

Resolvendo temos que x = 24. 

Assim o preço do ingresso é de R$24,00. 

Assim da questão temos: " qual foi o valor dos ingressos cobrados das pessoas com menos de 60 anos?" 

R$ 24,00. 

ANÁLISE 
A alternativa (A) – R$ 12,00 – indica o preço a ser cobrado pelas pessoas com mais de 60 anos (meia entrada), e não 
com menos de 60 anos, conforme solicita o enunciado. A resposta seria, então, R$ 24,00, porém esta resposta não se 
apresenta entre as alternativas indicadas, razão pela qual a questão deve ser anulada. 

DELIBERAÇÃO QUESTÃO ANULADA. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS. 

 

 


