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01 - Professor de Educação Básica Infantil (PEBIN) 

Questão nº 5 

INSCRIÇÕES 2000397194; 2000397379; 2000397381; 2000397645; 2000397834; 2000397845; 2000397913. 

SOLICITAÇÕES 

Questão 5 de matemática, não se chega a um consenso, digo a resultado preciso, por favor revejam essa questão !!! 

Obrigada 

Fora a opção 32, as demais davam resultado indivisível já no início da resolução do exércicio. 

questão não está bem formulada , não chega a um resultado exato 

É a única questão que da a resposta 9 no final 

A questão está errada , não se acha o valor correto . 

Por gentileza peço que ANULEM a questão 5, visto que a resposta não coincide com o que a questão pede. Segundo 
o gabarito a resposta correta seria a Letra B (24), porém ao tentar fazer a resolução não se atinge o resultado esperado 
já que no enunciado afirma que chegou no 4º andar com 9 pessoas. Assim sendo, nenhuma das alternativas 
apresentadas estão corretas impossibilitando a resolução, portanto peço a ANULAÇÃO da questão.Grata. 

Olá boa tarde sou a Rosana Maria de Oliveira, gostaria de questionar a questão 5 pois  analisando com mais 
tranquilidade em casa , percebi que não bate com nenhum resultado das alternativas? 

Não quero ser prejudica, pois necessito desses pontos que vão fazer a diferença na minha classificação?. 

Obrigada desde já. 

 

ANÁLISE: Questão anulada. Número fracionário de pessoas não é uma possibilidade. Portanto a questão deve ser anulada. 

DELIBERAÇÃO: QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS. 

 

Questão nº 9 

INSCRIÇÕES 2000398732 

SOLICITAÇÕES 

De acordo com a LDB,  

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a 
atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área 
de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção 
e desenvolvimento do ensino.  

A prioridade é oferecer o ensino fundamental. 

ANÁLISE: De acordo com o artigo 211 da Constituição Federal, referenciado no enunciado da questão: 

“§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.   (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 14, de 1996)”.  

Portanto a resposta indicada está correta. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

Questão nº 10 

INSCRIÇÃO 2000393771 

SOLICITAÇÃO 
Na questão numero 10 o termo utilizado ao se referir das propostas da BNCC é  "ADEQUAÇÃO" visto que qualquer 
informação referente a nova base sera iniciada em 2019. Achei mal elaborada  com palavras mal colocadas , pois em 
qualquer estudo da BNCC deixa claro que sua adequação sera em 2019 e somente entrara em VIGOR em 2020. 

ANÁLISE: De acordo coma norma referenciada no enunciado da questão: 

“Art. 15. As instituições ou redes de ensino podem, de imediato, alinhar seus currículos e propostas pedagógicas à BNCC. 

Parágrafo único. A adequação dos currículos à BNCC deve ser efetivada preferencialmente até 2019 e no máximo, até início do ano 
letivo de 2020”.  

Portanto a resposta indicada está correta. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
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Questão nº 12 

INSCRIÇÃO 2000392690 

SOLICITAÇÃO 
De acordo com a bibliografia referenciada, a primeira e a segunda assertativa disposta na questão, está correta. A 
alternativa C é a certa e não a D como está no gabarito. 

ANÁLISE: Não procede a alegação, conforme disposto nas páginas indicadas da obra referenciada, as definições estão trocadas, 
pois “o SIGNIFICADO refere-se aos sistemas de relações objetivas que se formou no processo do desenvolvimento da palavra, 
consistindo num núcleo relativamente estável de compreensão da palavra, compartilhado por todas as pessoas que a utilizam”, e “o 
SENTIDO relaciona-se com o fato de que a experiência pessoal é sempre mais complexa que a generalização contida nos signos”.  

Portanto a resposta indicada está correta. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

Questão nº 25 

INSCRIÇÃO 2000397386 

SOLICITAÇÃO 

A questão é complicadora, pois não foi especificado a idade relativa a  criança, sendo que na creche a idade é de 0 
meses a 3 anos e 11 meses. Nenhuma das disposições estão corretas, pois na disposição 1 o professor está  sendo 
autoritário, ríspido e grosseiro e na disposição número 2 a criança está sendo coagida, ameaçada, portanto, nenhuma 
das disposições estão corretas. 

ANÁLISE: A elaboração da questão e a resposta apontada se referem à fonte bibliográfica indicada no conteúdo programático do 
Edital, conforme referenciada no enunciado da questão. Neste sentido, não há divergência em relação ao que consta na obra de 
referência, e a resposta indicada está correta. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

 


