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Prova de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – ENSINO INFANTIL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – Ciências, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – Educação Física, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – Geografia, 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – Inglês 

5- A forma nominal verbal conhecida como "infinitivo" se apresenta quantas vezes no texto? 

(A) Uma 

(B) Duas 

(C) Três 

(D) Nenhuma 

RECURSO: Deliberação da Banca Examinadora.  

ANÁLISE: Apresentam-se no infinitivo os verbos "ter" e "mandar". A forma "quer" corresponde a conjugação do verbo "querer" na 3ª pessoa do 
singular do presente do indicativo. Desta forma, a alternativa que atende adequadamente ao enunciado é a (B). 

DELIBERAÇÃO: DELIBERAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ALTERAR O GABARITO PARA ALTERNATIVA (B). 

Prova de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - Matemática 

8- Com relação às disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, acerca da Educação Infantil, NÃO é correto afirmar: 

(A) A educação infantil será oferecida em pré-escolas, para as crianças de até um ano de idade. 

(B) A educação infantil será oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de quatro e cinco anos de idade. 

(C) Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

RECURSO: 1028 – Carla Cristina de Camargo Nunes – Solicita alteração do gabarito para alternativa “A” como correta. 

1027 - Sandro Roberto Santana - Solicita alteração do gabarito para alternativa “A” como correta. 

ANÁLISE: Duas alternativas (A) e (B) apresentam-se aptas a atender o enunciado, já que a educação infantil, conforme a LDBEN, será oferecida 
em creches para crianças até 3 anos e em pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos. Desta forma, a questão deve ser anulada. 

DELIBERAÇÃO: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A PONTUAÇÃO RESPECTIVA SERÁ ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.  

16- A proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais é que ________ - expressa na construção dos princípios de respeito mútuo, justiça, 
diálogo e solidariedade - seja uma reflexão sobre as diversas atuações humanas e que a escola considere o convívio escolar como base 
para sua aprendizagem, não havendo descompasso entre “o que diz” e “o que faz”. De acordo com os PCNs, qual é o Tema Transversal que 
completa corretamente a lacuna?  

(A) a Saúde 

(B) a Ética 

(C) a Pluralidade Cultural 

(D) a Orientação Sexual 

RECURSO: 1028 – Carla Cristina de Camargo Nunes – Solicita alteração do gabarito para alternativa “B” como correta. 

1027 - Sandro Roberto Santana - Solicita alteração do gabarito para alternativa “B” como correta. 

ANÁLISE: O enunciado foi tomado do volume dos Parâmetros Curriculares Nacionais que trata do Tema Transversal: Ética. Desta forma, a 
alternativa que atende ao enunciado é a (B). 

DELIBERAÇÃO: DEFERIDO. ALTERAR O GABARITO PARA ALTERNATIVA B. 

Quadra, 19 de dezembro de 2012. 
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