PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 02/2013
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA PROVA ESCRITA
1. QUESTÕES COMUNS PARA PROFESSORES:
Questão nº 05:
Os candidatos recorrentes alegam que a alternativa correta da questão é a letra “A” e
não a alternativa “D” conforme publicado no gabarito preliminar. A banca atende as
razões dos recorrentes. Dessa forma será alterado o gabarito da questão para a letra
“A”.
Questão nº 07:
Os candidatos recorrentes alegam que a afirmação I da questão não podia ser
compreendia, pois faltava o termo “mais” antes da palavra fria, dando duplo sentido
para a frase. A banca atende as razões dos candidatos, dessa forma a questão
mencionada será anulada.
Questão nº 11:
Os recursos são inconsistentes, a questão foi elaborada de forma correta.
A questão pedia para o candidato “ANALISAR” a folha salarial, e “CALCULAR” a moda
desses salários. Primeiramente para responder a questão o candidato precisa saber
o que significa moda e cálculo.
Definição de moda em estatística: É o valor que detém o maior número de
observações, ou seja, o valor ou valores mais frequentes, ou ainda "o valor que ocorre
com maior frequência num conjunto de dados, isto é, o valor mais comum".
Exemplo: Em um conjunto que tem (1, 2, 2, 4), teremos moda = 2.
Definição de cálculo: Operação, cômputo, resolução de problemas matemáticos
para achar o resultado da combinação de certos números ou quantidades.
Tendo esse conhecimento, era só o candidato “CALCULAR” as aparições dos salários.
Vejamos na tabela abaixo:
Nome
Salário
Pedro
R$ 1.500,00
Júlia
R$ 1.350,00
Marcela
R$ 850,00
Thiago
R$ 850,00
Lúcia
R$ 1.000,00
Contando temos:
1 salário de R$ 1.500,00;
1 salário de R$ 1.350,00;
1 salário de R$ 1.000,00;
1 + 1 = 2 salários de R$ 850,00.
Portanto, o enunciado está formulado de forma correta e alternativa letra
“D” é a correta da questão. Dessa forma a questão segue inalterada.
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Questão nº 13:
Os candidatos recorrentes alegam que na questão nº 13 não há nenhuma alternativa
possível de marcação. A banca atende as razões elencadas pelos candidatos, dessa
forma a questão será anulada.
2. QUESTÕES ESPECÍFICAS:
2.1. Motorista:
Questão nº 23:
O candidato recorrente alega que a alternava correta para a questão é a letra “B” e
não a letra “A” conforme publicado no gabarito preliminar. A banca atende as razões
elencadas pelo candidato. Dessa forma será alterado o gabarito da questão para a
letra “B”.

2.2. Professor Anos Iniciais:
Questão nº 21:
Existem divergências de autores quanto à idade da morte de Vygotsky, uns com 37
anos outros com 38 anos de idade, podendo induzir ao erro na resposta da questão
21. A Banca atende as razões elencadas pela candidata, dessa forma a questão será
anulada.
Questão nº 26:
Recurso inconsistente. A questão permanece inalterada.

2.3. Professor de Artes:
Questão nº 24:
Os candidatos recorrentes alegam que existem duas alternativas corretas. Porém
todas as alternativas são de renascentistas, portanto não procede o recurso. Dessa
forma a questão segue inalterada.
Questão nº 27:
Os candidato recorrentes alegam que a alternativa correta é a letra “A” Mário de
Andrade. A banca atende as razões elencadas pelos candidatos, dessa forma o
gabarito será alterado para a letra “A”.
2.4. Professor de Educação Infantil:
Questão nº 17:
Sobre o período sensório-motor Piaget afirma que a ausência semiótica é a principal
característica deste período. A inteligência trabalha através das percepções
(simbólico) e das ações (motor) através do deslocamento do próprio corpo. A
aprendizagem vem de atividades isoladas, próprias da criança, indiferente de regras
sociais.
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Sobre a evolução da prática e da consciência da regra, Piaget defende a divisão em
três etapas, sendo a primeira a ANOMIA, onde as crianças nos primeiros anos de vida
não seguem regras coletivas, interessam-se em satisfazer seus interesses motores ou
suas fantasias simbólicas.
FONTE:
PIAGET, WYGOTSKY, WALLON. Teorias psicogenéticas em discussão. Summus
Editorial. 21ª. Edição. São Paulo. 1992.
WWW.pedagogiaemfoco.pro.br “TEORIA BÁSICA DE JEAN PIAGET.”
Dessa forma a questão segue inalterada.
Questão nº 21:
A questão esta diretamente focada nos estudos da Língua Escrita, através da obra
Psicogênese da Língua Escrita, tema previsto para estudo no Edital do presente
certame.
Questão nº 29:
Recurso inconsistente, sem fundamentação.
Questão nº 30:
Recurso inconsistente, sem fundamentação.

2.5. Professor de História:
Questão nº 16:
Existem divergências de datas em relação a alternativa “A”. Dessa forma a banca
atende as razões elencadas pelo candidato recorrente e a questão será anulada.

2.6. Professor de Matemática:
Questão nº 16:
As razões elencadas pelo candidato recorrente são infundadas. Porém foi constatado
erro na elaboração da questão e a mesma será anulada.

3. RECURSOS DESCONSIDERADOS:
Os recursos impetrados através dos protocolos 619, 637 e 731 foram desconsiderados
por falta de argumentos.
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