
 
 
 
 
 

ATO 011 

 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA 

QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DO EDITAL Nº 001/2022 

DE CONCURSO PÚBLICO 

   

O Senhor Osmar Tozzo, Prefeito Municipal de Passos Maia, 

no uso de suas atribuições legais, juntamente com a 

comissão de concurso público e o Centro de Estudos 

Uniase, torna público o que segue: 

 

 

1. Os pareceres e decisões dos recursos contra as questões da prova objetiva e do Gabarito Preliminar, e em 
conformidade com os pareceres da banca do Centro de Estudos UNIASE, seguem descritos abaixo; 

 
 

2. De acordo com o edital: 
15.15. A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera administrativa. 
15.16.  Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito oficial definitivo. 

 
PARECERES E DECISÕES 
 

Ensino Fundamental 

Questão 9 

25910 - ELAINE DOS SANTOS - 01. Auxiliar de Serviços Gerais  
26469 - TIAGO PADILHA PECINATO - 06. Eletricista Manutenção 
26145 - MATEUS JUNIOR VICENSI - 09. Motorista de Veículos Pesados 
26464 -  JONAS DAL PIAN - 11. Operador de Máquinas Pesadas 
Alegações: Em síntese candidatos solicitam anulação da questão por não concordar com gabarito preliminar. 
Parecer da Banca: Assiste razão aos candidatos.  
Conforme Edital: 
15.11 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os 
candidatos que a responderam.  
Decisão: Recurso Deferido – Questão anulada 

 
Ensino Médio 
 
Auxiliar de Farmácia 
 
Questão 28 
 
26941 - TAIS ERECINA ACUNHA GOMES PEDROSO - 16. Auxiliar de Farmácia 
Alegações: Candidata alega que na prova a resposta correta é a C, e no gabarito preliminar foi divulgado letra A. 
Solicita correção. 
Parecer da Banca: Assiste razão a candidata. Conforme Edital: 



 
 
 
 
15.12 No caso de troca de gabarito, por erro ou falha de digitação na indicação da resposta correta no gabarito 
provisório, será corrigido no gabarito final.  
Decisão: Recurso Deferido – Troca de Gabarito de A para C 

 
Questão 26 
 
26002 - ANDRIELI DOS SANTOS - 20. Monitor de Creche 
Alegações: Em síntese candidata discorda do gabarito preliminar e solicita anulação da questão. 
Parecer: Não assiste razão a candidata. Alega que a letra “C” também esta correta, porém esta alternativa não 
condiz com os princípios elencados na questão. De acordo com o MEC: 
“Para orientar as unidades de Educação Infantil a planejar seu cotidiano, as Diretrizes apontam um conjunto de 
princípios defendidos pelos diversos segmentos ouvidos no processo de sua elaboração e que devem orientar o 
trabalho nas instituições de Educação Infantil. Dada sua importância na consolidação de práticas pedagógicas que 
atendam aos objetivos gerais da área, eles serão aqui apresentados em detalhes. São eles 
Princípios éticos – valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, 
ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.  
Princípios políticos – garantia dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 
democrática.  
Princípios estéticos – valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de 
manifestações artísticas e culturais.” 
.... 
Para a concretização dos princípios políticos apontados para a área, a instituição de Educação Infantil deve trilhar 
o caminho de educar para a cidadania, analisando suas práticas educativas de modo a:  
• promover a formação participativa e crítica das crianças  
• criar contextos que permitam às crianças a expressão de sentimentos, ideias, questionamentos, comprometidos 
com a busca do bem estar coletivo e individual, com a preocupação com o outro e com a coletividade.  
• criar condições para que a criança aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos outros sobre 
um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito.  
• garantir uma experiência bem sucedida de aprendizagem a todas as crianças, sem discriminação e lhes 
proporcionar oportunidades para o alcance de conhecimentos básicos que são considerados aquisições valiosas 
para elas. 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6674-o-curriculonaeducacaoinfantil&category_slug=setembro-
2010-pdf&Itemid=30192 

Portanto resta evidente que as alegações trazidas pela candidata não se sustentam para anulação da questão. 
Decisão: Recurso Indeferido. Questão Mantida 

 
 
Questão 27 
 
26002 - ANDRIELI DOS SANTOS - 20. Monitor de Creche 
Alegações: Em síntese candidata discorda do gabarito preliminar e solicita anulação da questão. 
Parecer: Em síntese candidta alega que todas alternativas estão corretas, deste modo solicita anulação da 
questão. Cabe aqui analisar os princípios da LDB elencado no art. 3º 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6674-o-curriculonaeducacaoinfantil&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6674-o-curriculonaeducacaoinfantil&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192


 
 
 
 

IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.             (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.             (Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018) 
XIV - respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência 

auditiva.     (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021) 
Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

Conforme alegado pela candidata o inciso XI valida a alternativa B. Portanto não resta alternativa válida a ser 
assinalada devendo a questão ser anulada. 
Conforme edital: 
15.11 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os 
candidatos que a responderam.  
Decisão: Recurso Deferido – Questão anulada 

 
 
Questão 28  
 
30407 - LETICIA FRANKEN - 20. Monitor de Creche 
26002 - ANDRIELI DOS SANTOS - 20. Monitor de Creche 
Alegações: Em síntese candidatas discordam do gabarito preliminar e solicitam anulação da questão. 
Parecer: Ao analisar a questão e alegações trazidas pela candidatas, referenciamos os Estágios de 
Desenvolvimento de Piaget.  
 

 
 
Deste modo, verifica-se que assiste razão as candidatas. 
De acordo com Edital: 

Decisão: 15.11 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a 
todos os candidatos que a responderam.  
Decisão: Recurso Deferido – Questão anulada 

 
 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13632.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14191.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm


 
 
 
 
Questão 30 
 
26002 - ANDRIELI DOS SANTOS - 20. Monitor de Creche 
Alegações: Em síntese candidata discorda do gabarito preliminar e solicita anulação da questão. 
Parecer: Não assiste razão a candidata, que alega que todas alternativas estão corretas. 
A alternativa divulgada no gabarito preliminar é a única passível de ser assinalada. 
Quando afirma que “respeitar algumas  formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação dos recursos 
naturais.” Devemos lembrar que a criança deve aprender respeitar TODAS formas de vida. 
Decisão: Recurso Indeferido -  Questão mantida. 

 
 
Ensino Superior 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 03 
 
29188 - DANIELA PATRICIA DE OLIVEIRA LUZ - 41. Orientador Educacional 
Alegações: Em síntese candidata discorda do gabarito preliminar e solicita anulação da questão. 
Parecer: A classificação trazida na alternativa divulgada no gabarito preliminar está correta pois é um adjetivo a 
palavra pública, se refere ao povo em geral: interesse público. Relativo ao governo de um país, ex: negócios 
públicos. Que não é particular; que é de todos ex: praça pública. A classificação da palavra forma é um substantivo 
feminino  
Portanto a D está correta quanto a classificação e quanto ao plural também 
Fonte: Normas de comunicação em língua portuguesa - Hendricas Nadolskis 

Decisão: Recurso Indeferido. Questão Mantida.  

 
 

Questão 07 
 

26494 - MARIA LAURA OLTRAMARI - 24. Assistente Social 
26097 - RETECLIPHE GOUDARD NETO - 25. Arquiteto 
26384 - SABRINA TOZZO - 26. Cirurgião Dentista 
26427 - CAROLINI GALLO PAGLIA - 26. Cirurgião Dentista 
27504 - MONICA LILIAN ROSSETTO - 36. Professor de Anos Iniciais - Ens. Fundamental 
25983 - ELOISA GABRIELA PIMENTEL MARCOLAN - 27. Enfermeiro 
28289 - VANESA REGINA SANAMBAIA DE OLIVEIRA PIMENTEL - 36. Professor de Anos Iniciais - Ens. Fundamental 
26109 - ERONI APARECIDA RODRIGUES DA LUZ FERNANDES - 36. Professor de Anos Iniciais - Ens. Fundamental 
26142 - FABIELI MALAGUTTI - 37. Professor de Educação Infantil 
26141 - MARIÉLE PATRICIA CASAGRANDE RIBEIRO - 37. Professor de Educação Infantil 
29439 - DELAINE MARSANGO MENDES - 37. Professor de Educação Infantil 
27300 - CAMILA APARECIDA FERRAZ JOHANN - 37. Professor de Educação Infantil 
27000 - KATIANE ROSA PEROZA - 37. Professor de Educação Infantil 
26059 - EMILI ANTONIOLLI - 38. Professor de Ensino Fundamental - Artes  
27663 - IRDES MELYNA BRANCO - 39. Professor de Ensino Fundamental - Inglês  
26137 - JONAS DOS SANTOS FRANZEN - 39. Professor de Ensino Fundamental - Inglês  
26416 - ELIZANDRO SUEIK CANDIDO DA SILVA - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
26311 - LETICIA APARECIDA CAMPOS - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
26588 - KARINE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS - 41. Orientador Educacional 
29188 - DANIELA PATRICIA DE OLIVEIRA LUZ - 41. Orientador Educacional 



 
 
 
 
Alegações: Em síntese candidatas discordam do gabarito preliminar e solicitam anulação da questão. 
Parecer: Os candidatos, solicitam anulação da questão e fundamentam seu pedido conforme prevê o Edital. 
Portanto, ao analisar as fundamentações trazidas, observa-se que assiste razão aos candidatos. E desta forma 
defere-se o pedido. 
Decisão: QUESTÃO ANULADA 

 
  
Questão 10 
 

29188 - DANIELA PATRICIA DE OLIVEIRA LUZ - 41. Orientador Educacional 
Alegações da candidata: Em síntese não concorda com gabarito preliminar. Solicita troca de gabarito para letra A. 
Parecer da Banca: Não assiste razão a candidata, que nem ao menos se ateve aos regramentos do edital. 

“15.4.4 No caso de recursos contra questões da prova objetiva, identificar o número da questão(fundamentando 
sua argumentação e indicando referência bibliográfica).” 
A Banca não consegue analisar posicionamento do candidato, quando apenas alega “no meu ponto de vista”, não 
oferece fundamentação do seu pedido nem tampouco Bibliografia. 
Decisão: Recurso Indeferido – Questão Mantida 

 

 
Questão 12 
 

26014 - ELOIR JOSÉ DE SOUZA - 36. Professor de Anos Iniciais - Ens. Fundamental 
26508 - VANDA SIQUEIRA - 36. Professor de Anos Iniciais - Ens. Fundamental 
27278 - JULIANA RIBEIRO - 38. Professor de Ensino Fundamental - Artes  
Alegações: Em síntese candidatos discordam do gabarito preliminar. Solicitam anulação da questão. 
Parecer da Banca: A questão solicita conhecimentos prévios do Estuto dos Servidores (conteúdo previsto no 
Edital). Candidato 26014 alega que faz parte do quadro do Magistério, porém, ao analisar a questão não resta 
nenhuma dúvida que espera-se que o candidato responda conforme o Estatuto dos Servidores, art. 4º que assim 
prevê:  
Art. 4° – São requisitos para o ingresso nos quadros de pessoal a que se refere este Estatuto: 
I  –  nacionalidade Brasileira. 
II  –  gozo dos direitos políticos. 
III  –  quitação com as obrigações militares e eleitorais. 
IV  –  nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 
V  –  idade mínima de dezesseis anos. 
VI  — aptidão física e mental. 
VII  –  aprovação em concurso público, quando se tratar de nomeação para cargo efetivo. 

Portanto resta comprovado que a única alternativa correta, corresponde a alternativa divulgada no gabarito 
preliminar. 
Decisão: Recurso Indeferido – Questão Mantida 

 
Questão 13 
 
26059 - EMILI ANTONIOLLI - 38. Professor de Ensino Fundamental - Artes  
29439 - DELAINE MARSANGO MENDES - 37. Professor de Educação Infantil 
27000 - KATIANE ROSA PEROZA - 37. Professor de Educação Infantil 
25985 - GIOVANA VRUBLIESCKI VICENSI - 24. Assistente Social 
30470 - GABRIELA ROCHA - 37. Professor de Educação Infantil 
Alegações: Em síntese candidatas discordam do gabarito preliminar e solicitam anulação da questão. 



 
 
 
 
Parecer: Não assiste razão aos candidatos. A questão solicita competências do município de acordo com art. 12 
da Lei Orgânica do Municipio, exceto. 
Alternativa A - Inciso V – art 12 
Alternativa B -Inciso  VII – art 12 
Alternativa C – Inciso IX – art 12 
Alternativa D – Inciso X – art 13 
Portanto os candidatos equivocam-se ao solicitar anulação da questão. 
Decisão: Recurso Indeferido – Questão Mantida 

 

 
Questões Específicas – Legislação Saúde 
 
Questão 24 
 
26081 - MARCIA MARA WAES 
26140 -  PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ - 33. Psicólogo 
 
Alegações: Em síntese candidatos alegam que a questão não apresenta alternativa correta. Solicitam anulação da 
questão. 
Parecer: Não Assiste razão a candidata. A questão solicita que assinale a exceção. Desta forma a única alternativa 
correta é a divulgada no gabarito preliminar. 
Decisão: Recurso Indeferido – Questão Mantida 

 

 
Questões Específicas  
40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
 
26316 - MAURICIO CAMPOS 
26311 - LETICIA APARECIDA CAMPOS 
 Alegações: Em síntese candidato alega que a questão aborda conteúdo diverso do Edital. Solicita anulação da 
questão. 
Parecer: Laboram em erro ao alegar que o assunto cobrado não possui previsão no Edital: "O quilômetro e a milha 
são unidades de comprimento utilizadas no intuito de representar médias e grandes distâncias.. Relacionamos as 
duas medidas de comprimento, confirmando que 1 milha corresponde, aproximadamente, a 1,609 quilômetros 
ou 1609 metros. Os símbolos utilizados são m para milhas e km para quilômetros." 
Veja mais sobre "Quilômetros ou Milhas? " em: https://brasilescola.uol.com.br/matematica/quilometros-ou-
milhas.htm 
Competências habilidades específicas da área para o EF e seus respectivos objetos de conhecimento...  Matrizes e Sistemas 
lineares; Juros simples e juros composto; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, 
tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatística: ....  Grifo nosso  

Decisão: Recurso Indeferido. Questão Mantida 
 
 
Questão 23 
 
26416 - ELIZANDRO SUEIK CANDIDO DA SILVA 
26311 - LETICIA APARECIDA CAMPOS 
Alegações: Em síntese candidato alega que a questão aborda conteúdo diverso do Edital. Solicita anulação da 
questão. 
Parecer: São compostos por duas faces poligonais iguais e paralelas chamadas diretrizes, ligadas por triângulos 
Laboram em erro ao alegar que o assunto cobrado não possui previsão no Edital: 



 
 
 
 
.... Geometria plana e espacial: conceitos primitivos, representação geométrica no plano, polígonos e sólidos geométricos; 
Geometria Analítica: ponto, reta, plano e cônicas ... Grifo nosso  

Decisão: Recurso Indeferido. Questão Mantida 

 
Questão 24 
 
26311 - LETICIA APARECIDA CAMPOS - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
26316 - MAURICIO CAMPOS - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
25935 - ROSA MARIA INHAIA - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
26416 - ELIZANDRO SUEIK CANDIDO DA SILVA - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
Alegações: Em síntese candidatos discordam do gabarito preliminar e solicitam anulação da questão. 
Parecer: Apesar de terem uma definição parecida, o que pode causar uma certa confusão. O gráfico é conforme 
apontado pela banca um column chart. Como se pode ver na definição dos mesmos: 
Column chart: Os dados organizados em colunas ou linhas em uma planilha podem ser plotados em um gráfico 
de colunas. Em geral, um gráfico de coluna exibe categorias ao longo do eixo horizontal (categoria) e valores ao 
longo do eixo vertical (valor). 
Gráfico de barras: 

Dados organizados em colunas ou linhas de uma planilha podem ser plotados em um gráfico de barras. 
Gráficos de barras ilustram comparações entre itens individuais. Em um gráfico de barras, as categorias 
costumam ser organizadas ao longo do eixo vertical, enquanto os valores são dispostos ao longo do eixo 
horizontal. 
Conforme mostra o https://support.microsoft.com/pt-br/office/tipos-de-gr%C3%A1fico-
dispon%C3%ADveis-no-office-a6187218-807e-4103-9e0a-27cdb19afb90 
Decisão: Recurso Indeferido. Questão Mantida 

 
Questão 26 
26316 - MAURICIO CAMPOS - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
26311 - LETICIA APARECIDA CAMPOS - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
25935 - ROSA MARIA INHAIA - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
26416 - ELIZANDRO SUEIK CANDIDO DA SILVA - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
Alegações: Em síntese candidatos alegam que trata-se de duplicidade de questões (questão 26 e 28). 
Assiste razão aos candidatos.  Conforme Edital:  
15.11 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os 
candidatos que a responderam.  
Desta forma, anula-se a questão 28 

Decisão: Recurso Parcialmente Deferido. Questão Mantida 
 

Questão 28 
26416 - ELIZANDRO SUEIK CANDIDO DA SILVA - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
26311 - LETICIA APARECIDA CAMPOS - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
26316 - MAURICIO CAMPOS - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
25935 - ROSA MARIA INHAIA - 40. Professor de Ensino Fundamental - Matemática  
Alegações: Em síntese candidatos alegam que trata-se de duplicidade de questões (questão 26 e 28). 
Assiste razão aos candidatos.  Conforme Edital:  
15.11 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os 
candidatos que a responderam.  
Desta forma, anula-se a questão 28. 

Decisão: Recurso Deferido – Questão anulada 



 
 
 
 
 
38. Professor de Ensino Fundamental - Artes  
 
Questão 24 
 
26059 - EMILI ANTONIOLLI   
Alegações: Em síntese candidata alega que teve dificuldades na interpretação e avaliação da imagem. Solicita 
anulação da questão e recontagem de pontos. 
Parecer: Não assiste razão a candidata. Conforme Edital: 

“15.4.4 No caso de recursos contra questões da prova objetiva, identificar o número da questão(fundamentando 
sua argumentação e indicando referência bibliográfica).” 
Decisão: Recurso Indeferido – Questão Mantida  

 
 
41. Orientador Educacional 
 
Questão 24 
26588 - KARINE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS 
Alegações: Em síntese candidata alega dificuldade para responder a questão e solicita anulação da mesma. 
Parecer da Banca: Não assiste razão a candidata, que nem ao menos se ateve aos regramentos do edital. 

“15.4.4 No caso de recursos contra questões da prova objetiva, identificar o número da questão(fundamentando 
sua argumentação e indicando referência bibliográfica).” 
A Banca não consegue analisar posicionamento do candidato, quando apenas alega “no meu ponto de vista”, não 
oferece fundamentação do seu pedido nem tampouco Bibliografia. 
Decisão: Recurso Indeferido – Questão Mantida 

 

25. Arquiteto 
 

Questão 28 
 
26097 - RETECLIPHE GOUDARD NETO 
Alegações: Em síntese o candidato alega que a questão apresenta é interpretativa e, por isso, pode abrir margem 
a mais de uma resposta. Fundamenta seu pedido e solicita anulação da questão. 
Parecer: Indeferido. Trata-se de definição literária sobre o tema – Fissura por flexão: Situação que pode surgir 

quando o engenheiro calculista não faz uma avaliação correta da carga que será aplicada no elemento estrutural, 

devido à deficiência dos materiais empregados ou em condições de uso quando se aplica uma carga maior que a 

prevista em projeto (MARCELLI, 2007). 

Fonte: 

https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/25095/3/AN%C3%81LISE%20E%20REPARA%C3%87%C3%83O%20DE%20FISSURAS%20EM%20ESTRUTURA%20DE

%20CONCRETO%20ARMADO.pdf 

Diante o exposto, indefere-se o recurso. 

Decisão: Recurso Indeferido – Questão Mantida 

 
35. Fiscal de Tributos 
 

Questão 25 
32237 - TAYANA APARECIDA COMUNELLO  



 
 
 
 
Alegações: Em síntese candidata discorda do gabarito preliminar e solicita anulação da questão. 
Parecer da Banca: Labora em erro ao fundamentar seu pedido sobre a validade do negócio jurídico. 
O item em questão aborda se “considera-se ocorrido o fato gerador e devido o ICMS sobre as operações de 
comercialização”. 
O Código Tributário Nacional, na seção III quando regra a capacidade tributária prevê 
Art. 126. A capacidade tributária passiva independe: 
        I - da capacidade civil das pessoas naturais; 
Desta forma a única alternativa correta é a divulgada no gabarito preliminar. 
Decisão: Recurso indeferido. Questão Mantida 

 
 
 
36. Professor de Anos Iniciais - Ens. Fundamental 
 
 

Questão 27 
26109 - ERONI APARECIDA RODRIGUES DA LUZ FERNANDES 
28289-  VANESA REGINA SANAMBAIA DE OLIVEIRA PIMENTEL 
Alegações: Em síntese candidatas discordam do gabarito preliminar e solicitam anulação da questão. 
Parecer: Não assiste razão as candidatas que de modo desvalido sustem seu pedido apenas alegando que a página 
do livro apresentada na fonte da questão, não aborda o conteúdo. 
A autora e seus métodos e abordagens são amplamente discutidos na Educação Infantil. Então espera-se que o 

candidato ao menos tenha conhecimento mínimo para saber a principal característica da pedagogia 

Montessoriana. 

Decisão: Recurso Indeferido. Questão Mantida. 

 
 

Questão 29 
27504 - MONICA LILIAN ROSSETTO 
28289 - VANESA REGINA SANAMBAIA DE OLIVEIRA PIMENTEL 
26109 - ERONI APARECIDA RODRIGUES DA LUZ FERNANDES 
Alegações: Em síntese candidatas discordam do gabarito preliminar e solicitam anulação da questão. 
Parecer: Assiste razão as candidatas. De acordo com a BNCC  as temáticas que se repetem ao longo de todo o 
ensino fundamental são: Matéria e energia, Vida e evolução, Terra e universo.  
Fonte: BNCC (atualizada) 
Conforme Edital: 
15.11 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os 
candidatos que a responderam.  
Decisão: Recurso Deferido – Questão anulada 

 
 

Passos Maia, 10 de janeiro de 2023. 

 

 

Osmar Tozzo 

Prefeito municipal de Passos Maia 


