
 

RESPOSTA AOS RECURSOS  
Seleção Simplificada para Professores da Prefeitura Municipal de Dormentes 
 

RECURSO 01: VÁRIOS CANDIDATOS 

 

PROVAS DE: 

• EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

• ENSINO FUNDAMENTAL NAS ÁREAS DE: PORTUGUÊS, INGLÊS, HISTÓRIA, ED. 

FÍSICA E MATEMÁTICA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

 
 
 

QUESTÃO 05 
 
05. De acordo com o Artigo 24 da Lei 9.394/96, os sistemas municipais de ensino compreendem, 
EXCETO: 
 

A) as instituições do ensino fundamental mantidas pelo Poder Público municipal. 
B) as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. 
C) as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal. 
D) as instituições de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal. 
E) as instituições do ensino médio mantidas pelo Poder Público municipal. 
 
GABARITO PRELIMINAR: C 
COMENTÁRIO: Segundo a LDB, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público 
municipal fazem parte do Sistema dos Estados e do Distrito Federal. 

 

GABARITO DEFINITIVO: QUESTÃO ANULADA PELA BANCA, POIS NO ENUNCIADO DEVERIA 

ESTAR CITADO O ARTIGO 18 DA LDB, TRANSCRITO ADIANTE: 
  

“ Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal; 
II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 
III – os órgãos municipais de educação” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECURSO 02: 01 CANDIDATO 

 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) E EJA (3ª e 4ª FASES) 

 

QUESTÃO 23 
 

 
Texto III – para as questões 22 e 23. 
 

 
 

Disponível em: http://www.and.org.br/campanha-nacional-de-transito-para-carnaval-2014-e-lancada-em-brasilia/. Acesso em: 09 jan 2019 

 
23. Quanto ao Gênero,  o texto III é um(a) 
 

A) propaganda comercial.       B) cartaz.        C) propaganda social.       D) charge.              E) cartum. 

 

GABARITO: C 
COMENTÁRIO: 
O enunciado pergunta o gênero do texto III, como está explicitado no comentário da questão 
anterior, trata-se de uma propaganda social, pois o enunciador é o Governo Federal que se dirige 
à população. 
 
 

GABARITO DEFINITIVO: MANTIDO O GABARITO C 

JUSTIFICATIVA DA BANCA: O Ministério dos Transportes e Órgãos do Governo Federal 

lançaram essa campanha publicitária que fala da prevenção de acidentes de trânsitos no 

Carnaval de 2014. Essa campanha ficou em exibição até 09 de março do mesmo ano. Ela 

foi veiculada nas TVs abertas e fechadas, rádios e redes sociais. Quando se usa esses 

suportes, tem-se propaganda e como foi elaborada pelos órgãos do Governo Federal, o 

gênero em questão é a propaganda social, segundo Ângela Dionísio, no seu livro sobre 

gêneros textuais. 
 

 

 

 

 



 

 

RECURSO 03: 01 CANDIDATO 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) E EJA (3ª e 4ª FASES) 

 

QUESTÃO 11 
 

 

11. Observe o mapa do Egito Antigo  
 

Com relação à organização e consolidação do Egito na 
Antiguidade, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Como a região é formada por um deserto (Saara), o rio 
Nilo ganhou uma extrema importância para os egípcios. 
O rio era utilizado como via de transporte (através de 
barcos) de mercadorias e de pessoas. 

 

II. A escrita egípcia, também, foi algo importante para esse 
povo, pois permitiu a divulgação de ideias, da 
comunicação e do controle de impostos. Os hieróglifos 
egípcios foram decifrados, na primeira metade do século 
XIX, pelo linguista e egiptólogo francês Champollion, 
através da Pedra de Roseta. 

 

III. Os povos egípcios eram politeístas, ou seja, 
acreditavam na existência de vários deuses. Uma deusa 
que ganhou muita importância foi Ishtar. Era 
representada nua e simbolizava o poder da natureza e 
da fertilidade. 

 
Assinale: 
 
A) Se, somente, a afirmação I está correta. 
B) Se, somente, a afirmação II está correta. 
C) Se, somente, a afirmação III está correta. 
D) Se as afirmações I e II estão corretas 
E) Se todas as afirmações estão corretas 

GABARITO: D 
COMENTÁRIO: a afirmação III está INCORRETA, pois a deusa Ishtar era da cultura (religião) 
mesopotâmica. 

 

GABARITO DEFINITIVO: MANTIDO O GABARITO D 

JUSTIFICATIVA DA BANCA:  Amplamente cultuada na antiguidade, conhecida sob vários nomes 

e títulos em diferentes países, Ishtar era uma deusa lunar, uma das manifestações de Magna 
Dea, a Grande Mãe do Oriente e uma versão mais tardia e complexa da deusa suméria Inanna. 
Foi venerada como Astarte em Canaã, Star na Mesopotâmia, Astar e Star na Arábia, Estar na 
Abissínia, Stargatis na Síria, Astarte na Grécia. No Egito sua equivalente era Ísis, cujo culto 

espalhou-se até a Grécia e Roma, florescendo até os primeiros séculos da era cristã. Mas, 
equivalência não significa IGUALDADE. 
 

 

 



 

 

RECURSO 04: 01 CANDIDATO 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) E EJA (3ª e 4ª FASES) 

 

QUESTÃO 26 
 

26. Na história dos movimentos abolicionistas em Pernambuco, o Clube do Cupim tem um lugar de 
destaque, apesar de pouco ter sido escrito sobre ele. A partir de 1880, multiplicaram-se no Brasil as 
sociedades contra a escravidão, que tinham como objetivo básico angariar fundos para comprar 
cartas de alforria de escravos. Em Pernambuco, existiram mais de trinta dessas sociedades, que 
foram a gênese do Clube do Cupim, pois muitos dos seus sócios fundadores já participavam, 
ativamente, de algumas delas. 
 

Na história da resistência e abolição da escravidão no Brasil, antes da Lei Áurea, o pioneirismo em 
1883, foi a Província do(a) 
 

A) Bahia             B) Pernambuco                 C) Maranhão              D) São Paulo                 E) Ceará 
 
GABARITO: E 
COMENTÁRIO: O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravidão. Em relação as demais 
províncias era a que menos possuía escravos, pois eram traficados para os centros cacaueiros, cafeeiro e 
açucareiro por bons preços. Em 1880, esses abolicionistas fundaram a Sociedade Libertadora Cearense 
com 225 sócios, cujo presidente provisório foi João Cordeiro. Para divulgar seus ideais, em 1881, fundaram 
o Jornal O Libertador. No dia 1º de janeiro de 1883, a Vila do Acarape, atual Redenção, emancipou seus 
escravos há menos de um ano antes da província do Ceará. O povo redencionista guarda na memória o 
gesto heróico de ter libertado seus 116 escravos. Assim, Redenção é conhecida como Rosal da Liberdade. 
 

 

GABARITO DEFINITIVO: MANTIDO O GABARITO E 

JUSTIFICATIVA DA BANCA: Em 1831, o ministro Antônio Feijó propôs a criação da Guarda Nacional, 

milícia organizada com o intuito de conter os levantes que tomavam o país. No ano seguinte, o Código de 

Processo Criminal concedia maiores liberdade para que os juízes de paz punissem os delitos ocorridos em 

esfera local. 

Apesar destas medidas de controle, as revoltas se avolumavam e, junto delas, a pressão dos setores 
políticos liberais em realizar um processo de descentralização do cenário político. Fortalecidos pela visível 
instabilidade, os liberais conseguiram aprovar, em agosto de 1834, o chamado Ato Adicional. Por meio deste 
dispositivo legal foram realizadas significativas reformas no texto constitucional. 

Inicialmente, a consolidação da reforma parecia impor a hegemonia dos liberais frente aos 
conservadores. Contudo, os Presidentes de Província continuavam sendo indicados pelo governo central e 
as províncias não poderiam descumprir nenhum ato que partisse do mesmo. Dessa forma, estes 
mecanismos impediam a delegação de poderes e direitos para as províncias. 

Segundo o Ato Adicional, as províncias poderiam formar suas próprias Assembleias Legislativas. 
Por meio de tal instituição, os representantes políticos locais controlariam a arrecadação de impostos e os 
gastos do poder local. Além de criarem leis, os membros dessa assembleia tinham autonomia para 
nomearem os funcionários do governo. Com o passar do tempo, essa última regalia se transformou em 
barganha política destinada à compra de votos. 

A QUESTÃO FAZ REFERENCIA A 1 PROVINCIA DO BRASIL A RECONHECER A LIBERDADE 
DOS ESCRAVOS DE ORIGEM AFRICANA NO BRASIL. 

 

 

 



 

 

RECURSO 05: 01 CANDIDATO 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) E EJA (3ª e 4ª FASES) 

 

QUESTÃO 29 
 

29. A charge a seguir retrata uma cena do período da História republicana do Brasil (1964-1985) o 
“Regime Militar”. 

 
Qual  era o Presidente do Brasil  que a imagem e o slogan fazem referência? 
 
A) Humberto de Alencar Castelo  Branco 
B) Artur da Costa e Silva 
C) Emílio Garrastazu Médici. 
D) Ernesto Beckmann Geisel  
E) João Baptista de Oliveira Figueiredo 

 
 
 
 
 

GABARITO: C 
COMENTÁRIO: a frase “Brasil ame-o ou deixe-o” foi comum na época da ditadura militar do Brasil. Para 
enfrentar os grupos guerrilheiros espalhados pelo Pais, o governo montou uma verdadeira “operação de 
guerra”, destacando diversos órgãos com a missão de localizar os dissidentes do regime. O General Emílio 
Garrastazu Médici foi um militar e político brasileiro, um dos protagonistas do Golpe Militar de 1964 e terceiro 
presidente sob a ditadura, de 1969 a 1974. Em seu governo manteve o AI-5 e recrudesceu a repressão, 
caçando as guerrilhas de esquerda no Brasil, e rebatendo acusações internacionais de tortura e assassinato 
com a justificativa de uma "grande conspiração comunista", que visava manipular a imprensa internacional 
contra o seu governo. 
 
 

GABARITO DEFINITIVO: MANTIDO O GABARITO C 

LER JUSTIFICATIVA ACIMA, JÁ DIVULGADA EM 27.01.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECURSO 06: 01 CANDIDATO 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) E EJA (3ª e 4ª FASES) 

 

QUESTÕES 28, 29 e 30, PÁGINA 10 
 

As questões permanecem válidas, uma vez que foi colocada Errata no quadro branco 

da sala 5, na qual a prova de História foi aplicada, solicitando que, na Página 10, onde se 

lê questão 18, leia-se 28; questão 19, leia-se, 29 e questão 20, leia-se questão 30.  

Ainda, estava claro que tais questões eram sequência da questão de número 27, e 

anteriores.  

MANTIDAS AS QUESTÕES COM SEUS RESPECTIVOS GABARITOS. 

 

 

 
                                             DIRETORA BIOS CONCURSOS PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 


