AGIRH - JULGAMENTO DOS RECURSOS
(posição parcial, em 24/fev)
i) Contra o ENUNCIADO ou a RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES
RECURSO INDEFERIDO
AUTOR: DJANIRA DO SAN – MONITOR
2. O antônimo de empalamado é: a) Curado b) Doente c) Amarelado d) Rijo
De acordo com dicionário Michaelis, empalamado = adjetivo = coberto de emplastros, que se acha
enfermo. Já a palavra rijo = adjetivo = Que apresenta pouca ou nenhuma flexibilidade; duro, rígido;
que revela grande força ou vigor; robusto; que revela austeridade no comportamento; severo; que é
dotado de firme vontade ou propósito; Que se revela implacável; inclemente; que se mostra
cansativo; penoso.
Assim o antônimo mais adequado para a palavra é CURADO.
RECURSOS INDEFERIDOS
AUTOR: FERNANDA SILVA – PEB I INFANTIL
QUESTÃO 01. Responda as próximas cinco questões de acordo com o poema. 1. Sobre os versos:
“Viu uma lua no céu, Viu outra lua no mar.”, é INCORRETO afirmar: a) A lua é representada tanto
como objeto de tensão como de desejo. b) A loucura de Ismália subverte a percepção da realidade e
ela imagina ver dois astros distintos. c) A lua que Ismália viu no mar refere-se ao reflexo da lua no
mar. d) Os extremos do céu e do mar atenuam a agitação interior da personagem.
Como já enunciado as questões deveriam ter sido respondidas de acordo com o poema. A afirmativa
D é a resposta da questão. O o céu e o mar são EXTREMOS, AUMENTAM ainda mais a agitação
interior da personagem.
QUESTÃO 22. No que se refere à formação da identidade e ao desenvolvimento progressivo da
independência e autonomia, são aprendizagens prioritárias para crianças até os três anos de idade:
a) reconhecer o próprio nome, o nome de algumas crianças de seu grupo e dos adultos
responsáveis por ele e valorizar algumas de suas conquistas pessoais. b) manifestar suas
preferências, seus desejos e desagrados, que demonstrem o desejo de independência em relação aos
adultos no que se refere às ações cotidianas. c) saber lidar com frustrações e ser persistente. d)
realizar atividades musicais e dramatizações por estímulo da imaginação.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 2:
PAG. 66 “No que se refere à formação da identidade e ao desenvolvimento progressivo da
independência e autonomia, são apontadas aqui aprendizagens prioritárias para crianças até os três
anos de idade: reconhecer o próprio nome, o nome de algumas crianças de seu grupo e dos adultos
responsáveis por ele e valorizar algumas de suas conquistas pessoais.”
PÁG. 67 “A partir dos três e até os seis anos, pode-se esperar que as crianças manifestem suas
preferências, seus desejos e desagrados, que demonstrem o desejo de independência em relação aos
adultos no que se refere às ações cotidianas.”
PÁG. 68 “A partir dos três e até os seis anos, pode-se esperar que as crianças manifestem suas
preferências, seus desejos e desagrados, que demonstrem o desejo de independência em relação aos
adultos no que se refere às ações cotidianas.”
A pergunta se refere ATÉ OS TRÊS ANOS DE IDADE, não a partir dos três anos de idade.
QUESTÃO 24. Quais são os estágios do Desenvolvimento da Linguagem de Vygotsky? a)
egocêntrico (até os 3 anos); social (de 3 a 7 anos); interno (de 7 anos em diante). b) egocêntrico (até
os 3 anos); interno (de 3 a 7 anos); social (de 7 anos em diante). c) interno (até os 3 anos);
egocêntrico (de 3 a 7 anos); social (de 7 anos em diante). d) social (até os 3 anos); egocêntrico (de
3 a 7 anos); interno (de 7 anos em diante).

De acordo com o livro Teorias da Aprendizagem/ Guy R. Lefrançois; tradução Vera Magyar;
revisão técnica José Fernando B. Lomônaco – São Paulo: Cengage Learning; pág 268:
“Dentre muitos outros aspectos importantes, Vygotsky antecipou a importância da epistemologia
genética de Piaget (sua descrição dos estágios no desenvolvimento do conhecimento). Descreve,
por exemplo, como, por força da interação social, a criança progride ao longo de três estágios no
desenvolvimento da fala (Vygotsky, 1962). ….. (ver tabela 7.5)”
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: DIANNE SATANA – PEB II MAT
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: JOSE CARLOS – PEB II CIÊNCIAS
Questão já anulada em gabarito provisório.
RECURSO INDEFERIDO
AUTOR: GIOVANA KIKUTA PEB II – INGLÊS
9. Um caminhão pipa tem capacidade de 28m3 de água. Esse volume representado em litros é: a)
280 litros b) 2.800 litros c) 28.000 litros d) 28.0000 litros
Questão de matemática que visa reconhecimento de transformação de medidas.
RECURSO INDEFERIDO
AUTOR: REBECCA LIZ – PEB I FUN
QUESTÃO 01. Responda as próximas cinco questões de acordo com o poema. 1. Sobre os versos:
“Viu uma lua no céu, Viu outra lua no mar.”, é INCORRETO afirmar: a) A lua é representada tanto
como objeto de tensão como de desejo. b) A loucura de Ismália subverte a percepção da realidade e
ela imagina ver dois astros distintos. c) A lua que Ismália viu no mar refere-se ao reflexo da lua no
mar. d) Os extremos do céu e do mar atenuam a agitação interior da personagem.
Como já enunciado as questões deveriam ter sido respondidas de acordo com o poema. A afirmativa
D é a resposta da questão. O o céu e o mar são EXTREMOS, AUMENTAM ainda mais a agitação
interior da personagem.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: SARAH ELIUDE – PEBI. INFANTIL
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: LALESKA FERNANDA – PEBI INFANTIL
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: RODRIGO DE CASTRO – PEB II CIÊNCIAS
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: TALITA LUCIANE – PEBI. FUN
Erro de digitação. Resposta correta afirmativa B.
25. Sancionada em 20 de dezembro de 1961 a Lei nº 4.024. Sua aprovação, assegurou o direito à
educação com recursos do Estado e determinou autonomia didática, administrativa e disciplinar às
universidades autárquicas ou fundações. Foi criado o Conselho Federal de Educação, constituído
por 24 membros nomeados pelo presidente da República, com a atribuição, entre outras, de decidir

sobre o funcionamento dos estabelecimentos isolados de ensino superior federais e particulares e o
reconhecimento das universidades mediante aprovação de seus estatutos e dos estabelecimentos
isolados de ensino superior depois em atividade regular há dois anos. Trata-se: a) da Lei Orgânica
dos Ensino Primário e Normal. b) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. c) da Lei
Nacional Brasileira de alfabetização. d) da Lei de Assistência ao Estudante (FAE).
RECURSO
AUTOR: ALINE DOMINGUES – PEB I INFANTIL
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.
RECURSO
AUTOR: MARCIO DE AMORIM – PEB II CIENCIAS
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: MONICA PEREIRA – PEBI. FUNDAMENTAL
Erro de digitação. Resposta correta afirmativa B.
25. Sancionada em 20 de dezembro de 1961 a Lei nº 4.024. Sua aprovação, assegurou o direito à
educação com recursos do Estado e determinou autonomia didática, administrativa e disciplinar às
universidades autárquicas ou fundações. Foi criado o Conselho Federal de Educação, constituído
por 24 membros nomeados pelo presidente da República, com a atribuição, entre outras, de decidir
sobre o funcionamento dos estabelecimentos isolados de ensino superior federais e particulares e o
reconhecimento das universidades mediante aprovação de seus estatutos e dos estabelecimentos
isolados de ensino superior depois em atividade regular há dois anos. Trata-se: a) da Lei Orgânica
dos Ensino Primário e Normal. b) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. c) da Lei
Nacional Brasileira de alfabetização. d) da Lei de Assistência ao Estudante (FAE).
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: TATIANE CRISTINA – PRB I FUNDAMENTAL
Erro de digitação. Resposta correta afirmativa B.
25. Sancionada em 20 de dezembro de 1961 a Lei nº 4.024. Sua aprovação, assegurou o direito à
educação com recursos do Estado e determinou autonomia didática, administrativa e disciplinar às
universidades autárquicas ou fundações. Foi criado o Conselho Federal de Educação, constituído
por 24 membros nomeados pelo presidente da República, com a atribuição, entre outras, de decidir
sobre o funcionamento dos estabelecimentos isolados de ensino superior federais e particulares e o
reconhecimento das universidades mediante aprovação de seus estatutos e dos estabelecimentos
isolados de ensino superior depois em atividade regular há dois anos. Trata-se: a) da Lei Orgânica
dos Ensino Primário e Normal. b) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. c) da Lei
Nacional Brasileira de alfabetização. d) da Lei de Assistência ao Estudante (FAE).
RECURSO INDEFERIDO
AUTOR: PÂMELA DE PAULA – PEB II MATEMÁTICA
QUESTÃO 5. Nosso colega está doente. As palavras grifadas são: a) Predicativo nominal. b)
Predicativo verbal. c) Predicativo verbo nominal. d) Oração sem predicativo.
A ausência da letra “l” na alternativa C não muda a compreensão das opções.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: PÂMELA DE PAULA – PEB II MATEMÁTICA
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.

RECURSO DEFERIDO
AUTOR: TIAGO RODRIGUES PEBII EDF
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: ANDREA CRISTINA PEB I FUNDAMENTAL
Erro de digitação. Resposta correta afirmativa B.
25. Sancionada em 20 de dezembro de 1961 a Lei nº 4.024. Sua aprovação, assegurou o direito à
educação com recursos do Estado e determinou autonomia didática, administrativa e disciplinar às
universidades autárquicas ou fundações. Foi criado o Conselho Federal de Educação, constituído
por 24 membros nomeados pelo presidente da República, com a atribuição, entre outras, de decidir
sobre o funcionamento dos estabelecimentos isolados de ensino superior federais e particulares e o
reconhecimento das universidades mediante aprovação de seus estatutos e dos estabelecimentos
isolados de ensino superior depois em atividade regular há dois anos. Trata-se: a) da Lei Orgânica
dos Ensino Primário e Normal. b) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. c) da Lei
Nacional Brasileira de alfabetização. d) da Lei de Assistência ao Estudante (FAE).
RECURSO INDEFERIDO
AUTOR: ANA LÚCIA NEVES PEB I FUNDAMENTAL
Erro de digitação. A Resposta correta é afirmativa B. Será trocada a alternativa porém a questão não
será anulada. Trata-se de “Perspectiva Histórica da Educação” conforme consta no conteúdo
programático publicado.
25. Sancionada em 20 de dezembro de 1961 a Lei nº 4.024. Sua aprovação, assegurou o direito à
educação com recursos do Estado e determinou autonomia didática, administrativa e disciplinar às
universidades autárquicas ou fundações. Foi criado o Conselho Federal de Educação, constituído
por 24 membros nomeados pelo presidente da República, com a atribuição, entre outras, de decidir
sobre o funcionamento dos estabelecimentos isolados de ensino superior federais e particulares e o
reconhecimento das universidades mediante aprovação de seus estatutos e dos estabelecimentos
isolados de ensino superior depois em atividade regular há dois anos. Trata-se: a) da Lei Orgânica
dos Ensino Primário e Normal. b) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. c) da Lei
Nacional Brasileira de alfabetização. d) da Lei de Assistência ao Estudante (FAE).
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: JULIO EDUARDO – PEB II GEO
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: STEFANY CAVALCA- PEB I FUNDAMENTAL
Erro de digitação. Resposta correta afirmativa B.
25. Sancionada em 20 de dezembro de 1961 a Lei nº 4.024. Sua aprovação, assegurou o direito à
educação com recursos do Estado e determinou autonomia didática, administrativa e disciplinar às
universidades autárquicas ou fundações. Foi criado o Conselho Federal de Educação, constituído
por 24 membros nomeados pelo presidente da República, com a atribuição, entre outras, de decidir
sobre o funcionamento dos estabelecimentos isolados de ensino superior federais e particulares e o
reconhecimento das universidades mediante aprovação de seus estatutos e dos estabelecimentos
isolados de ensino superior depois em atividade regular há dois anos. Trata-se: a) da Lei Orgânica
dos Ensino Primário e Normal. b) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. c) da Lei
Nacional Brasileira de alfabetização. d) da Lei de Assistência ao Estudante (FAE).

RECURSO DEFERIDO
AUTOR: JEFFERSON ANTON – PEB II EDF
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.

RECURSOS INDEFERIDOS
AUTOR: ROSY GONÇALVES – PEB I INFANTIL
QUESTÃO 24. Quais são os estágios do Desenvolvimento da Linguagem de Vygotsky? a)
egocêntrico (até os 3 anos); social (de 3 a 7 anos); interno (de 7 anos em diante). b) egocêntrico (até
os 3 anos); interno (de 3 a 7 anos); social (de 7 anos em diante). c) interno (até os 3 anos);
egocêntrico (de 3 a 7 anos); social (de 7 anos em diante). d) social (até os 3 anos); egocêntrico (de
3 a 7 anos); interno (de 7 anos em diante).
De acordo com o livro Teorias da Aprendizagem/ Guy R. Lefrançois; tradução Vera Magyar;
revisão técnica José Fernando B. Lomônaco – São Paulo: Cengage Learning; pág 268:
“Dentre muitos outros aspectos importantes, Vygotsky antecipou a importância da epistemologia
genética de Piaget (sua descrição dos estágios no desenvolvimento do conhecimento). Descreve,
por exemplo, como, por força da interação social, a criança progride ao longo de três estágios no
desenvolvimento da fala (Vygotsky, 1962). ….. (ver tabela 7.5)”
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: CARLOS EDUARDO – PEB II EDF
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: RAFAEL BENTO – PEB II HISTORIA
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: CRISTIANA ROSA – PEB II MATEMÁTICA
Questão já anulada em gabarito provisório.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: ALISSON CARLOS – PEB II EDF
Questão já anulada em gabarito provisório.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: CAUE CORREA – PEB II GEOGRAFIA
Questão já anulada em gabarito provisório.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: SASKIA RAFAELA – PEB I INFANTIL
Questão já anulada em gabarito provisório.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: RAQUEL ROSSELLI - PEB I FUNDAMENTAL
Erro de digitação. Resposta correta afirmativa B.
25. Sancionada em 20 de dezembro de 1961 a Lei nº 4.024. Sua aprovação, assegurou o direito à
educação com recursos do Estado e determinou autonomia didática, administrativa e disciplinar às
universidades autárquicas ou fundações. Foi criado o Conselho Federal de Educação, constituído
por 24 membros nomeados pelo presidente da República, com a atribuição, entre outras, de decidir

sobre o funcionamento dos estabelecimentos isolados de ensino superior federais e particulares e o
reconhecimento das universidades mediante aprovação de seus estatutos e dos estabelecimentos
isolados de ensino superior depois em atividade regular há dois anos. Trata-se: a) da Lei Orgânica
dos Ensino Primário e Normal. b) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. c) da Lei
Nacional Brasileira de alfabetização. d) da Lei de Assistência ao Estudante (FAE).
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: ELEN CRISTINA - PEB I FUNDAMENTAL
Erro de digitação. Resposta correta afirmativa B.
25. Sancionada em 20 de dezembro de 1961 a Lei nº 4.024. Sua aprovação, assegurou o direito à
educação com recursos do Estado e determinou autonomia didática, administrativa e disciplinar às
universidades autárquicas ou fundações. Foi criado o Conselho Federal de Educação, constituído
por 24 membros nomeados pelo presidente da República, com a atribuição, entre outras, de decidir
sobre o funcionamento dos estabelecimentos isolados de ensino superior federais e particulares e o
reconhecimento das universidades mediante aprovação de seus estatutos e dos estabelecimentos
isolados de ensino superior depois em atividade regular há dois anos. Trata-se: a) da Lei Orgânica
dos Ensino Primário e Normal. b) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. c) da Lei
Nacional Brasileira de alfabetização. d) da Lei de Assistência ao Estudante (FAE).
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: LUCAS DOS SANTOS – PEB II EDF
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.
RECURSO INDEFERIDO
AUTOR: HELLEN DENISE – PEB I FUNDAMENTAL
QUESTÃO 11. Julgue as seguintes afirmativas sobre o COVID-19: I. Os coronavírus são uma
grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado,
gatos e morcegos. II. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo
coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19,
sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. III. A COVID-19 é uma doença
causada pelo coronavírus, denominado SARSCoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de
infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a
maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 requer atendimento hospitalar por
apresentarem dificuldade respiratória. IV. As máscaras de tecido (caseiras/artesanais), não são
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar como uma barreira física, em
especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas. São corretas as afirmativas: a) II
e III. b) I, II e IV. c) I e IV. d) II, III e IV.
Conteúdo da questão retirado de https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
RECURSO INDEFERIDO
AUTOR: VITOR FERNANDES – PEB II EDF
QUESTÃO 5. Nosso colega está doente. As palavras grifadas são: a) Predicativo nominal. b)
Predicativo verbal. c) Predicativo verbo nominal. d) Oração sem predicativo.
A ausência da letras ou ponto final não muda a compreensão das opções.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: MAURICIO DE PAUL – PEB II MATEMÁTICA
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.
RECURSO DEFERIDO
AUTOR: LEONARDO FABRICIO – PEB II EDF
Erro de digitação. Resposta correta alternativa C.

