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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 11/2018 

RECURSOS JULGADOS 

 

 Foram recebidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo 4 (quatro) recursos 
sobre 3 (três) questões da Prova do Processo Seletivo – Professor de Educação Básica I, a saber 

 

Questão 4 

O Estatuto da Criança e do Adolescente NÃO considera crime, a prática de: 

Resposta Correta: (A) Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à 
saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os 
casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança 
ou adolescente. 

Recursos Interpostos 

1. “Sobre o ECA, onde a alternativa a ser assinalada não ser crime previsto. Todas as 
alternativas se constituíam em crime por negligência ou omissão. (sic)” 

 
2. “Na pergunta de número 04 de acordo com a legislação a letra A caracteriza-se como crime, 

portanto não seria essa a resposta de acordo com a pergunta ‘NÃO’ é crime. (sic)” 

Parecer 

 O ECA no Título VII – Dos Crimes e Das Infrações Administrativas é dividido no Capítulo I 
– Dos Crimes e Capítulo II – Das Infrações Administrativas. 

 A resposta correta foi retirada do Capítulo II – Das Infrações Administrativas, art. 245: 

(...) 

Art. 245 - Deixar o médico, professor ou responsável por 
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 
autoridade competente os casos de que tenha 
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente. 

Decisão 

 Portanto, a resposta correta trata de uma Infração Administrativa, não de um Crime, 
uma vez que não gera consequência no âmbito penal, somente administrativo. 
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Questão 17 

Leia: “Agora, que chegaste à idade avançada de quinze anos, Maria da Graça, eu te dou este livro: 
Alice no País das Maravilhas”. 
Do ponto de vista sintático, os termos em destaque exercem, respectivamente, as funções de: 

Resposta Correta: (A) adjunto adverbial – vocativo – aposto 

 

Recurso Interposto 

1. “Sobre a interpretação de análise da frase na pergunta. Ocorre que apenas dois grifos eram 
contidos na mesma. Entretanto, nas alternativas constavam três itens a serem analisados. 
(sic)” 

Parecer 

 A Requerente alega que “apenas dois grifos eram contidos na mesma [frase] (sic)”. 

 A questão usa a expressão “termos em destaque”, que são “Agora”, “Maria da Graça” e 
“Alice no País das Maravilhas”, os dois primeiros sublinhados e o último em itálico. Não há “grifos”, 
como alegado. 

Decisão 

 A questão está correta em seus termos. 

 

 

Questão 20 

Um estoquista, ao conferir a quantidade de determinado produto embalado em caixas cúbicas de 
arestas medindo 40 cm, verificou que o estoque do produto estava empilhado de acordo com a figura 
que segue: 

 

Ao realizar corretamente os cálculos do volume dessa pilha de caixas, o resultado 

obtido foi: 

Resposta Correta: (A) 0,64 m³ 

 

Recursos Interpostos 

1. “... na pergunta n.º 20 de matemática, onde pede-se o cálculo do volume do cubo e as 
respostas estavam em m (metros) e deveriam ser em m3. (sic)” 

 
2. “A pergunta de número 20 de matemática pede-se o cálculo do volume do cubo, as 

respostas estavam em m (metros) e deveriam estar m3. (sic)” 

Parecer 

 Por um erro de impressão, o símbolo de metro cúbico “
3
” não foi impresso. 

Decisão 

 A questão foi anulada para o cargo de Professor de Educação Básica I, mantendo-
se a questão para os demais cargos, dado que as demais provas encontravam-se 
corretamente impressas. 
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GABARITO APÓS RECURSOS JULGADOS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

 

1 C  16 C 

2 B  17 A 

3 C  18 A 

4 A  19 B 

5 C  20 Anulada 

6 D  21 C 

7 D  22 D 

8 C  23 D 

9 B  24 C 

10 C  25 A 

11 A  26 B 

12 B  27 C 

13 D  28 D 

14 D  29 A 

15 C  30 D 

 

 

 


