
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI 

 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  
 

Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 
alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital nº 

01/2018, a Comissão Organizadora do teste seletivo divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 22 de fevereiro de 2018 
 

Comissão Organizadora 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: PROFESSOR DE POLIVALÊNCIA  

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme disposto na lei de Diretrizes e Bases da Educação, conforme disposto no enunciado 
da questão. 
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 ideias 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; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extraescolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.  
Portanto a alternativa C está incorreta. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE POLIVALÊNCIA  

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Para Veiga (1998), o projeto pedagógico não é um conjunto de planos e projetos de professores, 
nem somente um documento que trata das diretrizes pedagógicas da instituição educativa, mas um produto 
específico que reflete a realidade da escola, situada em um contexto mais amplo que a influencia e que pode ser 
por ela influenciado". Portanto, trata-se de um instrumento que permite clarificar a ação educativa da instituição 
educacional em sua totalidade. O projeto pedagógico tem como propósito a explicitação dos fundamentos 
teóricos-metodológicos, dos objetivos, do tipo de organização e das formas de implementação e de avaliação 
institucional (p. 11-113). 
A afirmativa II está incorreta. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE POLIVALÊNCIA  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Currículo Oculto é o termo usado para denominar as influências que afetam a  aprendizagem 
dos alunos e o trabalho dos professores. O currículo oculto representa tudo o que os alunos aprendem 
diariamente em meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções, que vigoram no meio 
social e escolar. O currículo oculto é representado pelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o 
trabalho do professor proveniente da experiência cultural, dos valores e significados trazidos pelas pessoas de 
seu meio social e vivenciado na própria escola, ou seja, das praticas e experiências compartilhadas em escola e na 
sala de aula, (Líbano, p. 172). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: ARAÚJO, Paulo. O norte para a aprendizagem.Nova Escola, n 209, p.32- 39, jan/fev. 2008 
Brasília: MEC/SEF, 1998. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. Secretaria da Educação Fundamental. 
Yus, Rafael, Temas Transversais: em Busca de uma Nova Escola, Ed. Artmed, 1998. 
 
https://www.infoescola.com/pedagogia/a-matematica-e-os-temas-transversais/  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa incorreta em relação à metodologia do trabalho 
interdisciplinar.  
O correto seria: 2º Passar de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento. 
Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infoescola.com/pedagogia/a-matematica-e-os-temas-transversais/


CARGO: PROFESSOR DE POLIVALÊNCIA  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa que não corresponde a um mecanismo que auxilia 
a prática de uma gestão escolar democrática. 
Apesar da ponderação apontada pelo candidato, “a presença de elementos positivos que indicam a possibilidade 
de aperfeiçoamento do trabalho a ser desenvolvido pelo Conselho Diretor”  CABRAL NETO; ALMEIDA, 2000, p. 
42-43) não torna o Conselho Diretor um mecanismo que auxilia a prática de uma gestão escolar democrática. 
Conforme o disposto pelo Ministério da Educação a única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra 
C. 
Gestão Democrática nos Sistemas e na Escola. Brasília  - 2007 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/11gesdem.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
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