
RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DO 

MUNICÍPIO DE ALTÔNIA 

MANHÃ 

CARGO NUTRICIONISTA 

PORTUGUÊS 

QUESTÃO 06 – ANULADA 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 08 – MANTER 

Justificativa: O erro de ortografia no enunciado não prejudica a resolução da 
questão. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 27 – MANTER 

Justificativa: O teste do pezinho deve ser realizado após a ingestão de PTN para 
tornar possível a detecção da fenilcetonuria, a criança de baixo peso deve ser 
monitorada frequentemente no primeiro ano, crianças assintomáticas em 
suplementação não necessitam de diagnostico laboratorial de rotina para a anemia, 
ficando a alternativa C como correta. 

Fonte: Cadernos de atenção Básica da Criança: crescimento e desenvolvimento. 

QUESTÃO 28 – MANTER 

Justificativa: Os alimentos submetidos ao descongelamento devem ser mantidos 
sob refrigeração se não forem imediatamente utilizados, não devendo ser 
recongelados. Até 4°C por 72 horas. 

Após o descongelamento a carne não pode ser recongelada,  deve  ficar  sob 
refrigeração até 4°C e ser consumido em até 72 horas. Exceto o peixe, que mesmo 
sob refrigeração deve ser consumido até 24 horas. 

Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas – ABERC. 
Manual ABERC de Práticas de Elaboração e Serviço de Refeições para 
Coletividades. 2013;(10):255. 



 

 

CARGO: PROFESSOR 

PORTUGUÊS 

QUESTÃO 06 – ANULADA 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 08 – MANTER 

Justificativa: O erro de ortografia no enunciado não prejudica a resolução da 
questão. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 11 – MANTER 

Justificativa: A argumentação apresentada não condiz com o que foi apresentado 
nos cadernos de prova. O bioma caatinga está presente na maioria dos estados da 
Região Nordeste e esta é a opção que foi apresentada no Gabarito Preliminar para 
o cargo de PROFESSOR, disponível em: 
<http://www.exatuspr.com.br/novo//sistema/uploads/GABARITO_PRELIMINAR_AL
TONIA.pdf>. 

QUESTÃO 13 – MANTER 

Justificativa: O enunciado da questão foi todo redigido no tempo presente: “De 
acordo com os números atuais do IBGE, a população Altônia é de:” 

O último censo do IBGE foi realizado em 2010, como algumas as verbas públicas 
são distribuídas proporcionalmente de acordo com a população do município, o 
instituto faz estimativas e publica os resultados em sua plataforma digital.  

No caso específico do Município de Altônia, o número mais atual é de 21.933 
habitantes. 

Em tempo: Em momento algum o enunciado ou as alternativas da questão 
apresentou o termo “Censo 2010”, e sim “números atuais”. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/altonia/panorama>. 

Acessado em: 04 fev 2019. 

 



CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

QUESTÃO 15 – MANTER 

Justificativa: Ao analisarmos a questão supracitada pelo candidato constatamos 
que trata-se da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96), 
artigos,19 e 20. A Lei n° 12.796/13, altera a Lei n° 9.394, 96, trata da 
obrigatoriedade escolar, dos padrões nacionais de funcionamento na educação 
infantil, bem como trazem orientações para o combate às desigualdades e dispõe 
sobre a formação dos profissionais da educação. O estudo da alteração proposta a 
Lei nº 12.796/13 pressupõe que o candidato conheça a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, em sua integralidade, pois sem o 
conhecimento prévio da LDB não poderia ser reconhecida as alterações da 
mesma. 
 

 

QUESTÃO 17 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: O intuito da afirmativa questionada era o de indicar que todo 
professor precisa ter alguma noção de psicologia da educação para melhor 
compreender o comportamento dos alunos. A palavra “formação” na alternativa não 
diz respeito à formação acadêmica, e sim ao conhecimento psicológico necessário 
à prática docente. 

QUESTÃO 18 – MANTER 

Justificativa: A Lei n° 12.796/13, altera a Lei n° 9.394, 96, trata da obrigatoriedade 
escolar, dos padrões nacionais de funcionamento na educação infantil, bem como 
trazem orientações para o combate às desigualdades e dispõe sobre a formação 
dos profissionais da educação. O estudo da alteração proposta a Lei nº 12.796/13 
pressupõe que o candidato conheça a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei nº 9.394/96, em sua integralidade, pois sem o conhecimento prévio 
da LDB não poderia ser reconhecida as alterações da mesma. 

QUESTÃO 21 – MANTER 

Justificativa: A Lei n° 12.796/13, altera a Lei n° 9.394, 96, trata da obrigatoriedade 
escolar, dos padrões nacionais de funcionamento na educação infantil, bem como 
trazem orientações para o combate às desigualdades e dispõe sobre a formação 
dos profissionais da educação. O estudo da alteração proposta a Lei nº 12.796/13 
pressupõe que o candidato conheça a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei nº 9.394/96, em sua integralidade, pois sem o conhecimento prévio 
da LDB não poderia ser reconhecida as alterações da mesma. 

QUESTÃO 26 – MANTER 



Justificativa:  Na questão supracitada o candidato alega que a afirmativa (IV), 
devemos considerar dois níveis de desenvolvimento, a zona de desenvolvimento 
real e a zona de desenvolvimento proximal, apresenta um erro, e que Vygotsky 
considera (3) níveis de desenvolvimento: real, proximal e potencial, explicando as 
características de cada um. Ao analisarmos a questão verificamos que a afirmativa 
(IV) não foi interpretada corretamente pelo candidato. A afirmativa considera a 
importância dos dois níveis para o desenvolvimento da aprendizagem.  Não afirma 
em momento algum que existem apenas dois níveis, e sim, que de acordo com 
Vygotsky, devemos considerar dois níveis de desenvolvimento, a zona de 
desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal o que torna a 
afirmativa correta. Portanto a alternativa (D) é a resposta da questão, o recurso é 
improcedente. 

QUESTÃO 29 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que a 
alternativa (II), está incorreta, “não devemos ter resultados a serem almejados e 
sim perspectivas”. Ao analisarmos a questão, verificamos que, os objetivos do 
plano e do planejamento deverão abranger as metas que o educador deseja 
alcançar, prever as possíveis experiências de aprendizagem do educando à partir 
das experiências anteriores e ainda promover, sempre que possível, a integração 
do estudo com a comunidade e a realidade. (Nérici, 1983).  Portanto, o objetivo é a 
descrição clara do que se pretende alcançar como resultado da atividade. A 
afirmativa (II) está correta. A alternativa que responde a questão é a letra (D). O 
recurso é improcedente. 

 

 

QUESTÃO 30 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: A afirmativa II está incorreta, pois explicita que “o Estado volta a 
afirmar o caráter prescindível da oferta do ensino primário e sua gratuidade”. 
Nessa época, o contexto correto seria considerar a oferta do ensino primário e sua 
gratuidade fundamental, essencial, indispensável, ou seja IMPRESCINDÍVEL, e 
não o contrário. 

 

TARDE 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PORTUGUÊS 



QUESTÃO 02 – MANTER 

Justificativa: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. 

A letra A está incorreta e a letra B correta, uma vez que:  
“Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o 
advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou-se. A 
imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake 
news durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump 
tornou-se presidente. [...] 
Na época em que Trump foi eleito, algumas empresas especializadas identificaram 
uma série de sites com conteúdo duvidoso. A maioria das notícias divulgadas por 
esses sites explorava conteúdos sensacionalistas, envolvendo, em alguns casos, 
personalidades importantes, como a adversária de Trump, Hillary Clinton” 
 

QUESTÃO 05 – MANTER 

Justificativa: o enunciado da questão solicita a transcrição correta da frase,  
conforme o padrão  culto da língua portuguesa.   

O que confere a letra B como resposta correta para a questão. 

É exigido do candidato  conhecimentos em relação à variação linguística e níveis 
de linguagem. 

“A norma culta é o conjunto de regras e padrões linguísticos usados por falantes 
com alto nível de escolaridade. Considerada a variedade linguística de maior 
prestígio, é utilizada em documentos oficiais, artigos científicos, trabalhos 
acadêmicos, documento jurídicos,..” 

https://www.normaculta.com.br/ 
 
 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 09 – MANTER 

Justificativa: Pelo que observei nas justificativas, os candidatos fizeram confusão 
onde não deveria, tem uma observação simples em que informa que deveria 
considerar duas casas decimais sem arredondamentos. 

Cumprindo a solicitação encontrará os 5% de 2,50  que é 0,12; e assim prosseguir 
com a resolução, mas como visto nas justificativas, algumas das formas de 
resolução ignoraram esta premissa e utilizaram o valor com 0,1250 e calculando 
2,50 - 0,1250 temos o valor de 2,375, ou seja, e desacordo com o que a questão 
pede. 
Em nenhum momento a instrução sugere que seja utilizado apenas no resultado, 
ou em qualquer conta específica, a regra é válida para a questão como um todo. 
Ou seja, resolvendo desde o início da forma que a questão pede, não tem erro. 
Permanece inalterado o gabarito oficial. 
 



CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 11 – ANULADA 

 

QUESTÃO 14 – MANTER 

Justificativa: O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Quando 
comparado com outros municípios de sua microrregião e do Estado do Paraná, em 
qual das áreas abaixo o município de Altônia mais se desponta de maneira 
positiva?” 

A fonte de consulta para a questão foi apresentada no enunciado e expôs 
comparações entre o Município de Altônia, outros do Estado do Paraná e de sua 
Microrregião. Os dados são oficiais e estão disponíveis para consulta pública. 

Em momento algum o enunciado da questão solicitou dos candidatos 
conhecimentos específicos sobre alguma faixa etária relativa à educação ou outros 
conhecimentos peculiares desta ou das demais áreas apresentadas nas 
alternativas. Na questão os temas foram tratados de forma genérica e global. 

Altônia No Brasil No Estado Na Microrregião 

Economia 2.876° 381° 19° 

Educação 152º 15° 1° 

Saúde 2.829° 182° 12° 

Trabalho e Renda 3.453° 358° 16° 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/altonia/panorama>. 

Acessado em: 04 fev 2019. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 15 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: A perspectiva de Henri Wallon é denominada de psicogenética, 
pois o seu objetivo é a compreensão da gênese, a origem do desenvolvimento 
psicológico. Wallon concebe o desenvolvimento da pessoa de uma maneira 
completa e integrada em relação às dimensões motoras, afetivas e cognitivas. De 
modo parecido ao pensamento de Vygotsky, Wallon considera que as condições 
biológicas e o contexto social e cultural, com os quais o indivíduo interage ao longo 
da sua vida, influenciam o desenvolvimento. Piaget elaborou uma epistemologia 



genética, isto é uma teoria evolutiva do conhecimento, cujo principal foco é a 
origem dos processos de construção do conhecimento ou do desenvolvimento 
cognitivo. E, por isso, sua teoria ficou conhecida prioritariamente como Teoria do 
desenvolvimento cognitivo. Com base no enunciado da questão, a resposta correta 
seria mesmo a letra B – Teoria do Desenvolvimento Humano. 

QUESTÃO 18 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: O próprio questionamento a cerca da alternativa já justifica que a 
mesma está correta. O enunciado da questão explicita que a mesma diz respeito 
aos estágios propostos por Piaget sobre o desenvolvimento da compreensão de 
regras pelas crianças, estudadas utilizando o jogo de bola de gude. Piaget 
entrevistou crianças sobre a compreensão que elas tinham das regras do jogo de 
bolas de gude.  Foram feitas perguntas tais como: Quais são as regras do jogo? 
Mostre-me como jogar. Você pode inventar uma nova regra? Esta é uma regra 
justa? Neste estudo, Piaget interagia com as crianças de diferentes maneiras e 
participava tanto como observador como jogador. E conseguiu identificar que, no 
estágio motor, a criança não apresenta noção de regras.  Até os dois anos de 
idade, a criança interage com o meio diretamente, manipulando as bolas de gude, 
sem conseguir compreender as regras do jogo. 

 

QUESTÃO 20 – ANULADA 

QUESTÃO 22 – MANTER 

Justificativa: A Lei n° 12.796/13, altera a Lei n° 9.394, 96, trata da obrigatoriedade 
escolar, dos padrões nacionais de funcionamento na educação infantil, bem como 
trazem orientações para o combate às desigualdades e dispõe sobre a formação 
dos profissionais da educação. O estudo da alteração proposta a Lei nº 12.796/13 
pressupõe que o candidato conheça a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei nº 9.394/96, em sua integralidade, pois sem o conhecimento prévio 
da LDB não poderia ser reconhecida as alterações da mesma. 

 

QUESTÃO 26 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: O questionamento se baseia em uma alteração relativa ao 
enunciado. Tal alteração não modifica o sentido da questão que interpela sobre a 
Educação Infantil. A resposta correta continua sendo a letra A, pois o atendimento 
prestado pelas instituições de Educação Infantil não se enquadram no âmbito das 
políticas para a juventude. 

QUESTÃO 28 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: O questionamento não diz respeito a essa questão. 


