
 

 

PRERFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ 
ESTADO DO PARANÁ 

 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS 
 
 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do Concurso Público nº 
001/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ-PR, interpostos contra as 
questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 

Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 001/2018, na hipótese de alteração de 
questão(ões) do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas 
objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito, no caso de anulação de 
questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. Caso haja procedência no 
recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 
nota/classificação obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior. 

 
 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

QUESTÃO 31 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que a combinação das teclas Ctrl + Shift + n irá realizar a 
operação de iniciar a navegação em modo anônimo, já a combinação das teclas Ctrl + Shift + d irá 
realizar a operação de inserir a página atual nos favoritos do Google Chrome. 
 
 
QUESTÃO 32 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que a praga virtual que monitora, armazena e envia todas 
as teclas digitadas pelo usuário é chamado de Keylogger, já a definição de Rootkit que também 
pode ser categorizado como um cavalo de troia e garante que outras pragas virtuais possam ser 
instaladas no computador do usuário, como por exemplo, vírus, keylogger e demais. 
 
Referência Bibliográfica: https://agetic.ufms.br/files/2017/08/Pragas-virtuais-final.pdf. 
 
 
QUESTÃO 33 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que a fórmula informada na questão contém o símbolo $ 
que é utilizado para ancorar colunas ou células e neste caso ao copiarmos a fórmula para célula 
C4 como solicitado a mesma ficaria =$B$2+C3 retornando o resultado 19. 
 



 

 
QUESTÃO 37 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que o documento utilizado para elaboração da questão 
tem como objetivo  estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil a 
serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação infantile e reúnem 
princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela câmara de educação básica do conselho 
nacional de educação, para orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução 
e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de educação infantil. Além das exigências 
dessas diretrizes, devem também ser observadas a legislação estadual e municipal atinentes ao 
assunto, bem como as normas do respectivo sistema.   

Na observância das Diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil 
deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica: Oferecendo 
condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais; 
Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das 
crianças com as famílias; Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e 
crianças quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; Promovendo a 
igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que 
se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância; Construindo 
novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, 
a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, 
socioeconômica, étnico racial, de gênero, regional, linguística e religiosa.  

Dessa maneira o conteúdo da questão está de acordo com: a educação da criança de 0 a 
6 anos, o qual se encontra na relação do conteúdo programmatico. 
 
Referência Bibliográfica: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil / Secretaria de Educação Básica. – 
Brasília: MEC, SEB, 2010. 
 
 
QUESTÃO 48 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será ANULADA, tendo em vista que possui duas alternativas iguais, comprometendo a 
sua correta interpretação.  
 
 
QUESTÃO 50 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será ANULADA, tendo em vista que a expressão “e crianças” não deveria estar na frase 
da afirmativa III.  
 
 

 
PROFESSOR 

 
 

QUESTÃO 07 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão exige que o candidato reconheça o número 
de letras e fonemas das palavras terra e promessa. Em terra, temos cinco letras (t-e-r-r-a) e 
quatro fonemas ['tɛxa], usamos aqui o alfabeto fonético internacional conforme MESQUITA (2009). 
A palavra terra possui um dígrafo, som representado por duas letras (rr). O mesmo acontece na 



 

palavra promessa na qual temos oito letras (p-r-o-m-e-s-s-a) e sete fonemas [pɾo'mɛsa]. Portanto, 
a alternativa correta é a letra “A”. 
 
Referência Bibliográfica: MESQUITA, R.M. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Saraiva, 1999. 
 
 
QUESTÃO 08 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão pede que o candidato reconheça o que é a 
prefixação apontando a palavra que possua esse processo em sua formação. Na língua 
portuguesa, as palavras derivadas são formadas por prefixação, adição de um afixo anterior ao 
radical, ou sufixação, adição de um afixo posterior ao radical da palavra (MESQUITA, 1999, P. 
132). Esses processos, prefixação e sufixação, formam as palavras derivadas e participam do 
processo de parassíntese, bem como outros processos que formam as palavras em nossa língua, 
como o hibridismo e a composição, dentre outros. Dentre as alternativas apresentadas, a única 
palavra que possui processo de prefixação em sua formação é enriquecimento. Ela possui 
também sufixação, como as outras palavras. Portanto, a alternativa correta é a letra “B”. 
 
Referência Bibliográfica: MESQUITA, R.M. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Saraiva, 1999. 
 
 
QUESTÃO 17 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA “E” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “D” PARA “E”, tendo em vista que a alternativa que 
atende corretamente ao enunciado é a letra “E” e não a “D” conforme divulgado preliminarmente. 
 
Resolução: 
 

 
 
Como solicita o problema, vamos pintar somente o fundo da quadra (espaço atrás da linha dos 
três metros) o qual é formado por um retângulo de dimensões 6m x 9m que possui área igual a 
54m2, como vamos pintar ambos os lados da quadra temos 54m2 + 54m2 = 108m2. Alternativa 
correta letra “E”. 
 
 
 



 

 
QUESTÃO 19 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que não apresenta erros. 
 
Resolução: 
 
Temos 192 – 144 = 48 (número de latas restantes na pilha); 
 
Onde a fração 48/192 simplificada é equivalente a fração 1/4 que representa o número de latas 
restante na pilha. Alternativa correta letra “D”. 
 
 
QUESTÃO 33 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que a unidade de medida Megabyte (MB) é representada 
por 1024 Quilobyte (KB), portanto, transformando 2200MB em Gigabyte a resposta correta seria 
2.14GB e para chegarmos a essa valor basta pegar o valor em Megabyte e dividir pelo 
equivalente a 1 unidade de medida de Gigabyte que é representada por 1024MB, portanto a conta 
seria 2200/1024 trazendo o resultado de 2.14GB. 
 
 
QUESTÃO 34 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será ANULADA, tendo em vista que falta item para que os candidatos consigam chegar a 
uma resposta correta sobre o enunciado. 
 
 
QUESTÃO 36 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que Jean Piaget estudou o desenvolvimento cognitivo e a 
partir destes definiu estágios de desenvolvimento. Biologicamente este processo inicia na 
equilibração que consiste no amadurecimento cognitivo, numa situação de estabilidade inicial, em 
seguida o processo de assimilação-acomodação, que consiste num movimento interno em que se 
aplica novos conhecimentos aqueles já existentes. Assim, a acomodação pontua o reequilíbrio da 
estrutura cognitiva, finalizando este processo de desenvolvimento. Dessa forma, a alternativa 
contempla a resposta correta equilibração e assimilação-acomodação. 
 
Referência Bibliográfica: PIAGET, J. Seis Estudos de Psicologia. Tradução de Maria Alice 
Magalhães D’ Amorim e Paulo Sérgio Lima Silva. 24 ed. rev. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2005. 
 
SALVADOR, Cesar Coll et al. Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 


