
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
CONCURSO PÚBLICO N.° 001/2022 – REGIME ESTATUTÁRIO 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS 
 
 

 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO - FAU, no uso 
de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, os pareceres dos recursos do 
Concurso Público n.° 001/2022 da Prefeitura Municipal de Rebouças-PR, sob 
Regime Estatutário, interpostos contra as questões da prova objetiva e o 
gabarito preliminar.  
 
 Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n.° 001/2022, na hipótese de 
alteração ou anulação 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 de recurso 
interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 
nota/classificação obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior 
ou inferior. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 01 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que na alternativa a 
diz que ele tinha UM objetivo e esse objetivo não foi cumprido. Quando ele 
descobriu o endereço NÃO entregou o delator aos demais judeus, pensando no 
antissemitismo, quando se esperava que ele entregasse esse DELATOR, pois 
por causa dele perdeu toda a família. A alternativa E não mostra QUEBRA de 
expectativa, pois sinalizava SIMPLESMENTE que era UMA PRÁTICA e se essa 
uma PRÁTICA estava dentro do esperado. 
 



 

Referência Bibliográfica: FIORIN, José Luiz. Análise de Discurso. São Paulo. 
Editora Ática, 7ª. Ed., 2012.  
 
 
QUESTÃO 02 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que pois está sendo 
contada uma história e inclusive os verbos estão no pretérito imperfeito do 
indicativo e pretérito perfeito do indicativo, que indica progressão da narrativa. 
Além disso, há personagens de quem se espera uma ação, que é OTTO, pai de 
Anne Frank. Tem também uma marcação temporal. Nesse texto, não há 
discussões sobre ideias e nem opiniões. O narrador, simplesmente, dá 
conhecimento dos fatos e não faz NENHUMA arguição sobre esse 
acontecimento/fato. 
 
Referência Bibliográfica: https://www.todamateria.com.br/texto-narrativo/, 
acesso em 10 de maio de 2022.  
MARCUSCHI, L. A. Linguística Textual: o que é e como se faz Tese de Mestrado. 
Universidade Federal de Pernambuco. Mimeo. 1985. 

MOIRAND, Sophie. Comunication écrite et apprentissage initial. in Le Français 
dans le Monde 133:43-57. Hachette-Larouse. Nov./Déc., 1977. 

NEIS, Ignácio A. Elementos de uma tipologia do texto descritivo. Lingüística 
Textual: texto e leitura. Cadernos PUC, 22:47-63, São Paulo, EDUC, 1986. 

 

QUESTÃO 04 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a ÚNICA 
ALTERNATIVA EM QUE TODAS AS PALAVRAS SÃO ACENTUADAS PELA MESMA 
RAZÃO é a alternativa D, pois na há teos um PROPARATOXITONA, um 
MONOSSÍLABO TÔNICO e um PAROXÍTONA terminada em ditongo; na B, temos  
duas palavras PROPAROXÍTONAS , e uma PAROXÍTONA terminada em ditongo; 
na C, temos uma PROPAROXÍTONA e duas paroxítonas terminadas em dintongo 
e, finalmente na E, temos uma PAROXÍTONA terminadada em ditongo, uma 
monossílaba tônica e um PAROXÍTONA terminada em ditongo.  
 
Referência Bibliográfica: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática 
de Língua Portuguesa. 27ª. Ed. São Paulo: Editora Ática, 2015.  



 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
 

QUESTÃO 06 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que história e início 
são paroxítonas terminadas em ditongo.  
 
Referência Bibliográfica: https://www.normaculta.com.br/acentuacao-
grafica/_, acesso em 10 de maio de 2022.  
 
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática de Língua Portuguesa. 37ª Edição 
Revista e Ampliada, São Paulo: Editora Ática,  2016. 
 
 

 
MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – NÍVEL SUPERIOR 

 
QUESTÃO 09 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que não contém 
alternativa correta. 
 
Resolução: 
 
1280 dividido  por 80 caixas temos = 16 reais por caixa, logo 16 dividido por 5 =  
R$ 3,20 que é preço por litro desta embalagem. 
 
 
QUESTÃO 11 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA “E” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ALTERADA PARA A ALTERNATIVA “E”, tendo em 
vista que no gabarito preliminar consta alternativa “D” como correta, e 
conforme resolução abaixo, a alternativa correta é a letra “E”. 
 
Resolução: 
 
f(2)=(1/2)2=1/4 



 

f(1)=(1/2)1=1/2 
f(2) - f(1) = 1/4 -1/2 = -1/4      
 
Alternativa correta letra “E”. 
 
 
QUESTÃO 12 – 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: 
 
Semana 7 dias, cada dia 24 horas, ou seja, temos em uma semana o total de 
7x24=168 horas. Como temos a cada hora 40 óbitos, chegamos a 40x168=6.720 
óbitos esperados em uma semana.  
 
Alternativa correta letra “C”. 
 
 
QUESTÃO 14 – 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: 
 
9000 - 8500= 500 
8500 - 7500= 1000 
7500 - 5500= 2000 
 
Ou seja, o padrão vem dobrando de valor 500 para 1000, de 1000 para 2000 o 
próximo será de 2000 para 4000 onde teremos 5500-4000 = 1500. 
                                       
Alternativa correta letra “A”. 
 
 
 



 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

QUESTÃO 13 – 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: 
 
Como a multa deveria ser paga imediatamente, sob pena de dobrar a cada dia 
que passa. E a empresa pagou R$ 80.000,00 obviamente não foi paga no ato. 
Temos: 
 
1 dia – R$ 5.000,00 
2 dia – R$ 10.000,00 
3 dia – R$ 20.000,00 
4 dia – R$ 40.000,00 
5 dia – R$ 80.000,00 
 
Alternativa correta letra “C”. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 15 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “C” PARA “B” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “C” PARA A 
ALTERNATIVA “B”, tendo em vista que o enunciado da questão se refere a um 
contexto atual, no qual diversos conflitos entre garimpeiros e povos indígenas 
Yanomami estão ocorrendo na região norte do país e, portanto, a resposta 
correta é a alternativa “B” e não “C”, como apontada anteriormente.  
 
Referência Bibliográfica: OLIVEIRA, Valéria; FERNANDES, Vanessa. Conflito 
armado entre garimpeiros e indígenas deixa feridos na terra Yanomami. G1, 
Boa Vista, 2021.  
Disponível em: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/05/10/conflito-
armado-entre-garimpeiros-e-indigenas-deixa-feridos-na-terra-
yanomami.ghtml. Acesso em: 05 maio de 2022. 



 

 
BARBON, Júlia. Aldeia onde menina Yanomami teria sido estuprada é 
encontrada queimada. Folha de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/04/aldeia-onde-menina-
yanomami-teria-sido-estuprada-e-encontrada-queimada.shtml. Acesso em: 05 
maio de 2022. 
 
'CADÊ OS YANOMAMI': o que se sabe e o que falta esclarecer sobre 
comunidade queimada após denúncia de morte de menina. G1, Boa Vista, 
2022.  
 
Disponível em: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/05/03/cade-os-
yanomami-o-que-se-sabe-e-o-que-falta-esclarecer-sobre-comunidade-
queimada-apos-denuncia-de-morte-de-menina.ghtml. Acesso em 05 maio 
2022. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

QUESTÃO 15 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a televisão, suas 
empresas e conteúdos, tem um papel predominante na formação histórica 
brasileira, seja pelo amplo alcance em território nacional, seja porque se 
tornou veículo, alvo e sujeito de ações políticas, sociais, econômicas e culturais.  
 
 A televisão não apenas informa, mas também produz uma estética, 
pauta temas sociais importantes, e faz parte do cotidiano de milhões de 
brasileiros sendo alvo regular de pesquisas acadêmicas críticas a tamanha 
influência no debate político, econômico e, principalmente, na produção do 
que se chama de “cultura brasileira”.  
 
 O tema da questão foi de ampla divulgação na época de sua produção 
(anos 1990) e também recentemente, em sua refilmagem. Portanto, conhecer 
aspectos gerais do funcionamento da televisão e seus marcos principais no país 
– e a novela pantanal foi um deles, porque ameaçou a hegemonia do principal 
grupo econômico, introduziu uma forma de filmar, um lugar de filmagem e um 
debate ecológico inéditos neste veículo para a época – não só é razoável e 



 

amplamente difundido como atende o conteúdo programático do edital, não 
havendo razão suficiente para anulação da questão. 
 
Referência Bibliográfica: BUCCI, Eugênio. A TV aos 50: criticando a televisão 
brasileira no seu cinqüentenário. São Paulo: Perseu Abramo, 2000. p. 25-47. 
BORELLI, Silvia H. S.; PRIOLLI, Gabriel. A deusa ferida: por que a Rede Globo não 
é mais a campeã absoluta de audiência. São Paulo: Summus, 2000 
MANCHETE, TV. CPDOC: Rio de Janeiro, 2022.  
 
Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/rede-manchete. Acesso em: 05 de maio de 2022. 
 
SÃO PAULO, Folha de. Rejeitar Pantanal há 30 anos foi um erro, diz Boni, 
chefão da globo na época.  
 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/03/rejeitar-
pantanal-ha-30-anos-foi-um-erro-diz-boni-chefao-da-globo-na-epoca.shtml. 
Acesso em: 05 de maio 2022. 
 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

QUESTÃO 21 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o inscrito no Art. 
131 do ECA é que “O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei”. Ou seja, exatamente 
o que consta na alternativa B. A alternativa A está incorreta porque o Conselho 
Tutelar não é um órgão temporário. A alternativa C está incorreta porque o 
Conselho Tutelar não é um órgão dependente dos órgãos governamentais. A 
alternativa D está incorreta porque o Conselho Tutelar é não jurisdicional. A 
alternativa E está incorreta porque o Conselho Tutelar deve zelar pelo 
cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes e não aplicar os 
direitos. 
 
Referência Bibliográfica: Lei 8069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 
 



 

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 família não é 
uma instituição natural, mas, sim, histórico-social, e a pluralidade de formas e 
modelos de vida familiar não é um traço contemporâneo” (CARDOSO e 
TEIXEIRA, p.2014, p.67), portanto, a alternativa A também está incorreta.  
 
Referência Bibliográfica: Julietty Nunes Cardoso e Solange Maria Teixeira. 
Política de assistência social e trabalho social com família: autonomia ou 
maternagem?. DOI: 10.5433/1679-4842.2014v17n1p66. 
 
 

ASSISTENTE OPERACIONAL 
 

QUESTÃO 23 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o Polidor Kaol é 
uma marca mais que centenária, completando 113 anos em 2022. Tornou-se 
sinônimo de polidor no mercado nacional e referência de qualidade em seu 
segmento.  

Em tempo: a questão versa sobre instrumentos e materiais utilizados na 
realização de limpezas em geral; e a intenção realmente era a de testar o 
conhecimento dos candidatos sobre materiais consumíveis, por este motivo o 
nome do produto foi apresentado no enunciado, sendo que dessa forma, nem 
seria necessária a inserção da imagem na prova. 

Referência Bibliográfica: Disponível em: <https://www.copafer.com.br/kaol-
para-polimento-de-metais-200ml-40-kaol-p1459774?region_id=000001>. 

Acessado em: 05 mai 2022. 
 
 

FARMACÊUTICO 
 

QUESTÃO 37 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a pergunta “A 
Política Nacional de Atenção Básica de 2017 atualizou conceitos da política e 
introduziu elementos ao papel da Assistência Básica na ordenação da Rede de 



 

Atenção à Saúde. Em 2020 foi criada as Unidades de Saúde da Família (USF). Na 
USF são necessários:” SE REFERE A PNAB 2017. DE ACORDO COM ESSA PNAB 
2017 SÃO NECESSÁRIOS a) Um auxiliar ou técnico de enfermagem, um 
enfermeiro, um médico e um agente comunitário de saúde. 
 
 Equipe de Saúde da Família (eSF): Composta no mínimo por médico, 
preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, 
enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou 
técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Podendo fazer 
parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de 
saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da 
família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal. Para equipe de Saúde da Família, 
há a obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para 
todos os profissionais de saúde membros da ESF. Equipe da Atenção Básica 
(eAB): As equipes deverão ser compostas minimamente por médicos 
preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, 
enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliares de 
enfermagem e ou técnicos de enfermagem. Poderão agregar outros 
profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos de saúde 
bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias. 
 
Referência Bibliográfica: PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017. 
 
 
QUESTÃO 38 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que, uma vez que a 
perda da densidade mineral óssea pode ocorrer em mulheres na pré-
menopausa, que utilizam Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Injetável 
150 mg/mL injetável a longo-prazo, uma avaliação do risco/benefício, que 
também considere a diminuição da densidade mineral óssea que ocorre 
durante a gravidez e/ou lactação, deve ser considerada. 
 
 Administração intramuscular a longo-prazo de Acetato de 
Medroxiprogesterona Suspensão Injetável/comprimidos 150 mg/mL mostrou 
produzir tumores mamários em cães da raça beagle. Não há evidência de 
efeitos carcinogênicos associados com a administração oral de Acetato de 
Medroxiprogesterona Suspensão Injetável/comprimidos 150 mg/mL em ratos e 
camundongos.  



 

 
Referência Bibliográfica: As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Goodman & 
Gilman. Brunton, Laurence L. Editora McGraw-Hill, Artmed, 12ª edição, 2012. 
Princípios de Farmacologia. A Base Fisiopatológica da Farmacologia. GOLAN, 
David E. e col. Editora Guanabara Koogan, 3ª edição, 2014.  
Farmacologia. Rang, H.P; Dale, M.M. Editora Elsevier, 8aedição, 2016. 
Farmacologia Integrada. 2ªEd. Clive Page [et al.]; [tradução da 2 ed. original de 
Ida Cristina Gubert]. Barueri, SP: Manole, 2004. 
 
 

PROFESSOR 
 

QUESTÃO 23 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão atende 
aos critérios do edital e não apresenta contradições entre a questão e a 
alternativa correta. O liberalismo faz parte dos estudos dos cursos de formação 
de professores uma vez que a escola está inserida em uma determinada 
sociedade, que é compreendida a partir das relações que se estabelecem entre 
as políticas, a economia e a própria escola, uma instituição social.  
 
 O estudo da sociologia da educação permite o estudo das relações 
estabelecidas nesta sociedade e consequentemente suas implicações na escola. 
O liberalismo estuda sim as relações entre o poder e o estado e nesta 
perspectiva se baseia em alguns princípios que são Individualismo, liberdade, 
propriedade, democracia e igualdade. Para Locke, o individualismo afirma que 
os homens tem atributos diferentes, cabendo ao estado (autoridade) garantir 
cada um deles.  
 
 O individualismo se completa com a ideia de liberdade, entendida como 
o direito de cada um de atingir para si própro uma posição cada vez mais 
vantajosa. A propriedade é direito de cada um que cabe ao Estado proteger. A 
igualdade é outro princípio do liberalismo e a democracia é entendida como 
uma democracia representativa. O liberalismo traz o indivíduo como centro o 
que torna individuais as conquistas, fracassos, o que impede a percepção das 
razões sociais para as mesmas.  
 
Referência Bibliográfica: KRUPPA, S. P. Sociologia da Educação. São Paulo: 
Cortez, 1994. 



 

FERNANDES, F. A sociologia no Brasil: contribuição para o estado de sua 
formação e desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1977. 
 
 
QUESTÃO 24 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que atende ao edital e 
não há divergência entre a questão e a resposta correta. Cabe destacar que em 
seu Art 21, a LDB indica que a educação escolar compõe-se de: I - educação 
básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e 
II - educação superior, ou seja, a educação básica compreende a educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação superior e a pós 
graduação em nosso país não fazem parte da educação básica, que é a 
educação obrigatória, definida pela lei em questão.  
 
Referência Bibliográfica: BRASIL, MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, 1996.  
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. 
 
 
QUESTÃO 29 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que a redação da 
questão indica uma ordem cronológica anterior ao início do movimento em 
que Paulo Freire foi o percursor. No Estado Novo houve um avanço nas 
questões e embates acerca de alfabetização de adultos e nosso país, mas é na 
década de 1960 que Paulo Freire realiza o movimento de alfabetização de 
adultos. 
 
Referência Bibliográfica: LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo, Cortez, 2013. 
 
 
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 questão atende 
ao edital e não há divergência na questão e na resposta correta. A BNCC é o 
documento base para a construção do currículo nas instituições de ensino e por 



 

isso norteia sua construção, prezando pela autonomia da escola definida pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
 
Referência Bibliográfica: BRASIL, MEC. Base Nacional Comum Curricular, 2017. 
 
 
QUESTÃO 32 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que atende ao 
disposto no edital e não há divergência entre a questão e a resposta correta. A 
alternativa incorreta se mantém a letra “B”, uma vez que, questões 
relacionadas a  religião não fazem parte das práticas da gestão escolar no 
interior das instituições de ensino. 
 
Referência Bibliográfica: LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo, Cortez, 2013. 
 
 
QUESTÃO 34 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão atende 
ao edital e não há divergência entre a questão e a resposta correta. 
Justificativa: O documento utilizado na questão refere-se a BNCC portanto a 
resposta encontra-se nela e não em outra lei.  
 
 A BNCC em sua redação afirma que “construir e aplicar procedimentos 
de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os 
contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como 
referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos 
alunos” (BRASIL, 2017).  A avaliação formativa é um tipo de avaliação, a qual 
define a concepção de avaliação na BNCC, por isso foi indicada na resposta, o 
que não altera a alternativa correta.  
 
Referência Bibliográfica: BRASIL, MEC. Base Nacional Comum Curricular, 2017.  
 
  
 
  
 
 


