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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o 

subitem 15.16 do Edital de Abertura nº 01/2020, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 01/2020: 

15.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as Provas Objetivas serão 

recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

15.9 Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da Prova 

Objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

15.10 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. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PARA O CARGO DE PROFESSOR I – LÍNGUA PORTUGUESA) 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA  

QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, uma 

vez que a alternativa E, considerada inicialmente correta, apresenta uma imprecisão em relação à nomenclatura de um termo, que 

pode comprometer sua interpretação por parte do candidato. A alternativa apresenta o seguinte texto: “Em ‘A questão 

antropológica fundamental diz respeito ao ‘ser humano’’, se ‘ser humano’ fosse substituído por “pessoas”, a preposição 

antecedente “as” levaria acento indicativo de crase”. O termo em destaque foi erroneamente classificado como “preposição”, 

quando, na verdade, é a junção da preposição “a” e do artigo “as”, dessa forma deveria ter sido denominado como “termo 

antecedente”. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo 

em vista que não há alternativa correta para a questão. A alternativa A, inicialmente apresentada como correta pelo gabarito, 

apresenta interpretações diferentes entre gramáticos conceituados. A regra geral de uso da vírgula prescreve que esse sinal de 

pontuação não pode ser utilizado entre o sujeito e seu predicado (o que, a princípio, seria o caso, dado que “quem não pode falar” 

é uma oração subordinada substantiva subjetiva e, portanto, funciona como um sujeito). No entanto, há gramáticos que defendem 

que, em caso de sujeito oracional justaposto ao verbo, a vírgula é facultativa, geralmente empregada para dar mais clareza ao 

período. Segundo Bechara (2009, p. 610, grifo nosso), a vírgula é utilizada “h) para separar, quase sempre, as orações adjetivas 

restritivas de certa extensão, principalmente quando os verbos de duas orações diferentes se juntam: ‘No meio da confusão que 

produzira por toda a parte este acontecimento inesperado e cujo motivo e circunstâncias inteiramente se ignoravam, ninguém 

reparou nos dois cavaleiros...’ [AH.1, 210]. Observação: Esta pontuação pode ocorrer ainda que separe por vírgula o sujeito 

expandido pela oração adjetiva: Os que falam em matérias que não entendem, parecem fazer gala da sua própria ignorância 

[MM]”. Diante disso, percebe-se a semelhança entre o exemplo dado pelo gramático e o excerto “Quem não consegue falar, pode 

sempre começar a xingar”. Além disso, Lima (2011, p. 338) afirma que “os relativos que, quem, quanto, onde e como podem usar-

se sem antecedente, ou melhor – podem condensar em si duas funções: uma de um termo da oração principal, e outra de um 

termo da oração adjetiva”, apresentando os seguintes exemplos: “Quem tem boca, vai a Roma” e “Quem te avisa, teu amigo é” 

(LIMA, 2011, p. 339). Assim, somando-se o que é dito por Bechara (2009) e por Lima (2011), compreende-se que, em “Quem não 

consegue falar, pode sempre começar a xingar”, a vírgula não é proibida. A alternativa C, por sua vez, está incorreta porque a 
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conjunção “e” coordena duas orações subordinadas adjetivas restritivas (uma palavra mágica que concentra e [que] resume o 

ódio), não duas orações coordenadas aditivas. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo 

em vista que a alternativa C, considerada inicialmente correta, foi formulada de maneira que comprometeu a interpretação dos 

candidatos. A alternativa apresenta o seguinte texto: “Apesar de o verbo ‘visa’ estar sendo empregado com a regência transitiva, 

ele apresenta o sentido de ‘ter por objetivo’, e não ‘olhar’”. Embora o verbo de fato apresente o sentido indicado e esteja 

empregado com a regência transitiva, segundo Luft (2010), esse verbo é sempre transitivo (alternando apenas entre as regências 

transitiva direta ou transitiva indireta). Dessa forma, a expressão “apesar de” compromete o sentido da alternativa. Esta deveria ter 

sido formulada de maneira próxima a “Apesar de o verbo ‘visa’ não estar seguido de preposição, ele apresenta o sentido de ‘ter por 

objetivo’, e não ‘olhar’”. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

QUESTÃO Nº 16 

RESULTADO DA ANÁLISE: Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo 

em vista que a assertiva B, considerada inicialmente como a resposta adequada, dá margem para dupla interpretação, não 

havendo, dentre as demais alternativas, uma que atenda adequadamente ao solicitado pelo enunciado da questão. Portanto, 

recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS COMUNS DE NÍVEL SUPERIOR SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSOR I – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

 

CADERNO: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo 

em vista que a assertiva B, considerada inicialmente como a resposta adequada, dá margem para dupla interpretação, não 

havendo, dentre as demais alternativas, uma que atenda adequadamente ao solicitado pelo enunciado da questão. Portanto, 

recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

 

CARGO: PROFESSOR I – ARTE 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “D” para “B”, tendo em vista que a asserção III “Nas ações que contemplam o fazer, o professor desenvolve a 

produção e a prática artística”, por sua incompletude, ainda que se refira ao processo de mediação da ação docente, que inclui nas 
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propostas pedagógicas a relação com os alunos e o desenvolvimento integral do fazer artístico, pode induzir a interpretações 

equivocadas, como a interpretação de que o professor, não o aluno, desenvolveria a prática artística, gerando dubiedade que pode 

ser reforçada pelo enunciado que destaca o fato de Ana Mae Barbosa “defender a arte como matéria escolar, além de valorizar a 

criação do educando e seu desenvolvimento cognitivo”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR I – LÍNGUA INGLESA 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo 

em vista que a observação de que “their”, no contexto utilizado, funciona como um adjetivo possessivo está correta. Embora “their” 

ainda seja, de fato, um pronome possessivo, na frase que consta no enunciado, ele está funcionando como um adjetivo 

possessivo. Por mais que o enunciado exija precisamente que a alternativa descreva qual é o uso do “their” presente no excerto do 

texto: “Allow them to make predictions, make connections, and ask questions before every reading experience to gauge their 

knowledge”, o seu uso como adjetivo não se encontra em nenhuma alternativa. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista 

que o sentido do verbo “to bloom”, tanto em seu nível literal como figurativo, não remete “especificamente” a flores, mas também 

se estende a outros termos da botânica – o que falseia a sua definição segundo o dicionário e compromete a alternativa “A”. As 

demais alternativas também estão incorretas pelo seguinte: 

B) O sentido de “bloom” não é o mesmo que o de “plantar”, e a sequência “being used literally as a metaphor...” é um oxímoro,  ou 

seja, as palavras se contradizem e causam incoerência interna. 

C) A ideia de “ser bem-sucedido instantaneamente” é um grande exagero e contradiz todo o conteúdo do próprio texto-base, que 

fala sobre um processo longo e gradual da aquisição da leitura desde a infância. 

D) O sentido literal de “bloom” não é o mesmo que o de “brotar a partir do nada”. 

E) O verbo “to bloom” não está sendo usado literalmente no texto, mas sim figurativamente. 

Não obstante a esses detalhes, a inexatidão do termo “specifically” também tornou incorreta a alternativa A, não havendo, assim, 

alternativa que atendesse ao solicitado pelo enunciado da questão. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR I – LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “A” para “D”, tendo em vista que o enunciado pede que seja assinalada a alternativa que indica a FUNÇÃO 

SINTÁTICA da oração, e não a sua classificação. No caso, a função sintática da oração classificada como Oração Adjetiva é 

Adjunto Adnominal, conforme a alternativa D. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: PROFESSOR I – MATEMÁTICA 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista que a citação utilizada em seu enunciado pode ser associada tanto à proposta pedagógica da Modelagem 

Matemática quanto à Etnomatemática, fazendo com que a referida questão apresente duas alternativas como possíveis respostas: 

C e E. Portanto recurso deferido. 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

 

 

Maringá, 16 de março de 2021 

Instituto AOCP  


