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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 MÉDIO 

 

CADERNO: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “C” para “A”, tendo em vista que, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, p. 19 e 20 “... cabe 

aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos 

currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, 

regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses temas, destacam-se: direitos da criança e do 

adolescente (Lei nº 8.069/199016), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199717), educação ambiental (Lei nº 9.795/1999, 

Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução CNE/CP nº 2/201218), educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/200919), 

processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 10.741/200320), educação em direitos humanos (Decreto nº 

7.037/2009, Parecer CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/201221), educação das relações étnico-raciais e ensino de 

história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, Parecer CNE/CP nº 3/2004 e Resolução 

CNE/CP nº 1/200422), bem como saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, 

ciência e tecnologia e diversidade cultural (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/201023). Na BNCC, essas 

temáticas são contempladas em habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo 

com suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada”. 

Assim, analisando as assertivas propostas, temos que todas elas são verdadeiras: 

( V ) Direitos da criança e do adolescente (Lei nº 8.069/1990) 

( V ) Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003 

( V ) Educação para o trânsito (Lei nº 9.503/1997). 

( V ) Educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/2009). 

Desse modo, os recursos foram deferidos e como alternativa correta e gabarito definitivo fica estabelecida a alternativa “A”. 
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QUESTÃO Nº 29 

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 “Na visão de Hurtado e Guillermo (1988), o planejamento de ensino é uma ação que parte da realidade do 

educando, fornecendo ao professor alguns pontos como: prever, racionalizar, orientar, organizar, melhorar e adequar os conteúdos 

às necessidades do processo de ensino-aprendizagem, possibilitando torná-lo eficiente, significativo e avaliável. São quatro os 

aspectos que devem ser levados em conta em relação ao planejamento de ensino: 

1. Os objetivos específicos, que são especificados a partir dos objetivos educacionais mais gerais; 

2. Os conhecimentos que serão ensinados aos alunos de forma a ir ao encontro dos objetivos especificados; 

3. Os procedimentos e os recursos de ensino e aprendizagem, que visam fornecer subsídios para as atividades de ensino e 

aprendizagem; 

4. Os procedimentos avaliativos, que proporcionam o acompanhamento e a verificação da aprendizagem e diagnósticos, bem 

como demonstram se os objetivos estabelecidos estão sendo cumpridos. Assim, na questão, havia mais de uma alternativa 

correta. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

 

CARGO: PROFESSOR II 

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, pois “O estágio Impulsivo-emocional ocorre no primeiro ano de vida e 

posteriormente o estágio Sensório-motor e projetivo que vai aproximadamente até os três anos.” 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, 26 de março de 2021 

Instituto AOCP  


