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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 17.16 do Edital de Abertura Nº 1.997/2018/SED, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura Nº 1.997/2018/SED: 

17.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas escritas serão 

recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

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

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

17.10 No caso de anulação de questão(ões) da Prova Escrita, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 

inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 

PROFESSOR ÁREA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

PEB-04: ALEMÃO 

QUESTÃO Nº 09 

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, de fato, a palavra em função de objeto direto não é feminina, não podendo ser substituída por sie. Portanto 

recurso deferido. 

 

PEB-10: BIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 08 

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 Lei da Segregação Independente, proposta por Gregor Mendel, também ficou 

conhecida como Segunda Lei de Mendel. Portanto recurso deferido. 

 

PEB-17: ESPANHOL 

QUESTÃO Nº 10 

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 “B” para “A”, tendo em vista que os Pronombres Complementos Indiretos são: Me – Te – Le – Nos – Os – Les. Na 

Frase em questão, “...les compramos um apartamento...”. o termo em destaque tem a função de Pronombre Complemento Indireto 

e não Pronombre Complemento Direto como sugere a alternativa “B”. Portanto recurso deferido. 

 

PEB-19: FÍSICA 

QUESTÃO Nº 08 

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, sendo elas “D” e “E”, pois a imagem formada por espelhos planos é 

revertida ou enantiomorfa, também pode ser definida como invertida da esquerda para a direita. Portanto recurso deferido. 
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PEB-20: GEOGRAFIA 

QUESTÃO Nº 06 

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, sendo elas “C” e “E”, pois as cartas topográficas são exemplos de 

representações espaciais. Além disso, o Ártico localiza-se na porção boreal da Terra. Portanto recurso deferido. 

 

PEB-22: INGLÊS 

QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado da questão que impossibilitou sua resolução, pois não foi destacado o 

termo que deveria ser analisado e substituído. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado da questão que impossibilitou sua resolução, pois não foi destacado o 

termo que deveria ser analisado e substituído. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado da questão que impossibilitou sua resolução, pois não foi destacado o 

termo que deveria ser analisado e substituído. Portanto recurso deferido. 

 

PEB-23: INTÉRPRETE DA LIBRAS (PROVA EM VÍDEO) 

QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista um equívoco na tradução da prova, pois, no texto original, constava: (A) é o processo de tradução-interpretação de 

uma língua para outra que acontece simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Todavia, na tradução, constava: (A) é uma 

tradução e interpretação sequencial de uma língua para outra língua igual, por exemplo, ao mesmo tempo. Portanto recurso 

deferido. 

 

PEB-25: LIBRAS (MAG) 

QUESTÃO Nº 03 

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 divergências na literatura pertinente, pois, embora Stroe 2009 explicite que Eduard Huet lecionou no 

INES, há algumas fontes que mencionam que ele fundou o referido instituto. Portanto recurso deferido. 
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PEB-26: LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 

QUESTÃO Nº 10 

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, sendo elas “C” e “D”, pois, segundo autores como Abramovich (1997), a 

Literatura, durante a infância, ajuda a criança a desenvolver a habilidade de resolver problemas, não por já tê-los vivido, mas por já 

ter lido sobre eles. No entanto, a questão questionou com a expressão “De modo geral”, ou seja, sem se referir a uma referência 

teórica específica. Desse modo, muitos autores, como Ferreira (1993), Lajolo (1999), Bamberger (2002), entre outros, afirmam que 

a Literatura, principalmente no início da infância, além de, obviamente, estimular a criatividade, deve ser inserida sem imposição, 

de forma espontânea, para que se crie no indivíduo o prazer pela leitura e não aversão por ela. Portanto recurso deferido. 

 

PEB-28: METODOLOGIA DE ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA/MAG 

QUESTÃO Nº 01 

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 divergências na literatura pertinente no que se refere à definição do conceito de Paisagem. Embora 

a Proposta Curricular para o Ensino de Geografia do Estado de Santa Catarina destaque que a Paisagem é apenas uma aparência 

do espaço, autores como Maximiniano (2004) colocam que o termo apresenta significados diversificados e complexos, que variam 

conforme os usuários. Ainda sobre a questão, Santos (1997) afirma que a análise da Paisagem deve ultrapassar os aspectos 

visíveis ou as formas que apresenta. A percepção da mesma deve ocorrer considerando os nossos sentidos, por meio de cores, 

movimentos, sons, odores, etc. Portanto recurso deferido. 

 

PEB-34: QUÍMICA 

QUESTÃO Nº 07 

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 “C” para “D”, tendo em vista que, na fusão e na vaporização, a entalpia da substância aumenta, caracterizando 

processos endotérmicos. Logo, a variação de entalpia é positiva e segundo o cálculo: H = Hp - Hr (Entalpia dos produtos Entalpia 

dos Reagentes) H = -57,8 (-68,3) = +10,5 kcal. Portanto recurso deferido. 

 

PEB-35: SOCIOLOGIA E SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO (MAG) 

QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista um equívoco na formulação do seu enunciado que impossibilitou a existência de uma alternativa correta. 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, 03 de dezembro de 2018 

Instituto AOCP  


