PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
Na questão 25 (vinte e cinco) referente ao caderno de questão – prova objetiva – Professor de Educação Básica I, em seu item I diz:
“I- Reescrevam o texto com palavras mais complexas para expressar seu conteúdo.
II - Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
III- Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.”
Porém segundo a biografia em que a questão se refere “A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o Ensino Fundamental de nove anos” página 44 diz:
“Qualquer que seja a estratégia adotada, a professora pode propor às crianças que:
• Reescrevam o texto com palavras mais simples para expressar seu conteúdo.
• Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida
ou com o objetivo da leitura.
• Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.”
Segundo a mesma, afirma-se que o item I trazido na questão está incorreto.
Tornando-se incorreto o gabarito oficial, no qual aponta a alternativa “C – Apenas I e III ” como correta. No entanto analisando a biografia a alternativa correta é “B – Apenas II e III".
Código do recurso: 1251 | Solicitado em: 17/03/2020 -09:29

Questão 25 (Prova 1)

LEGISLAÇÃO - PEB I

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Reescrevam o texto com palavras mais simples (COMPLEXO) para expressar seu conteúdo.
Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
Sendo assim, observamos que II e III estão corretas.
O gabarito alterado para alternativa B.
Respondido em: 20/03/2020 -13:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
Excelentíssimo examinador,venho,respeitosamente,por meio deste requerimento,solicitar a anulação da questão 6,onde a alternativa (a),apresentou-se com duas alternativas (a E b),trazendo assim prejuízos ao
candidato,pois não foi possível identificar a resposta correta,pois ficou muito confuso analisar as alternativas.Aguardo a devida alteração.
Código do recurso: 1281 | Solicitado em: 17/03/2020 -21:22
LÍNGUA
PORTUGUESA PEB I

Questão 6 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Ocorreu falha na composição da questão. Questão cancelada.
Respondido em: 20/03/2020 -13:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
O objeto de contestação é sobre o gabarito oficial publicado,em relação a questão 25,onde consta que a alternativa considerada como correta é a alternativa C,que apontam os itens I e III como corretos,onde na
verdade a alternativa correta é a B,que apontam os itens II e III como corretos,pois de acordo com o livro:A criança de 6 anos...o item I não está de acordo quando afirma que:Reescrevam o texto com palavras mais
complexas para expressar seu conteúdo.Onde o correto de acordo com o livro seria:Reescrevam o texto com palavras mais simples para expressar seu conteúdo.
Por esses argumentos,solicito a correção do gabarito,para que não haja prejuízos em minha classificação.
Código do recurso: 1282 | Solicitado em: 17/03/2020 -21:37
LEGISLAÇÃO
- PEB I
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Reescrevam o texto com palavras mais simples (COMPLEXO) para expressar seu conteúdo.
Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.

Questão 25 (Prova 1)

Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
Sendo assim, observamos que II e III estão corretas.
O gabarito deve ser alterado para alternativa B.
Respondido em: 20/03/2020 -13:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
Qual das alternativas está escrita de forma Incorreta?
Na questão 6. alternativa a) A Casa está encharcada de água. B. Essa comida está muito cheirosa.
Senti que fiquei prejudicada por a banca colocar duas alternativas B. com erro de estética.
Código do recurso: 1258 | Solicitado em: 17/03/2020 -11:12

Questão 6 (Prova 1)

LÍNGUA PORTUGUESA - PEB I

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Ocorreu falha na composição da questão. Questão cancelada.
Respondido em: 20/03/2020 -13:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica II – Educação Física
Recurso:
A questão apresenta erro na formulação das alternativas, APRESENTANDO DUAS ALTERNATIVAS B.
Fiscal orientou para que fosse feito recurso pedindo cancelamento da questão.
Código do recurso: 1246 | Solicitado em: 17/03/2020 -08:23
LÍNGUA PORTUGUESA - PEB II ED FISICA

Questão 6 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Ocorreu falha na composição da questão. Questão cancelada.
Respondido em: 20/03/2020 -13:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica II – Educação Física
Recurso:
RETIFICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL , PARA ALTERNATIVA (B).
A ALTERNATIVA C, indicada no gabarito oficial, possui erro, conforme segue :
I - Reescrevam o texto com palavras mais COMPLEXAS para expressar seu conteúdo.
FORMA CORRETA:
I - Reescrevam o texto com palavras mais SIMPLES para expressar seu conteúdo, e não COMPLEXAS como consta.
Código do recurso: 1247 | Solicitado em: 17/03/2020 -08:26

Questão 25 (Prova 1)

LEGISLAÇÃO - PEB II ED FISICA

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Reescrevam o texto com palavras mais simples (COMPLEXO) para expressar seu conteúdo.
Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
Sendo assim, observamos que II e III estão corretas.
O gabarito alterado para alternativa B.
Respondido em: 20/03/2020 -13:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor de Educação Básica II – Educação Física
Recurso:
A QUESTÃO APRESENTAVA ERRO DE DIGITAÇÃO, CONTENDO 5 ALTERNATIVAS (sendo duas alternativasB).
FISCAL CONFIRMOU ERRO DE DIGITAÇÃO, E ORIENTOU A TODOS NA SALA PARA QUE FOSSE FEITO RECURSO PARA CANCELAMENTO DA QUESTÃO.
Código do recurso: 1244 | Solicitado em: 17/03/2020 -08:12

Questão 6 (Prova 1)

LÍNGUA PORTUGUESA - PEB II ED FISICA

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Ocorreu falha na composição da questão. Questão cancelada.
Respondido em: 20/03/2020 -13:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica II – Educação Física
Recurso:
GABARITO : (C) - I e III;
ALTERNATIVA I está errada, pois o correto é: I - Reescrevam o texto com palavras mais SIMPLES para expressar seu conteúdo, e não COMPLEXAS como consta.
PEÇO A RETIFICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL , PARA ALTERNATIVA (B).
(B) II e III:

QUESTÃO 25 - É CORRETO O QUE SE AFIRMA EM:
I -Reescrevam o texto com palavras mais COMPLEXAS para expressar seu
conteúdo.
II- Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
III- Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.

Código do recurso: 1245 | Solicitado em: 17/03/2020 -08:18
LEGISLAÇÃO - PEB II ED FISICA

Questão 25 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Reescrevam o texto com palavras mais simples (COMPLEXO) para expressar seu conteúdo.
Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
Sendo assim, observamos que II e III estão corretas.
O gabarito alterado para alternativa B.
Respondido em: 20/03/2020 -13:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica II – Língua Estrangeira
Recurso:
Essa questão traz três alternativas corretas, pois o enunciado “Qual das alternativas em que as duas palavras são acentuadas devido a mesma regra: ” me fez optar pela alternativa “D” até – pé, que segundo os sites Só
Português - soportugues.com.br/secoes/fono/fono9.php e normaculta.com.br/palavras-oxitonas/ acentuam-se as oxítonas terminadas em: a, as, e, es, o, os, em, ens, logo a alternativa D está correta, pois as duas
palavras seguem a mesma regra de acentuação concordando com o enunciado da questão, incluindo também a alternativa C que apresentam as palavras dá e custará que também seguem a mesma regra, e a
alternativa “A” que segue a regra das proparoxítonas, diante da mal formulação desta questão ou a não observação da quantidade de alternativas corretas, peço anulação da mesma.
Código do recurso: 1240 | Solicitado em: 17/03/2020 -07:46
LÍNGUA PORTUGUESA - PEB II - L
EST

Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
As palavras relógio e própria são acentuadas porque, de acordo com a regra de acentuação, acentuam-se todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.
Respondido em: 20/03/2020 -13:15
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor de Educação Básica II – Língua Estrangeira
Recurso:
A palavra coelho segundo Evanildo Bechara - Gramática Escolar da Língua Portuguesa 2010 página (69/854 do arquivo em anexo) Editora Nova Fronteira define;
"Principais ditongos crescentes:
Orais
1) /ya/: glória, pátria, diabo, área, nívea
2) /ye/: (= yi): cárie, calvície
3) /yé/: dieta
4) /yo/: vário, médio, áureo, níveo
5) /yó/: mandioca
6) /yô/: piolho
7) /yu/: miúdo
8) /wa/: água, quase, dual, mágoa, nódoa
9) /wi/: linguiça, tênue
10) /wó/: quiproquó
11) /wô/: aquoso
12) /wo/ ( = uu): oblíquo
13) /wê/: coelho
14) /wé/: equestre, goela
Observação: Em muitos destes casos pode ser discutível a existência de ditongos crescentes “por ser indecisa e variável a sonoridade que se dá ao primeiro
fonema." Sendo Bechara um dos gramáticos mais importantes da Língua Portuguesa e membro da Academia Brasileira de Letras gostaria de pedir a anulação desta questão uma vez que o gabarito oficial apresenta outra
alternativa como a única correta, e se a palavra coelho gera duplo entendimento até mesmo entre os estudiosos da Língua não seria viável em uma prova classificatória.

Anexo(s):

Data do envio

BECHARA, Evanildo - Moderna Gramática Portuguesa.pdf

17/03/2020 18:55

Código do recurso: 1275 | Solicitado em: 17/03/2020 -18:55

Questão 9 (Prova 1)

LÍNGUA PORTUGUESA - PEB II - L EST

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
A questão é clara e não possui duplo entendimento, estando de acordo com o conteúdo programático do edital.
Sendo assim, considero o recurso INDEFERIDO.
Respondido em: 20/03/2020 -13:05
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I

Recurso:
A questão: De acordo com - A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o Ensino Fundamental de nove anos- analise as afirmativas sobre qualquer que seja a estratégia adotada, a professora pode propor às crianças que:
I- Reescrevam o texto com palavras mais complexas para expressar seu conteúdo. (...)
Essa alternativa ( I) Não esta de acordo com o texto. Que sita " palavras mais simples" e não complexas.

A questão aponta no gabarito a alternativa correta sendo C- Apenas I e III. Sendo que a alternativa B- Apenas II e III é a correta. Visando que a alternativa I não está de forma alguma de acordo com o texto.
Abaixo encaminho um print do texto com a indicação de onde está o erro que menciono.
Grata.

Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 25.png

17/03/2020 08:56

Código do recurso: 1249 | Solicitado em: 17/03/2020 -08:56

Questão 25 (Prova 1)

LEGISLAÇÃO - PEB I

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Reescrevam o texto com palavras mais simples (COMPLEXO) para expressar seu conteúdo.
Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
Sendo assim, observamos que II e III estão corretas.
O gabarito alterado para alternativa B.
Respondido em: 20/03/2020 -13:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
PEÇO A RETIFICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL , PARA ALTERNATIVA (B).

(B) II e III:

QUESTÃO 25 - É CORRETO O QUE SE AFIRMA EM:
I -Reescrevam o texto com palavras mais COMPLEXAS para expressar seu
conteúdo.
II- Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
III- Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
GABARITO : (C) - I e III;
MINHA RESPOSTA : (B) II e III:
ALTERNATIVA I está errada, pois o correto é: I - Reescrevam o texto com palavras mais SIMPLES para expressar seu conteúdo, e não COMPLEXAS como consta.
Código do recurso: 1242 | Solicitado em: 17/03/2020 -08:00

Questão 25 (Prova 1)

LEGISLAÇÃO - PEB I

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Reescrevam o texto com palavras mais simples (COMPLEXO) para expressar seu conteúdo.
Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
Sendo assim, observamos que II e III estão corretas.
O gabarito alterado para alternativa B.
Respondido em: 20/03/2020 -13:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
CANCELAMENTO DA QUESTÃO.
A QUESTÃO DE N°06, APRESENTA ERRO DE DIGITAÇÃO, NA OPÇÕES DAS ALTERNATIVAS , APRESENTANDO DUAS ALTERNATIVAS B, CONFORME SEGUE : (A.B.- B - C- D); DIFICULTANDO
COMPREENSÃO DA MESMA, INDUZINDO AO ERRO.

NO MOMENTO DA APLICAÇÃO, O FISCAL DE SALA CONSULTOU O COORDENADOR, E O MESMO ORIENTOU PARA QUE FOSSE IMPETRADO RECURSO PARA CANCELAMENTO DA QUESTÃO.
Código do recurso: 1243 | Solicitado em: 17/03/2020 -08:08

Questão 6 (Prova 1)

LÍNGUA PORTUGUESA - PEB I

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Ocorreu falha na composição da questão. Questão cancelada.
Respondido em: 20/03/2020 -13:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
PEÇO A RETIFICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL , PARA ALTERNATIVA (B), DA QUESTÃO 25.

QUESTÃO 25 - É CORRETO O QUE SE AFIRMA EM:
I -Reescrevam o texto com palavras mais COMPLEXAS para expressar seu
conteúdo.
II- Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
III- Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
GABARITO : (C) - I e III;
MINHA RESPOSTA : (B) II e III:
ALTERNATIVA I está errada, pois o correto é: I - Reescrevam o texto com palavras mais SIMPLES para expressar seu conteúdo, e não COMPLEXAS como consta. Portanto a resposta correta é (B)
Código do recurso: 1274 | Solicitado em: 17/03/2020 -18:48
LEGISLAÇÃO - PEB I

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Reescrevam o texto com palavras mais simples (COMPLEXO) para expressar seu conteúdo.

Questão 25 (Prova 1)

Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
Sendo assim, observamos que II e III estão corretas.
O gabarito alterado para alternativa B.
Respondido em: 20/03/2020 -13:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
Ao elaborar a questão foi alterada do texto original a palavra simples por complexa, por isso a afirmativa I é falsa.
A resposta certa é B) Apenas II e III
http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/bibioteca/crianca_seis_anos_opt.pdf
"Reescrevam o texto com palavras mais simples para expressar seu
conteúdo.
t Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
t Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
t Façam resumos do que está escrito.
t Façam anotações sobre o texto.
t Realizem leituras individuais ou em duplas (um aluno que já se apropriou do funcionamento do sistema de escrita pode ler para outro que
ainda não o faz),
t Realizem leituras teatralizadas de textos ou de trechos de textos.
t Realizem leituras com pausas planejadas e contextualizadas, com
perguntas que orientem a interpretação das crianças."
t Realizem leituras seguidas de conversas orientadas por questões
previamente planejadas pela professora.
t Produzam textos em pequenos grupos ou em duplas (também se
podem agrupar as crianças de forma que aquelas que já são capazes de
codificar e decodificar se façam de escribas do grupo).
t Produzam textos com apoio de roteiros definidos pelo coletivo.
Código do recurso: 1261 | Solicitado em: 17/03/2020 -13:25
LEGISLAÇÃO - PEB I

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Questão 25 (Prova 1)

Reescrevam o texto com palavras mais simples (COMPLEXO) para expressar seu conteúdo.
Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
Sendo assim, observamos que II e III estão corretas.
O gabarito alterado para alternativa B.
Respondido em: 20/03/2020 -13:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
De acordo com o que está escrito em - A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos:
a alternativa C está errada, pois la considera o item 1 correto, sendo que o CORRETO é
>Reescrevam o texto com palavras mais simples para expressar seu conteúdo.
Não com palavras mais COMPLEXAS como está no primeiro item, ou seja a alternativa correta é B como eu assinalei em meu gabarito. Peço deferimento e correção no gabarito por favor.
Código do recurso: 1238 | Solicitado em: 17/03/2020 -06:53

Questão 25 (Prova 1)

LEGISLAÇÃO - PEB I

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Reescrevam o texto com palavras mais simples (COMPLEXO) para expressar seu conteúdo.
Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
Sendo assim, observamos que II e III estão corretas.
O gabarito alterado para alternativa B.
Respondido em: 20/03/2020 -13:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
Peço anulação da questão 6, por ter quantidade superior a 4 de alternativas, aparentemente um ERRO de digitalização tornou a alternativa A confusa, com B. e outra frase a frente da mesma alternativa, como era uma
questão onde deveríamos assinalar a alternativa INCORRETA, este erro me deixou confusa.
Obrigada!
Código do recurso: 1239 | Solicitado em: 17/03/2020 -07:01
LÍNGUA PORTUGUESA PEB I

Questão 6 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Ocorreu falha na composição da questão. Questão cancelada.
Respondido em: 20/03/2020 -13:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
A questão mostra a alternativa D como a correta (HEROICO) mais a alternativa A (FIEIS) também está com a escrita correta.
Questão deve ser anulada por conter 2 alternativas corretas.
Código do recurso: 1268 | Solicitado em: 17/03/2020 -14:49

Questão 1 (Prova 1)

LÍNGUA PORTUGUESA - PEB I

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Questão cancelada por falta de informação no enunciado.
Respondido em: 20/03/2020 -13:18
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS

Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
Questão 25- De acordo com – A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o Ensino Fundamental de nove anos- analise as afirmativas sobre qualquer que seja a estratégia adotada, a professora pode propor ás criancas
que:
I-Reescrevam o texto com palavras mais complexas para expressar seu conteúdo.
II- Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
III- Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
Está correto o que se afirma em :
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
De acordo com o texto todas as afirmativas estão todas corretas e alternativa correta e a D e no gabarito a alternativa está como a alternativa C . A alternativa C está errada.
De acordo com o texto
Essa abordagem começa pela seleção dos textos que farão parte do repertório do trabalho analítico. É preciso ter cuidado com o vocabulário e a extensão dos textos trabalhados em sala de aula. As professoras devem
realizar um reconhecimento de habilidades já desenvolvidas por seus alunos por meio de uma avaliação diagnóstica para traçar as metas de aprendizagem para a turma. Cabe assinalar que nao e preciso esperar que
as crianças escrevam convencionalmente para realizar atividades que visem desenvolver habilidades, estratégias e comportamentos de leitura e de escrita de textos. No caso de a turma ou parte dela ainda não
escrever convencionalmente, podem ser pensadas diferentes estratégias.
Uma delas é a professora exercer o papel de escrita da classe, produzindo os textos coletivamente, ou o papel de leitora, lendo para todos o texto escolhido.
Outra estratégia é permiti e estimular que as escritas espontâneas sejam produzidas em sala. Também é possível aproveitar a diversidade da turma e agrupar os alunos de forma que aqueles que já decodificam e
codificam possam servir de leitores ou de escritas para os colega. Qualquer que seja a estratégia adotada, a professora pode propor ás crianças que:
- Reescrevam o texto com palavras mais simples para expressar seu conteúdo .
- Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
- Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
De acordo com o texto acima a questão II está correta conforme o texto então a alternativa certa é a D da questão 25.
Código do recurso: 1232 | Solicitado em: 17/03/2020 -01:04
LEGISLAÇÃO
- PEB I
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Reescrevam o texto com palavras mais simples (COMPLEXO) para expressar seu conteúdo.
Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.

Questão 25 (Prova 1)

Sendo assim, observamos que II e III estão corretas.
O gabarito alterado para alternativa B.
Respondido em: 20/03/2020 -13:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
Questão 6- Qual das alternativas está escrita de forma INCORRETA?
a)A casa está encharcada de água. B. Essa comida está muito cheirosa.
b) O enxoval do bebê está pronto.
c) A poetiza escreve lindos versos.
d) Não memorizei o que ele disse.
A questão 6 ela esta elaborada errada está com uma questão B a mais nas questões
Código do recurso: 1234 | Solicitado em: 17/03/2020 -01:14

Questão 6 (Prova 1)

LÍNGUA PORTUGUESA - PEB I

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Ocorreu falha na composição da questão. Questão cancelada.
Respondido em: 20/03/2020 -13:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
Questão 35- De acordo com a LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996- Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:
I-conteúdos curriculares e metodologias apropriadas ás reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II- organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar ás fases do ciclo agricola e ás condições climáticas;
III- adequação á natureza do trabalho na zona urbana.
Está correto o que se afirma em:

a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
De acordo com o texto acima a questão III está correta conforme o texto então a alternativa certá é a D da questão 35
De acordo com o texto
Art.28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias á sua adequação ás peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:
I-conteúdos curriculares e metodologias apropriadas ás reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II- organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar ás fases do ciclo agrícola e ás condições climáticas;
III- adequação á natureza do trabalho na zona urbana.
De acordo com o texto todas afirmativas estão corretas e a alternativa correta é a D e no gabarito a afirmativa está como a alternativa A . A alternativa A está errada
Código do recurso: 1233 | Solicitado em: 17/03/2020 -01:10

Questão 35 (Prova 1)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PEB I

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (na questão consta URBANA)

A alternativa correta é A: I e II.
Sendo assim, considero o recurso INDEFERIDO.
Respondido em: 20/03/2020 -13:08
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
A Questão número 6, de Língua Portuguesa, apresenta duas alternativas B.
Uma delas está em meio à alternativa A.
Alternativa esta, que acarretou confusão de ideias e saiu das normas do edital, que prevê 4 opções apenas.
Dessa forma, peço anulação da questão.

Desde já, agradeço a compreensão.
Código do recurso: 1285 | Solicitado em: 17/03/2020 -21:59

Questão 6 (Prova 1)

LÍNGUA PORTUGUESA - PEB I

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Ocorreu falha na composição da questão. Questão cancelada.
Respondido em: 20/03/2020 -13:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
Questão 25- De acordo com – A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o Ensino Fundamental de nove anos- analise as afirmativas sobre qualquer que seja a estratégia adotada, a professora pode propor ás criancas
que:
I-Reescrevam o texto com palavras mais complexas para expressar seu conteúdo.
II- Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
III- Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
Está correto o que se afirma em :
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
De acordo com o texto todas as afirmativas estão todas corretas e alternativa correta e a D e no gabarito a alternativa está como a alternativa C . A alternativa C está errada.
Código do recurso: 1235 | Solicitado em: 17/03/2020 -01:17
LEGISLAÇÃO - PEB I

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Reescrevam o texto com palavras mais simples (COMPLEXO) para expressar seu conteúdo.
Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.

Questão 25 (Prova 1)

Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
Sendo assim, observamos que II e III estão corretas.
O gabarito alterado para alternativa B.
Respondido em: 20/03/2020 -13:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
Questão 6- Qual das alternativas está escrita de forma INCORRETA?
a)A casa está encharcada de água. B. Essa comida está muito cheirosa.
b) O enxoval do bebê está pronto.
c) A poetiza escreve lindos versos.
d) Não memorizei o que ele disse.
A questão 6 ela esta elaborada errada está com uma questão B a mais nas questões
Código do recurso: 1237 | Solicitado em: 17/03/2020 -01:18

Questão 6 (Prova 1)

LÍNGUA PORTUGUESA - PEB I

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Ocorreu falha na composição da questão. Questão cancelada.
Respondido em: 20/03/2020 -13:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica I
Recurso:
Questão 35- De acordo com a LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996- Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:
I-conteúdos curriculares e metodologias apropriadas ás reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II- organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar ás fases do ciclo agricola e ás condições climáticas;

III- adequação á natureza do trabalho na zona urbana.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
De acordo com o texto todas as afirmativas estão corretas e a alternativa correta é a D e no gabarito a afirmativa correta está como a alternativa A . A alternativa A está errada
Código do recurso: 1236 | Solicitado em: 17/03/2020 -01:18

Questão 35 (Prova 1)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PEB I

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (na questão consta URBANA)

A alternativa correta é A: I e II.
Sendo assim, considero o recurso INDEFERIDO.
Respondido em: 20/03/2020 -13:08
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS
Processo Seletivo - 01/2020
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Educação Básica II – Arte
Recurso:
Conforme o gabarito letra C,não concordo,pois o documento" A criança de 6 anos,a linguagem escrita e o Ensino Fundamental de Nove Anos" na página 44,destaca -Qualquer que seja a estratégia adotada,a professora
pode propor às crianças que:
- Reescrevam o texto com palavras mais simples para expressar seu conteúdo(e não com palavras mais complexas complexas,conforme mostra na opção I),Portanto apena as opões II e III estão corretas e opção I
errada,logo a opção do gabarito é letra B.
Código do recurso: 1277 | Solicitado em: 17/03/2020 -19:56
LEGISLAÇÃO - PEB II - ARTE

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Questão 25 (Prova 1)

Resposta:
Reescrevam o texto com palavras mais simples (COMPLEXO) para expressar seu conteúdo.
Marquem partes dos textos lidos de acordo com a informação requerida ou com o objetivo da leitura.
Grifem palavras de acordo com o que se quer ressaltar.
Sendo assim, observamos que II e III estão corretas.
O gabarito alterado para alternativa B.
Respondido em: 20/03/2020 -13:01

