
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ 
PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS – ACT – EDITAL Nº 021/2019 

 
Parecer da banca elaboradora referente aos recursos interpostos pelos candidatos sobre as questões de 

prova. 
 

CARGO: PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO FUNDAMENTAL / EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

QUESTÃO 12 
 
O currículo é o coração da escola, o espaço central em que todos atuamos, o que nos torna, nos 
diferentes níveis do processo educacional, responsáveis por sua elaboração. Em relação ao 
currículo oculto, é característico afirmar: 
 

I Indica efeitos alcançados na escola, que não estão explicitados nos planos e nas 
propostas, nem sempre percebidos pela comunidade escolar.  

 
 

II Envolve, dominantemente, atitudes e valores transmitidos, subliminarmente, pelas 
relações sociais e pelas rotinas do cotidiano escolar.  

 
 

III Rituais e práticas, relações hierárquicas, regras e procedimentos, por exemplo: a forma 
como organizamos as carteiras (em círculo ou alinhadas), as visões discriminatórias e 
preconceitos contra as pessoas fazem parte do currículo oculto. 

 
 

 

IV São os conteúdos a serem ensinados. 

 
Estão corretas as afirmativas: 

 
A   I – II – III       C  I – IV 

B   I – III – IV       D  II – III – IV  

 

 
Parecer: 
 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que as afirmativas I, II e III, estão 
corretas, pois referem-se ao que diz respeito ao currículo oculto. Para melhor compreensão do conceito, 
segue: “Cabe destacar que a palavra currículo tem sido empregada para indicar efeitos na escola, que não 
estão explicitados nos planos e nas propostas e, por isso, nem sempre são claramente percebidos pela 
comunidade escolar. Trata-se do chamado currículo oculto, que envolve, predominantemente, valores 
transmitidos, subliminarmente, pelas relações sociais e pelas rotinas do cotidiano escolar. Fazem parte 
do currículo oculto, assim, rituais e práticas, relações hierárquicas, regras e procedimentos, modos de 
organizar o espaço e o tempo na escola, modos de distribuir os alunos por agrupamentos e turmas, 
mensagens implícitas nas falas dos (as) professores (as) e nos livros didáticos. São exemplos de currículo 
oculto: a forma como a escola incentiva a criança a chamar a professora (tia, fulana, professora, etc.; a 
maneira como arrumamos as carteiras na sala de aula (em círculo ou alinhadas), as visões discriminatórias 
e preconceituosas contra as pessoas com deficiência ou as pessoas negras, as imagens de família que 
ainda se encontram em certos livros didáticos (restritas ou não à família tradicional de classe média) ”. 
MOREIRA, Antônio Flávio B.; CANDAU, Vera Maria. Currículo, conhecimento e cultura. p. 85-112). In: 
BRASIL. Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Coordenação Geral de 
Políticas de Formação. Indagações sobre Currículo. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf. 
Acesso em 05 out 2019. 
Portanto, recurso indeferido. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf


 

 
Decisão:  
 
Manter questão. 
 

 
QUESTÃO 13 

 
Está assegurada no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei N. 8.069/1990, a concretização da 
escola inclusiva quando a lei sinaliza que é preciso assegurar à criança e ao adolescente: 

 

A  Professores especializados, com curso de Pedagogia e especialização em Educação 

Especial. 

B  Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino. 

C  Salas de aula especiais, na escola regular de ensino, por meio de atendimento 

individualizado de acordo com a deficiência apresentada. 

D  Cursos de formação específica aos pais dos alunos e escolas especiais aos alunos 

portadores de deficiência. 
 

 
Parecer: 
 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que a resposta correta é a B, em 
conformidade com o Capítulo IV DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER, em ser 
Art. 54, parágrafo III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. Portanto, recurso indeferido. 
 

 

 
Decisão:  
 
Manter questão. 
 

 
 

QUESTÃO 15 
 
Referente aos crimes e infrações administrativas contidas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é correto afirmar: 
 

A  Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica 

por meio de montagem ou modificação de fotografia ou outra forma de representação visual 
caracteriza crime previsto com pena de reclusão. 

B  Para efeito de crime que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, a expressão 

“cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva 
criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas reais, ou exibição dos órgãos 
genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais, caracterizando-
se como infração administrativa as meras simulações de tais atividades. 



C  Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de 

comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial 
relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional é tipificado como crime. 

D  Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem 

autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou 
congênere é conduta tipificada como crime. 

 

 
Parecer: 
 
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, a banca esclarece que a 
questão será anulada, tendo em vista a incompreensão do enunciado e resposta.   
 
Portanto, recurso deferido. 
 

 

 
Decisão:  
 
Anular questão. 
 

 
 

QUESTÃO 16 
 

 
Conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB N. 9.394/1996), são princípios da Educação 
Nacional, exceto: 
 

A  Consideração com a diversidade étnico-racial. 

B  Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

C  Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

D  Garantia de padrão de qualidade, prioritariamente, nas instituições de ensino privadas e 

filantrópicas. 
 
 

 
Parecer: 
 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que nesta questão o candidato 
deveria selecionar a alternativa INCORRETA dentre as alternativas, pois a palavra EXCETO, quer dizer 
menos a alternativa.... sendo a letra D. Portanto, recurso indeferido. 
 

 

 
Decisão:  
 
Manter questão. 
 

 



 
QUESTÃO 18 

 

Padilha (2003), afirma que o Projeto Político Pedagógico é a concretização do processo de planejamento. 

Sobre o PPP não é correto afirmar: 
 

A  A LDB reconhece na escola um importante espaço educativo e nos profissionais da educação uma 

competência técnica e política que os habilita à elaboração do seu projeto político-pedagógico. 

B  Ao ser construído coletivamente, permite que diversos atores expressem suas concepções (de 

sociedade, escola, relação ensino-aprendizagem, avaliação, etc.) e seus pontos de vista sobre o 
cotidiano escolar. 

C  A LDB diminui o papel da escola diante da sociedade, quando não a coloca no centro de atenção 

das políticas educacionais mais gerais e sugere o fortalecimento de sua autonomia. 

D  Diz respeito a um documento que detalha os objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a 

ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de 
ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar. 

 

 
Parecer:  
 
A situação interposta no recurso não condiz com o conteúdo da questão n. 18 da prova de Educação 
Infantil. Portanto, indeferido. 
 

 

 
Decisão:  
 
Manter questão. 
 

 
 

QUESTÃO 22 
 
“Disseram que na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramos. Seis paralelogramos tem um 
paralelepípedo. Mil paralelepípedos tem uma paralelepipedovia. Uma paralelepipedovia tem mil 
paralelogramos. Então uma paralelepipedovia é uma paralelogramolândia?” 
 

 
Em relação à sua realização fonética, as palavras destacadas no parágrafo acima apresentam, 
respectivamente: 
 

A  paroxítona, ditongo oral, encontro consonantal, monossílabo átono, proparoxítona 

B  ditongo nasal, hiato, encontro consonantal, ditongo oral, dígrafo  

C  ditongo nasal, hiato, paroxítona, ditongo oral, proparoxítona 

D  dígrafo, ditongo oral, encontro consonantal, ditongo oral, paroxítona 

 

 
Parecer:   
 
O enunciado da questão enfoca a realização fonética das palavras destacadas, logo, deve-se considerar a 
relação grafema-fonema no sistema ortográfico do português, em particular suas irregularidades, dadas 
as palavras grifadas. DISSERAM: grafema AM representa um ditongo nasal; RUA: a pronúncia das vogais 



da palavra ocorre em sílabas separadas, o que representa hiato; PARALELOGRAMOS: dois fonemas “GR” 
pronunciados em sequência na mesma sílaba, representa encontro consonantal; MIL: grafema IL 
representa ditongo oral; PARALELOGRAMOLÂNDIA: grafema ÂN, dígrafo para o fonema “a” nasal. A única 
alternativa que apresenta análise correta para todas as palavras em sequência é a letra B. 
 

 

 
Decisão: 
 
Manter questão. 
 

 
QUESTÃO 26 

 
Assinale a alternativa correta que completa as lacunas no parágrafo a seguir. 
 

 ____ muitos motivos pelos quais as pessoas terminam amizades, de simples palavras ____ até a 
traição da confiança. Com o rompimento ____ a mágoa, a revolta e, talvez, até desejo de vingança. Alguns 
conseguem recuperar a amizade de antes; mas outros, infelizmente, jamais ____ recuperá-la. 
 

A  Há  -  mal interpretadas  -  surge  -  podem 

B  Existem  -  mau interpretadas  -  surge  -  pode 

C  Existe  -  mal interpretadas  -  surgem  -  pode 

D  Há  -  mal interpretadas  -  surgem  -  podem  

 

 

 
Parecer:   
 
Há duas alternativas corretas para a questão. 
 

 

 
Decisão: 
 
Anular questão. 
 

 
 

QUESTÃO 27 
 
Em relação ao ensino de gêneros textuais, é correto afirmar, exceto: 
 

A  Gêneros textuais consistem de formatos de textos a serem seguidos; os textos de um mesmo gênero 

textual apresentam características homogêneas e bem definidas. 

B  A escola deve priorizar os gêneros textuais derivados de práticas sociais e atividades humanas de 

grande especialização, pois o educando terá pouco contato com eles fora da escola. 

C  Levar ao domínio de múltiplos gêneros textuais é objetivo central das aulas de Língua Portuguesa, 

pois através desse domínio é que se desenvolve o letramento do educando. 

D  Ainda que alguns textos possam servir como exemplares prototípicos de um gênero, nem todos os 

textos de um mesmo gênero apresentam todas as características prototípicas. 



 

 
Parecer: 
 
A questão solicita como resposta uma afirmação INCORRETA quanto ao ensino de gêneros textuais. A 
única alternativa que apresenta afirmação incorreta é a letra A. A alternativa B refere-se a “priorizar” 
gêneros “derivados de práticas sociais e atividades humanas de grande especialização”. Esta alternativa 
não afirma que os alunos tenham pouco contato com demais gêneros e nem que outros gêneros não 
devem ser trabalhados na escola. 
 

 

 
Decisão: 
 
Manter questão. 
 

 
 

QUESTÃO 30 
 
Sobre o conhecimento psicolinguístico no ensino de Língua Portuguesa, marque com V as afirmações 
verdadeiras e com F as falsas. 
 

(    ) O processo de aprendizagem que leva alguém a dominar práticas sociais nas quais se fazem 
necessários o planejamento e o uso da escrita chama-se letramento. 

  

(    ) Erros de segmentação das palavras na escrita podem persistir ao longo do processo de 
letramento. O professor deve estar atento a eles pois normalmente são sintomas de algum 
comprometimento da linguagem, como dislexia. 

  

(    ) A alfabetização enfatiza a construção e o emprego da língua escrita. Por sua vez, o letramento 
promove uma relação entre o sujeito e um domínio cultural por meio de práticas de escrita. 

  

(    ) A dificuldade para ler causada por uma deficiência de origem constitucional é a dislexia. Ser 
disléxico não está relacionado à inteligência ou mesmo às oportunidades socioculturais do 
indivíduo. 

  

 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
 

A  V – F – V – F 

B  V – F – V – V  

C  F – V – F – V  

D  V – F – V – F  

 
 

 
Parecer:   
 
A questão apresenta quatro alternativas para os candidatos “A”, “B”, “C” e “D”. A igualdade de conteúdo 
nas alternativas A e D não invalida a questão, tendo em vista que a sequência correta está indicada na 
letra B. 
 

 



 
Decisão: 
 
Manter questão. 
 

 


