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EDITAL Nº 001 DE 13 DE OUTUBRO 2016 

 
MUNICÍPIO DE IBICARÉ 

CONCURSO PÚBLICO 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
7772 Professor Educ. Infantil 17 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO   
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto acima, afirma-se: 
Houve um erro de interpretação, por parte da candidata, no que se refere à palavra 
DEFECTIVO. 
Verbos defectivos são aqueles que possuem conjugação incompleta, ou seja, não se 
conjugam em todos os modos, tempos e pessoas. Podem ser conjugados apenas nas 
formas arrizotônicas, ou melhor, nas formas cuja vogal tônica permanece fora do radical. 
Não há fundamentação para este recurso. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

7776 Professor Educ. Infantil 25 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto acima, resolve-se: 
 

=
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17 é um número primo. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

7833 Atendente de Creche 14 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto acima, afirma-se: 
Sabe-se que crase é a fusão da preposição a + o artigo a (que acompanha um substantivo 
feminino). 
Na letra “D”, a expressão com crase (à caneta) determina o instrumento, o meio.  
Na gramática é classificada como locução adverbial feminina. Pode-se constatar o uso da 
crase substituindo por com a caneta = à caneta 
O operário saiu do trabalho após às 20 horas.  
A frase, em análise, apresenta a preposição após por isso não há crase no às. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
 
 
 



Inscrição Cargo Questão Solicitação 
7772 / 7998   Professor Educ. Infantil 28 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto acima, afirma-se: 
A interpretação faz parte da prova, outro sim, a questão em foco, é conteúdo de nível 
fundamental básico. O fato do vocábulo “maranhão” ter sido impresso “maranhã” não tem 
argumentos para sua anulação, uma vez que a própria alternativa é a resposta da questão, 
pois a mesma pede para apontar qual das alternativas apresenta a correlação incorreta 
entre Estado e Capital. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

7758 /  7776 Professor Educ. Infantil 02 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação aos recursos interpostos acima, afirma-se: 
Na questão supracitada o candidato deve interpretar as alternativas de acordo com o 
pensamento de Vygotsky em relação ao brinquedo. A quarta alternativa “É no brinquedo 
que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual 
externa” é apontada pelo candidatado como incompleta, porém constatou-se que não há 
necessidade do acréscimo citado pelo candidato, o que, aliás, não torna a questão falsa. A 
alternativa é verdadeira.  Partindo da análise da alternativa: “É no brinquedo que a criança 
aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa”, ou seja, 
a criança não imagina uma situação para depois agir ou brincar, para imaginar ela precisa 
agir. Ela nos mostra, que quando brinca no faz de conta, não é qualquer objeto que pode 
substituir outro e que ao brincar, sempre submete seu comportamento a regras.  Isso quer 
dizer que na brincadeira os objetos perdem sua força determinadora e a criança passa a 
operar com o significado das coisas. No brinquedo, o pensamento está separado dos 
objetos, e a ação surge das ideias e não, das coisas: um pedaço de madeira torna-se um 
boneco e um cabo de vassoura torna-se um cavalo. A ação regida por regras começa a ser 
determinada pelas ideias e não pelos objetos. (VYGOTSKY, 2008, p.115) 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

7758  Professor Educ. Infantil 04 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto acima, afirma-se: 
O candidato alega que a alternativa (A) apresenta erro ortográfico na palavra constituindo e 
sugere constituído, porém foi analisada a questão e não houve erro ortográfico ou omissão 
de letras ou erro de digitação. O recurso é improcedente.  
Significado de Constituindo 
Constituindo vem do verbo constituir. O mesmo que: colocando, estabelecendo, formando, 
instituindo, nomeando, organizando. 
Significado de constituir 
Fazer parte da essência de; ser essencial para a criação de; formar-se: duas ou mais 
substâncias constituem uma mistura; algumas misturas se constituem de várias substâncias. 
Reunir itens, componentes ou elementos para formar um todo: os ingredientes que 
constituem a receita; um teatro que se constitui de 5000 lugares. 
Ser a imagem ou a representação de; ser ou representar. 
Sinônimos de Constituindo 
Colocando, estabelecendo, formando, instituindo, nomeando, organizando 
Bibliografia 
https://www.dicio.com.br/constituindo/ 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
 
 
 
 



Inscrição Cargo Questão Solicitação 
7776 Professor Educ. Infantil 04 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO   
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto acima, afirma-se: 
A questão supracitada pelo candidato pressupõe o conhecimento prévio do Referencial 
Curricular Nacional da Educação Infantil. O candidato alega que a alternativa (D) está 
incorreta, não condiz com a legislação atual. Constatamos que a alternativa (D) está correta, 
de acordo com os referenciais, os objetivos, os conteúdo e as orientações didáticas 
encontram-se organizadas por idades, conforme exposto na alternativa (D) e os dois 
volumes relacionados aos seguintes âmbitos de experiência: Formação Pessoal e Social e 
Conhecimento de Mundo.  O referido documento foi elaborado e estruturado pelo Ministério 
da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF 
em 1998 e não foi alterado. O Referencial foi concebido de maneira a servir como um guia 
de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os 
profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos, respeitando seus 
estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. O recurso é improcedente.  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

7867 ATENDENTE DE CRECHE 08 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto acima, afirma-se: 
O presente recurso está incompreensível, sem nenhuma concordância, impossível sua 
interpretação. 
Porém, justificando a reposta exposta no gabarito, a questão supracitada está correta, de 
acordo com a lei nº 9394/96 atualizada Seção II Da Educação Infantil, artigos 29,30 e 31. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
 
 
 

Registra-se e publica-se em, 
 
 

Joaçaba-SC, 30 de Janeiro de 2017. 
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