
 
 

São Paulo, 09 de janeiro de 2018. 
 
 
Ref.: Resposta Recurso – Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas 
 
Prefeitura Municipal de Limeira 
Edital 01/2017 – Processo Seletivo 
 
 

 

Candidata: ADRIANA MELLO COSTA 

Cargo: 103 – Professor Substituto de Ensino Fundamental 

 

Prezada Candidata, 

 

Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito da prova objetiva, 
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora: 

 

Questão 47: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Leopold Von Ranke é citado em parte 
do livro BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 
2004 entre as páginas 140-144. 

 

Questão 49: Recurso não assiste ao recorrente, visto que no livro de Attico Chassot (CHASSOT, 
Attico Inacio. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997.) Rene Descartes é citado 
em diversos momentos. Livro parte do conteúdo cobrado pelo edital. 

 

Questão 60: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Lev Vygotsky é incansavelmente citado 
nas obras expostas no edital. Onde Dermeval Saviani, Luis Carlos Cagliari, entre todos os outros 
autores que trabalharam os conteúdos de teorias da aprendizagem citam incansavelmente autores 
como Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon, grandes nomes das teorias da aprendizagem. 

 

Portanto, a Banca Examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito oficial 
publicado. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 

  



 
 

São Paulo, 09 de janeiro de 2018. 
 
 
Ref.: Resposta Recurso – Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas 
 
Prefeitura Municipal de Limeira 
Edital 01/2017 – Processo Seletivo 
 
 

 

Candidata: EDILAINE DE JESUS 

Cargo: 103 – Professor Substituto de Ensino Fundamental 

 

Prezada Candidata, 

 

Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito da prova objetiva, 
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora: 

 

Questão 47: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Leopold Von Ranke é citado em parte 
do livro BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 
2004 entre as páginas 140-144. 

 

Questão 49: Recurso não assiste ao recorrente, visto que no livro de Attico Chassot (CHASSOT, 
Attico Inacio. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997.) Rene Descartes é citado 
em diversos momentos. Livro parte do conteúdo cobrado pelo edital. 

 

Questão 51: Recurso não assiste ao recorrente, visto que os nomes citados na questão da prova 
são diversas vezes citados ao longo da obra cobrada pelo edital: “CHASSOT, Attico Inacio. A ciência 
através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997”. 

 

Portanto, a Banca Examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito oficial 
publicado. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 

  



 
 

São Paulo, 09 de janeiro de 2018. 
 
 
Ref.: Resposta Recurso – Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas 
 
Prefeitura Municipal de Limeira 
Edital 01/2017 – Processo Seletivo 
 
 

 

Candidata: HELENICE APARECIDA CAMPOS RINALDI 

Cargo: 103 – Professor Substituto de Ensino Fundamental 

 

Prezada Candidata, 

 

Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito da prova objetiva, 
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora: 

 

Questão 47: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Leopold Von Ranke é citado em parte 
do livro BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 
2004 entre as páginas 140-144. 

 

Questão 48: Recurso não assiste ao recorrente, visto que no livro de Attico Chassot (CHASSOT, 
Attico Inacio. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997.) Rene Descartes é citado 
em diversos momentos. Livro parte do conteúdo cobrado pelo edital. 

 

Questão 51: Recurso não assiste ao recorrente, visto que os nomes citados na questão da prova 
são diversas vezes citados ao longo da obra cobrada pelo edital: “CHASSOT, Attico Inacio. A ciência 
através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997”. 

 

Questão 58: Conforme consta em Edital no item 12.10. Não serão apreciados os recursos que 
forem apresentados: 

 

a) em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 

b) fora do prazo estabelecido; 

c) sem fundamentação lógica e consistente; e 

d) com argumentação idêntica a outros recursos. 

 

Questão 60: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Lev Vygotsky é incansavelmente citado 
nas obras expostas no edital. Onde Dermeval Saviani, Luis Carlos Cagliari, entre todos os outros 
autores que trabalharam os conteúdos de teorias da aprendizagem citam incansavelmente autores 
como Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon, grandes nomes das teorias da aprendizagem. 

 
Portanto, a Banca Examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito oficial 
publicado. 
 

Atenciosamente, 

 

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 

  



 
 

São Paulo, 09 de janeiro de 2018. 
 
 
Ref.: Resposta Recurso – Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas 
 
Prefeitura Municipal de Limeira 
Edital 01/2017 – Processo Seletivo 
 
 

 

Candidata: JOSIANE PIZANI DARÓS 

Cargo: 103 – Professor Substituto de Ensino Fundamental 

 

Prezada Candidata, 

 

Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito da prova objetiva, 
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora: 

 

Questão 47: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Leopold Von Ranke é citado em parte 
do livro BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 
2004 entre as páginas 140-144. 

 

Questão 49: Recurso não assiste ao recorrente, visto que no livro de Attico Chassot (CHASSOT, 
Attico Inacio. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997.) Rene Descartes é citado 
em diversos momentos. Livro parte do conteúdo cobrado pelo edital. 

 

Questão 51: Recurso não assiste ao recorrente, visto que os nomes citados na questão da prova 
são diversas vezes citados ao longo da obra cobrada pelo edital: “CHASSOT, Attico Inacio. A ciência 
através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997”. 

 

 

Portanto, a Banca Examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito oficial 
publicado. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 

  



 
 

São Paulo, 09 de janeiro de 2018. 
 
 
Ref.: Resposta Recurso – Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas 
 
Prefeitura Municipal de Limeira 
Edital 01/2017 – Processo Seletivo 
 
 

 

Candidata: LUCIENE SANTOS MARQUES PEREIRA 

Cargo: 103 – Professor Substituto de Ensino Fundamental 

 

Prezada Candidata, 

 

Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito da prova objetiva, 
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora: 

 

Questão 60: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Lev Vygotsky é incansavelmente citado 
nas obras expostas no edital. Onde Dermeval Saviani, Luis Carlos Cagliari, entre todos os outros 
autores que trabalharam os conteúdos de teorias da aprendizagem citam incansavelmente autores 
como Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon, grandes nomes das teorias da aprendizagem. 

 

Portanto, a Banca Examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito oficial publicado. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 

  



 
 

São Paulo, 09 de janeiro de 2018. 
 
 
Ref.: Resposta Recurso – Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas 
 
Prefeitura Municipal de Limeira 
Edital 01/2017 – Processo Seletivo 
 
 

 

Candidata: ROSÂNGELA VIEGAS DE ARAUJO PEREIRA 

Cargo: 103 – Professor Substituto de Ensino Fundamental 

 

Prezada Candidata, 

 

Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito da prova objetiva, 
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora: 

 

Questão 47: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Leopold Von Ranke é citado em parte 
do livro BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 
2004 entre as páginas 140-144. 

 

Questão 49: Recurso não assiste ao recorrente, visto que no livro de Attico Chassot (CHASSOT, 
Attico Inacio. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997.) Rene Descartes é citado 
em diversos momentos. Livro parte do conteúdo cobrado pelo edital. 

 

Questão 60: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Lev Vygotsky é incansavelmente citado 
nas obras expostas no edital. Onde Dermeval Saviani, Luis Carlos Cagliari, entre todos os outros 
autores que trabalharam os conteúdos de teorias da aprendizagem citam incansavelmente autores 
como Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon, grandes nomes das teorias da aprendizagem. 

 

Portanto, a Banca Examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito oficial 
publicado. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 

  



 
 

São Paulo, 09 de janeiro de 2018. 
 
 
Ref.: Resposta Recurso – Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas 
 
Prefeitura Municipal de Limeira 
Edital 01/2017 – Processo Seletivo 
 
 

 

Candidata: SIMONE SANCHES NEVES 

Cargo: 103 – Professor Substituto de Ensino Fundamental 

 

Prezada Candidata, 

 

Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito da prova objetiva, 
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora: 

 

Questão 47: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Leopold Von Ranke é citado em parte 
do livro BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 
2004 entre as páginas 140-144. 

 

Questão 49: Recurso não assiste ao recorrente, visto que no livro de Attico Chassot (CHASSOT, 
Attico Inacio. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997.) Rene Descartes é citado 
em diversos momentos. Livro parte do conteúdo cobrado pelo edital. 

 

Questão 51: Recurso não assiste ao recorrente, visto que os nomes citados na questão da prova 
são diversas vezes citados ao longo da obra cobrada pelo edital: “CHASSOT, Attico Inacio. A ciência 
através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997”. 

 

Questão 60: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Lev Vygotsky é incansavelmente citado 
nas obras expostas no edital. Onde Dermeval Saviani, Luis Carlos Cagliari, entre todos os outros 
autores que trabalharam os conteúdos de teorias da aprendizagem citam incansavelmente autores 
como Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon, grandes nomes das teorias da aprendizagem. 

 

Portanto, a Banca Examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito oficial 
publicado. 
 

Atenciosamente, 

 

 

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 

  



 
 

São Paulo, 09 de janeiro de 2018. 
 
 
Ref.: Resposta Recurso – Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas 
 
Prefeitura Municipal de Limeira 
Edital 01/2017 – Processo Seletivo 
 
 

 

Candidata: SOLANGE APARECIDA PINTO NUNES 

Cargo: 103 – Professor Substituto de Ensino Fundamental 

 

Prezada Candidata, 

 

Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito da prova objetiva, 
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora: 

 

Questão 47: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Leopold Von Ranke é citado em parte 
do livro BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 
2004 entre as páginas 140-144. 

 

Questão 49: Recurso não assiste ao recorrente, visto que no livro de Attico Chassot (CHASSOT, 
Attico Inacio. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997.) Rene Descartes é citado 
em diversos momentos. Livro parte do conteúdo cobrado pelo edital. 

 

Questão 51: Recurso não assiste ao recorrente, visto que os nomes citados na questão da prova 
são diversas vezes citados ao longo da obra cobrada pelo edital: “CHASSOT, Attico Inacio. A ciência 
através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997”. 

 

Questão 57: Recurso não assiste ao recorrente, visto que o candidato afirma que a temática não 
consta no edital, porém o edital possui diversos livros relacionados, sendo um deles Pedagogia 
histórico-crítica de Dermeval Saviani, onde o mesmo, no prefácio e nos capítulos posteriores, cita 
diversas vezes e define a Escola Dualista. 

 

Questão 58: Recurso não assiste ao recorrente, visto que na obra BITTENCOURT, Circe. Ensino 
de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004 os Annales são citados em vários 
momentos, mas o referido assunto da questão está na página 148. 

 

Questão 60: Conforme consta em Edital no item 12.10. Não serão apreciados os recursos que 
forem apresentados: 

 

a) em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 

b) fora do prazo estabelecido; 

c) sem fundamentação lógica e consistente; e 

d) com argumentação idêntica a outros recursos. 

 

 

 



 
 

São Paulo, 09 de janeiro de 2018. 
 
 
Ref.: Resposta Recurso – Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas 
 
Prefeitura Municipal de Limeira 
Edital 01/2017 – Processo Seletivo 
 
 

 

Portanto, a Banca Examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito oficial 
publicado. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 

  



 
 

São Paulo, 09 de janeiro de 2018. 
 
 
Ref.: Resposta Recurso – Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas 
 
Prefeitura Municipal de Limeira 
Edital 01/2017 – Processo Seletivo 
 
 

 

Candidata: THAIS FERREIRA TONIN 

Cargo: 103 – Professor Substituto de Ensino Fundamental 

 

Prezada Candidata, 

 

Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito da prova objetiva, 
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora: 

 

Questão 47: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Leopold Von Ranke é citado em parte 
do livro BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 
2004 entre as páginas 140-144. 

 

Questão 51: Recurso não assiste ao recorrente, visto que os nomes citados na questão da prova 
são diversas vezes citados ao longo da obra cobrada pelo edital: “CHASSOT, Attico Inacio. A ciência 
através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997”. 

 

Questão 60: Recurso não assiste ao recorrente, visto que Lev Vygotsky é incansavelmente citado 
nas obras expostas no edital. Onde Dermeval Saviani, Luis Carlos Cagliari, entre todos os outros 
autores que trabalharam os conteúdos de teorias da aprendizagem citam incansavelmente autores 
como Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon, grandes nomes das teorias da aprendizagem. 

 

Portanto, a Banca Examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito oficial 
publicado. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 

 


