
 
 
Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito das provas objetivas, 
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora: 
 
Questão 7: O recurso não procede. Desconheço a expressão “Meu Deus”, como interjeição. Na 
oração em destaque trata-se nitidamente de um vocativo por ser um termo usado para chamar uma 
pessoa, ou seja, alguém sendo evocado, interpelado, chamado. Como é o caso de Deus (no contexto 
da questão). 
Se fosse uma “locução interjetiva”, estaria sozinho na oração.  
Discordo do fato de Meu Deus estar relacionado ao resto da frase.  O sujeito de “Por que me 
abandonaste” é TU, logo, sujeito oculto. O aposto é uma explicação (esclarecimento) de algo, não há 
nenhuma explicação ou esclarecimento a ser feito na oração em questão.  
 
Questão 17: O recurso não procede, pois a questão foi elaborada em acordo com o conteúdo 
programático inserido no edital do Certame e foi elaborada com fundamento no artigo 46, inciso II, 
da republicação da Lei Complementar n.º 03 de 10 de dezembro de 1998 e conforme as alterações 
procedidas pela Lei Complementar n.º 21, de 5 de outubro de 2007 e que segue abaixo: 
 
 
 

  
 
Questão 20: o recurso não procede, pois a questão foi elaborada em acordo com o conteúdo 
programático inserido no edital do Certame e versa sobre o “objetivo da política nacional de educação 
especial na perspectiva da educação inclusiva, conforme segue abaixo: 
 

 
 

 
 
 



 
Questão 21: O recurso não procede. A questão está correta e tem embasamento. Foi elaborada a 
partir de BETTI, indicado na bibliografia. 
 
Questão 23: O recurso não procede. A questão foi elaborada a partir de Kunz e há um capítulo 
específico sobre este tema e ela descreve textualmente e didática comunicativa. A questão está 
correta. 
 
Questão 24: O recurso não procede. A alternativa A está errada, pois ele propõe além da escola; a 
alternativa C está incorreta pois, quanto à forma, a relação é entre aluno e professor e o respeito do 
tempo; a questão D está incorreta, pois, quanto aos elementos humanos, não é só para professores. 
A alternativa não remete às lideranças informais, administradores e a um grupo de animadores 
culturais. Portanto, resposta correta: B. Mantida. 
A questão está dentro da bibliografia indicada, Educação Física, Esporte e Lazer. Improcedente a 
solicitação. 
 
Questão 25: O recurso não procede. A questão está dentro da bibliografia indicada, bem como o 
tema (Desenvolvimento motor e desenvolvimento social: análise das tendências pedagógicas em 
Educação Física). 
A única alternativa correta é a alternativa C. A alternativa D está incorreta, pois tanto para adultos, 
bem como para crianças, a prática de atividades lúdicas apresenta sempre relação com a cultura do 
movimento hegemônico, diferente do que é afirmado na alternativa D. Portanto, mantida a resposta. 
 
Questão 27: O recurso não procede. A questão está dentro da bibliografia indicada, bem como o 
tema (Educação Física, Esporte e Lazer). 
 
Questão 28: O recurso não procede. A questão foi formulada a partir do livro de Soares. A mesma 
escreve textualmente que o aspecto mais complexo no ensino da dança encontra-se na decisão de 
ensinar os gestos e os movimentos técnicos. As demais alternativas foram escritas sem 
verossimilhança com a reflexão da mesma. Resposta mantida. 
 
Questão 29: O recurso não procede. Barreto faz esta reflexão sobre a Escola Palco e se o candidato 
buscar na referida literatura, ela apresenta textualmente cada uma das palavras com a respectiva 
definição. A resposta está correta. 
 
Questão 31: O recurso não procede. Argumentos fortes e plausíveis não significam necessariamente 
legais. O autor defende a democracia, na alternativa D, diferente do que é assinalado. Alternativa 
correta: A. 
 
Questão 34: O recurso procede. A questão será anulada e será atribuído ponto a todos os 
candidatos.  
 
Questão 37: O recurso não procede. Dentro da literatura indicada, o autor destina longamente uma 
reflexão sobre a questão política, colocando-o como ponto central na discussão e apontando-o como 
início e chegada de qualquer processo. A resposta está correta. 
 
Questão 38: O recurso procede. A questão será anulada e será atribuído ponto a todos os 
candidatos. 
 
Questão 40: O recurso não procede. Contextualização histórica para se compreender o presente. 
Questão baseada nas referências, bem como o tema é pertinente (Educação Física, Esporte e Lazer). 
 
Atenciosamente, 
 
 
Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 


