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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o 

subitem 12.16 do Edital de Abertura nº 01/2019/SEAD/SEECT, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito 

preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 01/2019/SEAD/SEECT: 

12.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as Provas Objetivas serão 

recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

12.9 Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da Prova 

Objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

12.10 No caso de anulação de questão(ões) da Prova Objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 

inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 - ARTES 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, apesar de a educação e o ensino das artes no Brasil terem início em 

1816, durante o governo de Dom João VI, tal ensino não foi instaurado oficialmente nesse período. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “C” para “D”, tendo em vista que os termos allegro (depressa, rápido), vivace (vivo, ligeiro, com vivacidade) e presto 

(muito depressa, veloz) são andamentos rápidos. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “C” para “D”, tendo em vista que, na biografia de Heitor Villa-Lobos, pode-se averiguar que ele não recebeu o título de 

honoris causa em Paris e sim em Nova York, que também não foi membro da academia de belas artes de Moscou e que o auge de 

sua criatividade ocorreu na década de 30, quando deu início à série das nove “Bachianas Brasileiras”, suítes para diversas 

combinações de instrumentos que expressam a afinidade entre Bach e procedimentos melódicos e harmônicos da música popular 

instrumental brasileira. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “C” e “D”, 

pois a Commedia Dell’Art não é “O maior exemplo” mas sim “Um dos maiores exemplos” do teatro ocidental de espetáculos. 

Portanto recurso deferido. 
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 - BIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “C”, pois, conforme Linhares (2013, pág. 111), “Luz: a 

energia luminosa estimula o transporte do íon potássio. Por isso, os estômatos normalmente estão abertos de dia e fechados de 

noite.”. Ainda, conforme Kerbauy (2004, pág. 37) “O que se tem notado é que as respostas ao CO2 são variáveis e parecem 

relacionar-se à história da planta e, também, às condições do ambiente. No escuro, o fechamento das células-guardas pode ser 

atribuído ao acúmulo de CO2 respiratório dentro da folha.”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 - FÍSICA 

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado da questão, pois onde leu-se “m/ss” deveria se ler “m/s2”. Portanto 

recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado da questão que possibilitou mais de uma interpretação por parte dos 

candidatos, pois não foi especificado se o número de voltas seria por roda ou de todas as rodas. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado da questão, pois, na função exposta, a altura inicial é de 15m, porém há 

informação de que o objeto foi lançado “a partir do solo”, que seria uma altura considerada zero. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “D”.  

A alternativa “A” se justifica: SA = 30t – 5t2 e SB = 40 – 10t – 5t2. Se eles estiverem na mesma altura, logo SA = SB. Fazendo os 

devidos cálculos, encontramos t = 1s. Substituindo esse tempo na equação do móvel A, temos que a altura do encontro dos dois 

móveis é 25m. 

A alternativa D se justifica: Móvel A: V = 30 – 10.1 = 20m/s. Móvel B: V = -10.2 = -20m/s. Assim os dois móveis possuem o mesmo 

módulo de velocidade no instante do encontro. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “A” para “B”, tendo em vista que, para que o gelo derreta: 

Q = 200.0,5.20 = 2000cal 
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Q = 200.80 = 16000cal 

Totalizando 18000cal. 

Para a água, temos: 

Q = 300.1.(-30) = -9000cal 

Logo, a água não fornece calor suficiente para derreter o gelo. A quantidade de gelo derretido pode ser obtida por: 7000 = m.80 

m = 87,5g de gelo derretido (água) 

Assim: 200 – 87,5 = 112,5g de gelo. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “A” para “D”, tendo em vista que: 

Px -  Fx = m.a 

m.g.senθ - q.E.senθ = m.a 

10-3.10.0,5 - 3,2.2.10-3.0,5 = 10-3.a 

a = 1,8m/s2 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 – LÍNGUA ESPANHOLA 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o enunciado da questão faz referência a la enseñanza secundaria, 

isto é, ensino médio e a alternativa apontada como correta aborda o contexto de enseñanza regular, ou seja, ensino fundamental. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 – LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “B” para “D”, tendo em vista que “Lucíola”, exemplo de romance urbano, é uma obra de José de Alencar, e não de 

Machado de Assis. Ainda, segundo Cândido (2004, p. 67), “Escritor característico do Regionalismo foi Bernardo Guimarães”. Bosi 

(1994, p. 156), que compartilha do mesmo entendimento, considera que “[...] O regionalismo de Bernardo Guimarães mistura 

elementos tomados à narrativa oral, os ‘causos’ e as ‘estórias’ de Minas e Goiás, com uma boa dose de idealização.”. Bosi (1994, 

p. 158) explica que, em “A escrava Isaura”, o autor “[...] estava mais ocupado em contar as perseguições que a cobiça de um 

senhor vilão movia à bela Isaura que em reconstruir as misérias do regime servil. E, apesar de algumas palavras sinceras contra 

as distinções de cor, toda a beleza da escrava é posta no seu não parecer negra, mas nívea donzela, como vem descrita desde o 

primeiro capítulo.”.  Coutinho (1986) enfatiza o aspecto regionalista do autor: “Das figuras de segundo plano do Romantismo 

brasileiro, Bernardo Guimarães (1825-1884) é talvez a mais interessante: como poeta, foi lírico, elegíaco, humorístico e até 

pornográfico; como romancista, é considerado o introdutor do regionalismo em nossa ficção.”. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 - MATEMÁTICA 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas (“C” e “D”) que, apesar de serem grafadas de forma distinta, apresentam o mesmo 

resultado, portanto são consideradas idênticas. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “C” para “B”, tendo em vista que: 

 

• =   ➔  , pois A possui uma coluna nula; 

•   ➔  ; 

•   ➔  . 

 

Assim, analisando cada uma das alternativas dadas, obtemos: 

(A) a matriz A não admite inversa, pois seu determinante é nulo. Logo, A está incorreta. 

(B) . Logo, B está correta. 

(C)  é um número primo e par. Logo, C está incorreta. 

(D) det C = 10. Logo, D está incorreta. 

Portanto recurso deferido. 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

 

 

 

Maringá, 20 de agosto de 2019 

Instituto AOCP  


