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PREFEITURA MUNICIPAL DE  

TABOLEIRO - RN 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo, PEDAGOGO 

que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita 

Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no CONCURSO PÚBLICO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE – RIO GRANDE DO 

NORTE, CONFORME EDITAL 001/2018. 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Questão 05 PROVA 01  

Questão 04 PROVA 02 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Após análise da banca examinadora do recurso do recorrente, a questão não foi 

considerada “capciosa” conforme o recorrente infere, mas avaliativa do conhecimento do 

candidato. O que está sendo avaliado na questão não é “correlação verbal com os demais 

verbos do texto”, mas a oração apresentada na questão. Segundo as normas gramaticais 

vigentes, o verbo “ouvimos” tem como modo o indicativo e tempo verbal, no contexto da 

oração que o verbo está inserido, o pretérito perfeito. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 07 PROVA 01  

Questão 08 PROVA 02 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Após análise da banca examinadora do recurso interposto, o conceito de empatia refere-

se a colocar-se no lugar do outro com o objetivo de tentar o compreender sem 

julgamentos. A palavra “capacho” não traz este significado ou se aproxima dele no 

contexto da oração. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 08 PROVA 01  

Questão 07 PROVA 02 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Após análise de expertise e da banca examinadora do recurso do recorrente, o recorrente 

indaga “assertiva não cumpre a função de objeto indireto”. Contudo, a questão indaga “o 

termo destacado exerce a função de objeto direto, exceto em”. A palavra “litorânea” não 

exerce a função de direto. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 31 PROVA 01  

Questão 21 PROVA 02 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Jean Piaget em suas obras “Epistemologia genética” e com maior profundidade em seu 

volume “O juízo moral da criança” fundamenta a assertiva de que “a interação social é 

um elemento definidor de nossas ações e de nossos comportamentos social”. Gabarito 

mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 32 PROVA 01  

Questão 22 PROVA 02 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Após análise de expertise e da banca examinadora do recurso do recorrente. Conforme a 

própria fundamentação do recorrente baseada em Lester (1994), “a zona de 

desenvolvimento proximal é o nível em que os estudantes podem resolver problemas com 

apoio”. Conforme consta na questão: a zona de desenvolvimento proximal, refere-se a 

“tudo que a criança realiza com o apoio de outras pessoas”. Segundo Lester (1994), “a 

zona de desenvolvimento potencial é o nível de desenvolvimento em que os estudantes 

são capazes de solucionar problemas de forma independente”. Conforme conta na 

questão: a zona de desenvolvimento potencial, refere-se a “tudo que a criança ainda não 

domina, mas que se espera que ela seja capaz de realizar”. A afirmativa de Lester (1994) 

destaca pelo recorrente não nega o conceito apresentado na prova. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 34 PROVA 01  

Questão 24 PROVA 02 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O requerente não apresenta fundamentos que indiquem erro na questão. Afirmar que 

“todos os quesitos enumerados retratam de maneira coerente sobre a orientação 

profissional” não possibilita análise por parte da banca da fundamentação do recurso. 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 46 PROVA 01  

Questão 36 PROVA 02 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

No edital 001/2018, exige “Aspectos Psicológicos da Educação - Desenvolvimento 

humano - teorias psicogenéticas: as contribuições de Piaget e de Vigotsky; aprendizagem: 

abordagens inatistas, comportamentalista, construtivista, histórico-cultural” para o cargo 

de Pedagogo conforme consta no Anexo III do supracitado edital. A questão atende 

adequadamente ao conteúdo de Conhecimentos específicos. Assim, a questão é mantida.   

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 47 PROVA 01  

Questão 37 PROVA 02 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

No edital 001/2018, exige “Aspectos Psicológicos da Educação - Desenvolvimento 

humano - teorias psicogenéticas: as contribuições de Piaget e de Vigotsky; aprendizagem: 

abordagens inatistas, comportamentalista, construtivista, histórico-cultural” para o cargo 

de Pedagogo conforme consta no Anexo III do supracitado edital. A questão atende 

adequadamente ao conteúdo de Conhecimentos específicos. Assim, a questão é mantida.   

 

INDEFERIDO 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as decisões 

e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 001/2018 que 
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rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora se constitui na última 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos adicionais”.  

 Publique-se, 

 

Fortaleza – CE 22 de fevereiro de 2019.  


