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Conforme Edital n° 01/2011 da Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes/MG, a empresa organizadora torna 
público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 13/08/2012, 
ordenado por cargo, conforme a seguir: 
 

Nome N° de Inscrição Cargo 
Aparecida Gonçalves Santos 

 
Janaína Alves Costa 

 
Joelma Emerick Silva 

520 
 

263 
 

720 

Professor PI – E. M. Sinval Chagas 
Melo 

 
Questão 27 
 
27) Na proposta dos PCN, é correto afirmar sobre acolhimento e socialização dos alunos, EXCETO: 

a) O acolhimento requer compromisso político com a educação manifestado em uma série de medidas concretas que, 
embora não sejam de responsabilidade exclusiva das escolas, precisam ser assumidas por elas. 

b) A postura de acolhimento envolve tanto a valorização dos conhecimentos e da forma de expressão de cada aluno 
como o processo de socialização. Valorizar o conhecimento do aluno, considerando suas dúvidas e inquietações, 
implica promover situações de aprendizagem que façam sentido para ele. 

c) Exercer o convívio social no âmbito escolar favorece a construção de uma identidade disciplinada e ordeira, pois a 
socialização se caracteriza por um lado rígido e disciplinador de comportamentos, o que melhora a disciplina dos 
alunos na escola. 

d) Contribuir para o processo de acolhimento dos alunos não é tarefa simples, pois envolve lidar com emoções, 
motivações, valores e atitudes do sujeito em relação ao outro, suas responsabilidades e compromissos. 

 
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos do assunto 
abordado. Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a temáticas e 
idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso no sentido, ponderamos os 
seguintes aspectos. 
ASPECTO 1 – As argumentações do candidato ao cargo procedem.  
ASPECTO 2 – Torna sem efeito a disposição da alternativa marcada como acertada.  Devendo, pois, optarmos pela anulação 
da presente questão. 
O recurso foi DEFERIDO, a questão foi anulada. 
 
Questão 33 
 
A questão possui duas alternativas certas: A e B. 
O recurso foi DEFERIDO, questão foi anulada. 
 

Wanessa Cristina Alves Campos 729 
Secretário Escolar – Sede do 

Município 

 
Questão 27 
 
27) É um aspecto positivo que concorre à qualidade do ensino: 

a) Livros didáticos descontextualizados, pobres e desinteressantes. 
b) Um Projeto Político Pedagógico e de planejamentos individuais e em grupo com toda equipe escolar, que seja eficaz 

e atuante na vida escolar dos alunos. 
c) Falta de participação e organização da comunidade escolar. 
d) Falta de formação e capacitação continuada dos educadores e demais profissionais em educação. 

A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos do assunto 
abordado. Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a temáticas e 
idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso no sentido, ponderamos os 
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seguintes aspectos. 
ASPECTO 1 – As argumentações do candidato ao cargo procedem  
ASPECTO 2 – Torna sem efeito a disposição da alternativa marcada como acertada.  Devendo, pois, optarmos pela anulação 
da presente questão. 
 
O recurso foi DEFERIDO, a questão foi anulada. 
 

Juliana Silva Viana 1037 Supervisor Educacional 

 
Questão 27 
 
27) Na proposta dos PCN, é correto afirmar sobre acolhimento e socialização dos alunos, EXCETO: 

a) O acolhimento requer compromisso político com a educação manifestado em uma série de medidas concretas 
que, embora não sejam de responsabilidade exclusiva das escolas, precisam ser assumidas por elas. 

b) A postura de acolhimento envolve tanto a valorização dos conhecimentos e da forma de expressão de cada 
aluno como o processo de socialização. Valorizar o conhecimento do aluno, considerando suas dúvidas e 
inquietações, implica promover situações de aprendizagem que façam sentido para ele. 

c) Exercer o convívio social no âmbito escolar favorece a construção de uma identidade disciplinada e ordeira, pois 
a socialização se caracteriza por um lado rígido e disciplinador de comportamentos, o que melhora a disciplina 
dos alunos na escola. 

d) Contribuir para o processo de acolhimento dos alunos não é tarefa simples, pois envolve lidar com emoções, 
motivações, valores e atitudes do sujeito em relação ao outro, suas responsabilidades e compromissos. 

 
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos do assunto 
abordado. Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a temáticas e 
idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso no sentido, ponderamos os 
seguintes aspectos. 
ASPECTO 1 – As argumentações do candidato ao cargo procedem.  
ASPECTO 2 – Torna sem efeito a disposição da alternativa marcada como acertada.  Devendo, pois, optarmos pela anulação 
da presente questão. 
O recurso foi DEFERIDO, a questão foi anulada. 
 
Questão 39 
 
As alternativas A e D não possibilitam ao candidato uma escolha adequada. 
O recurso foi DEFERIDO, questão foi anulada. 
 
 

 

Belo Horizonte, 11 de Setembro de 2012. 
 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda. 
 

 Julgamento Retificado em 11/09/2012 para a Inscrição 720. 


