MATEMATICA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
Cargo:

QUESTÃO SOLICITADA DE MATEMÁTICA USADA PARA O CARGO
DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II

Questão:

11

Fundamentação 1:

Questão 11 do Processo seletivo de Novo Horizonte não apresenta
forma concreta de solução. Simbologia inexistente sendo incapaz de
realizar análise da questão.

11. Considere a sentença abaixo, em que p e q são proposições que
podem ser verdadeiras ou falsas:
¬( 𝑝 ∨ ¬𝑞)

É correto afirmar que
Questão:
a)
b)
c)
d)

Se p e q forem falsas, a sentença será verdadeira.
Se p e q forem verdadeiras, a sentença será verdadeira.
A sentença será verdadeira somente se p for falsa e q for
verdadeira.
A sentença será falsa independente do valor lógico das
proposições p e q.

INDEFERIDO
Parecer:

Recurso não assiste ao recorrente, visto que, trata-se da análise do
valor lógico das proposições apresentadas, em que o candidato, de
acordo com as informações do enunciado, deve construir a tabela
verdade relacionada às proposições p e q para análise da sentença
apresentada.
Tal tabela pode ser construída conforme abaixo:

Nesta tabela:
- 1ª e 2ª coluna: possibilidades relacionadas à veracidade das
proposições p e q
- 3ª coluna:¬𝑞é a negação de q (também pode ser escrito como “~q”)
- 4ª coluna:( 𝑝 ∨ ¬𝑞) , apresenta o resultado da análise de “ p ou
negação de q
- 5ª coluna: ¬( 𝑝 ∨ ¬𝑞) , resultado da análise da sentença pedida na
questão.
De acordo com a tabela, a sentença (5ª coluna) somente é verdadeira
quando p for falsa e q for verdadeira, resultado de acordo com a
alternativa C, ou seja, “A sentença será verdadeira somente se p for
falsa e q for verdadeira”, conforme gabarito indicado.
FONTE:
- Iezzi, G., Murakami, C. . Fundamentos da Matemática Elementar 1,
Capítulo 1: “Noções de Lógica”. Atual Editora, 7ª Edição.
- Kurtz, D. C. . Foundations of Abstract Mathematics. McGraw-Hill, Inc.
1992.

Legislação Educacional

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Cargo:
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Questão:

17

FUNDAMENTAÇÃO: DE ACORDO COM A LEI 8.069/1990: No seu
Art.4º a garantia de prioridade compreende:

¨Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

Fundamentação 1:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer
circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância
pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais
públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

E no caderno de questões, a questão de nº 17 tem as seguintes
alternativas:

17. A garantia de prioridade, estabelecida pelo ECA, compreende:

a) Primazia de receber proteção e socorro em determinadas
circunstâncias;
b) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de
irrelevância pública;
c) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais
públicas;
d) Destinação não privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Tendo em vista que esta questão deverá ser revista, pois contém duas
alternativas corretas sendo assim as alternativas (B e C) confundindo
assim o candidato, e o prejudicando em sua classificação.
17. A garantia de prioridade, estabelecida pelo ECA, compreende:

Questão:

a) Primazia de receber proteção e socorro em determinadas
circunstâncias;
b) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de
irrelevância pública;
c) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais
públicas;
d) Destinação não privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Indeferido.
O recurso não assiste ao recorrente;
Vejamos cada uma das alternativas:
Parecer:

A primazia da alternativa A não se dá em determinadas circunstâncias
e sim em todas elas; na alternativa B a palavra que aparece na lei é
relevância e não irrelevância. E na alternativa D a destinação é
“privilegiada” e não “não
privilegiada”.
Por exclusão, a única alternativa correta é a C, a apontada como
gabarito oficial.

PORTUGUÊS SUPERIOR
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Questão:

2

Fundamentação 1:

Regência - a resposta correta deveria ser B

Questão:

2.

Está incorreto quanto à regência:

a)
b)
c)
d)

Fiquei curioso com o que aconteceu;
Fiquei curioso do que aconteceu;
Fiquei curioso sobre o que aconteceu;
Fiquei curioso pelo que aconteceu.

Indeferido.
O recurso não assiste ao recorrente;

Parecer:

A palavra ”curioso” é regida por “de”, “ sobre” e “por”. O uso da
palavra “com”, torna a alternativa inválida e a habilita como único
gabarito plausível. Essa informação pode ser conferida de onde
extraímos a questão, Gramática da Língua Portuguesa, capítulo
“Regência”, da última edição, de autoria de Pasquale Cipro Neto. Ou,
para
consulta
mais
rápida,
o
seguinte
sítio:
http://portuguesxconcursos.blogspot.com/p/regencia-nominalexercicio-gabarito.html
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Questão:

9
A questão 9 - a palavra invariável que liga os termos da oração,
resposta correta B.

Fundamentação 1:
Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração
numa relação de subordinação donde, geralmente, o segundo termo
subordina o primeiro.

Questão:

9.

Palavra invariável que ligam duas orações ou duas palavras de
mesma função, em uma oração recebem o nome de:

a)
b)
c)
d)

Pronome;
Preposição;
Conjunção;
Interjeição.

Indeferido.
O recurso não assiste ao recorrente;

Parecer:

Ao contrário da “conjunção”, a “preposição” é a palavra que
estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Essa
relação é do tipo subordinativa, ou seja, entre os elementos ligados
pela preposição não há sentido dissociado, separado, individualizado;
ao contrário, o sentido da expressão é dependente da união de todos
os elementos que a preposição vincula. A questão foi extraída
integralmente de Gramática da Língua Portuguesa, capítulo “Classes
Gramaticais” da última edição, de autoria de Pasquale Cipro Neto.
Ou, para consulta mais rápida, o seguinte sítio:
https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf80.php

