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RESPOSTA AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS IMPETRADOS CONTRA 

GABARITO OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

A Crescer Consultorias, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos 
deferidos e indeferidos, nos moldes estabelecidos no edital de abertura nº 001/2019, interpostos contra 
as questões da prova objetiva e ao gabarito oficial , não havendo alteração no gabarito anteriormente 
divulgado.  

Todos os recursos impetrados administrativamente quanto as respostas já divulgadas no site , foram 
enviadas individualmente para o e-mail dos respectivos candidatos, não havendo portanto alteração no 
gabarito oficial. 
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CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De fato ocorreu erro ortográfico na palavra “Ceuta” na alternativa C da questão, a mesma se apresentou com 
a letra L. Portanto, o erro ortográfico não prejudicou o entendimento da questão. Uma vez que no enunciado temos: “A busca 
pelas especiarias na Índia motivou o movimento europeu conhecido como Grandes Navegações. Portugal, um dos pioneiros 
desse movimento, teve como um dos marcos importantes para o início das Grandes Navegações.” 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A denominação “Sacro-Império Romano” também é usada para se referir à confederação de pequenos 
Estados de parte da Europa na Idade Média e Moderna. Existem quatro variações de nomes utilizados pela historiografia: 
“Sacro-Império Romano”, “Sacro-Império Germânico”, “Sacro Império” e “Sacro Império Romano-Germânico”. As três 
denominações se referem ao mesmo elemento. Ademais, a variabilidade do termo em nada influencia a resposta da questão.  
Segue abaixo alguns artigos e livros que utilizam os termos de forma diferente. 
 
KELSEN, Hans. A Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
GIBBON, Edward. Declínio e queda do Império Romano. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
SOMMER-MATHIS, Andrea. “Admirables Efectos de la Providencia...” Fiesta y poder con motivo de coroaciones em el Sacro 
Imperio Romano. Studios históricos, v. 31, 2009. 
LIMA, Maurillo César de. Introdução à história do direito canônico. São Paulo. Edições Loyola, 2004. 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A denominação “Sacro-Império Romano” também é usada para se referir à confederação de pequenos 
Estados de parte da Europa na Idade Média e Moderna. Existem quatro variações de nomes utilizados pela historiografia: 
“Sacro-Império Romano”, “Sacro-Império Germânico”, “Sacro Império” e “Sacro Império Romano-Germânico”. As três 
denominações se referem ao mesmo elemento. Ademais, a variabilidade do termo em nada influencia a resposta da questão.  
Segue abaixo alguns artigos e livros que utilizam os termos de forma diferente. 
 
KELSEN, Hans. A Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
GIBBON, Edward. Declínio e queda do Império Romano. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
SOMMER-MATHIS, Andrea. “Admirables Efectos de la Providencia...” Fiesta y poder con motivo de coroaciones em el Sacro 
Imperio Romano. Studios históricos, v. 31, 2009. 
LIMA, Maurillo César de. Introdução à história do direito canônico. São Paulo. Edições Loyola, 2004. 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

CARGO: PROFESSOR DE ARTE 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGOGICO  
QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As questões 17 e 19 estão atualizadas,  segundo a legislação educacional vigente, e elaboradas de 
acordo com o edital do certame. Não há nenhum ponto, em  nenhum momento, que justifique tal argumento. O recurso 
diz respeito apenas à questão 19. Sendo assim, segue a resposta: 
Não falta referencial no enunciado da  questão, porque a questão está dentro do que foi exigido no edital e não diz respeito 
apenas à LDB, podendo ser elaborada da forma como foi. O Ensino Fundamental não é abordado apenas na LDB, mas está 
presente em diversos documentos oficiais citados no edital. A questão não tratava de uma lei ou documento específico, mas 
do Ensino Fundamental, abordado em vários deles, da mesma forma. Na questão 19 estão aspectos abordados na LDB e nas 
Diretrizes exigidas em edital, o que pode ser facilmente confirmado com uma rápida leitura na página 106 destas. O 
argumento do candidato está todo feito sobre a LDB, exatamente de onde não foi retirada a letra D, a única correta na 
questão. Sendo assim, o gabarito permanece INALTERADO e o recurso INDEFERIDO, pois a questão está correta, 
considerando o edital do certame e a legislação educacional vigente. 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 


