
 

1 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO 

  

Cargo: M02 - ASSISTENTE EDUCACIONAL                                                                                                                                                                                                                                    

Disciplina: Conhecimentos Específicos                                                                                                                                                                                                                                       

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

28 
Remoção das placas bacterianas 
através da escovação 

Cuidar da higiene bucal: a higiene bucal é a melhor forma de prevenção de 
cáries, inflamação nas gengivas, mau hálito e outros problemas na boca. 
Ela é necessária para que as pessoas possam manter a saúde de seus 
dentes e boca. Os dentes, quando estão saudáveis, têm menos cáries, são 
limpos e não há quase nenhum depósito de placa bacteriana. As gengivas 
saudáveis são rosas e firmes. Para que se possa atingir um estado de 
saúde bucal adequada, a escovação dos dentes deve ser frequente e 
cuidadosa (profuncionário pág. 30) 
Frequente, não significa após a ingestão de cada alimento 

INDEFERIDO - 

35 Pais conviventes ou não  

Conforme LDBEN Art. 12:VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com 
seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 
pedagógica da escola;          (Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009). 
Diante do exposto, a banca entende que o pedido de recurso é procedente 
e decide pelo deferimento e consequente anulação, em razão da questão 
apresentar duas respostas plausíveis, igualmente corretas. 

DEFERIDO ANULADA 

40 

Será ministrado em todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de 
educação artística e de literatura e 
histórias brasileiras 

Do conteúdo a ser trabalhado consta “Questões étnicas, racismo e 
diferenças culturais”. A LDBEN embora não citada deve do conhecimento 
de todos que atuam em instituições de ensino, pois estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional e fonte de consulta para o tema. 
Também, por análise das alternativas apresentadas poder-se-ia chegar a 
alternativa correta. 

INDEFERIDO - 

 

 

 


