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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO 

 
 

Cargo: M05 - CUIDADOR PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Disciplina: Conhecimentos Específicos 

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

28  individual e coletivo 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que a fundamentação apresentada pelo candidato contra o gabarito, não 
procede, visto a clareza do enunciado ao se referir às dificuldades de 
aprendizagem das crianças que apresentam Deficiência Múltipla.  No título 
Educação Infantil: saberes e práticas da inclusão, dificuldades acentuadas 
de aprendizagem, Deficiência Múltipla, MEC, 2001, pg. 22 encontra-se a 
fundamentação teórica para a questão que trata dos caminhos de 
aprendizagem de um referido público, crianças com DM: “A aprendizagem 
acontece pela eficiência nas estratégias de comunicação e instrução, no 
suporte tecnológico capaz de minimizar as desvantagens e, 
principalmente, nas formas diferenciadas de avaliar e intervir no 
planejamento individual e coletivo. Desta forma fica comprovada a 
assertividade da questão, sendo mantido o gabarito oficial. 

INDEFERIDO - 

38 pessoal, social e intelectual 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que a fundamentação apresentada pelo candidato contra o gabarito está 
equivocada, pois o tema está inserido no tópico da ementa “reabilitação e 
desenvolvimento de habilidades que favoreçam a independência do aluno/ 
individuo em situação de deficiência”, onde está incluído o aluno/ indivíduo 
DM, sendo a bibliografia comprobatória: Educação Infantil: saberes e 
práticas da inclusão, dificuldades acentuadas de aprendizagem, 
Deficiência Múltipla, MEC 2001, pg. 21. Desta forma fica comprovada a 
assertividade da questão, sendo mantido o gabarito oficial. 

INDEFERIDO - 

40 física e psicologicamente 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que o mesmo não respeita os critérios estabelecidos no item 12.1. do 
edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente 
fundamentado, em relação a qualquer das questões da Prova Objetiva, 
informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da 
questão.” E ainda de acordo com o item 12.3. “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de 
artigos, amparados pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos 
autores”.  
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em 
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seu gabarito, fica confirmada a assertividade da questão e de seu 
respectivo gabarito.  

 

 


