Serviços e Assessoria em TI
PARECER DA BANCA EXAMINADORA
MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015
PROTOCOLO: 90-72-20151021105711-35130
INSCRIÇÃO: 9000072
CARGO: Atendente de Creche
QUESTÃO 12 - GABARITO PRELIMINAR C
Jandira deseja comprar uma blusa que custa R$ 60,00. Com o dobro da quantia que ela tem, mais 10 reais, poderá
fazer a compra à vista. O valor que falta para Jandira é de:
a) 25.
b) 30.
c) 35.
d) 40.

DO PARECER
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue:
Preliminarmente, será importante referenciar que o recorrente solicita anulação da presente questão com a alegação
de que a mesma é dúbia.
O enunciado da presente questão é claro ao solicitar o valor faltante para Jandira comprar uma blusa que custa R$
60,00. Quando no enunciado cita que o dobro da quantia que ela tem, mais 10 reais, fica caro que o valor faltante
deve ser calculado com base na quantia que Jandira possui.
O valor que Jandira possui é 25 reais (25 + 25 + 10 = 60). Portanto o valor que falta para Jandira é de R$ 35,00.
Cabe salientar que o entendimento e interpretação da questão é parte integrante da prova.
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar.
É o parecer, S.M.J.
Porto Alegre, 27 de outubro de 2015.
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Serviços e Assessoria em TI
PARECER DA BANCA EXAMINADORA
MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015
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INSCRIÇÃO: 9000085
CARGO: Atendente de Creche
QUESTÃO 39 - GABARITO PRELIMINAR B
No primeiro dia da criança na instituição de educação infantil, a atenção do professor deve:
a) Ser para todos, para que não haja rejeição ou que não sejam sentidas preferências.
b) Estar voltada para ela de maneira especial.
c) Estar centrada na rotina e na execução das atividades, para que tudo transcorra normalmente.
d) Nenhuma das alternativas acima está correta.

DO PARECER
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue:
Preliminarmente, será importante referenciar que o recorrente alega que o enunciado da questão não diz se é
adaptação ou não, por isso a resposta poderia ser outra do que a apresentada no gabarito.
O enunciado da questão traz a informação necessária para o entendimento e resolução da mesma, pois quando trata
do primeiro dia da criança em uma instituição, devemos sempre considerar como período de adaptação.
A presente questão foi elaborada com base no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil - volume 1,
página 80:
No primeiro dia da criança na instituição, a atenção do professor deve estar voltada para ela de maneira
especial. Este dia deve ser muito bem planejado para que a criança possa ser bem acolhida. É recomendável
receber poucas crianças por vez para que se possa atendê-las de forma individualizada. Com os bebês muito
pequenos, o principal cuidado será preparar o seu lugar no ambiente, o seu berço, identificá-lo com o nome,
providenciar os alimentos que irá receber, e principalmente tranqüilizar os pais. A permanência na instituição
de alguns objetos de transição, como a chupeta, a fralda que ele usa para cheirar, um mordedor, ou mesmo o
bico da mamadeira a que ele está acostumado, ajudará neste processo. Pode-se mesmo solicitar que a mãe ou
responsável pela criança venha, alguns dias antes, ajudar a preparar o berço de seu bebê. [grifo nosso]
Portanto, somente a alternativa B contempla a resposta correta.
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar.
É o parecer, S.M.J.
Porto Alegre, 27 de outubro de 2015.
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Serviços e Assessoria em TI
PARECER DA BANCA EXAMINADORA
MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015
PROTOCOLO: 90-143-20151020145903-50558
INSCRIÇÃO: 9000143
CARGO: Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários
QUESTÃO 40 - GABARITO PRELIMINAR B
Assinalar a alternativa que apresenta a placa de advertência com a indicação de Pista Irregular:

a)

c)

b)

d)

DO PARECER
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela retificação do gabarito preliminar, visto que
este foi divulgado com incorreção.
Na presente questão, somente a alternativa A está correta, apresentando a placa de advertência com a indicação de
Pista Irregular, de acordo com o CONTRAN.
Importante referenciar que o recorrente assinalou alternativa C, que apresenta a placa de advertência indicando
Depressão, portanto não obteve a pontuação da referida questão.
CONCLUSÃO: RETIFIQUE-SE o gabarito preliminar para alternativa A.
É o parecer, S.M.J.
Porto Alegre, 27 de outubro de 2015.
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