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 JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR 
 

Cargos: Professor de Educação Fundamental II (Arte; Ciências; Geografia; História; Língua Estrangeira –Inglês; Língua Portuguesa e Matemática) 
 
 

O Instituto QUADRIX torna pública a justificativa de alterações do gabarito preliminar, elaboradas de acordo com as definições do edital que 
rege o certame, considerando todos os recursos interpostos pelos candidatos, conforme discriminado no item 1. 
 

1. Relação geral de recursos julgados: 
 

Número de inscrições, em ordem crescente, cujos recursos foram indeferidos: 
25400.609257/5; 25400.620226/5; 25400.633980/5; 25400.639416/4; 25400.644362/6; 25400.644599/6; 25400.645672/9 
 
Número de inscrições, em ordem crescente, cujos recursos foram deferidos, de maneira parcial: 
25400.611059/2; 25400.637127/5 
 
Os candidatos que solicitaram alterações de gabarito em seus recursos, conforme descrito no item 2, tiveram os recursos deferidos. Os demais 
recursos foram indeferidos. 
 
2. Relação geral referente à justificativa de alterações do gabarito preliminar. 

 

CARGO 410: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II – HISTÓRIA 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 28 
PARECER: alterada para alternativa A. 
JUSTIFICATIVA: A alternativa A é a incorreta, conforme solicita o enunciado, tendo em vista que não se pode afirmar que o Humanismo e o 
Renascimento Cultural foi um período de críticas ao pensamento escolástico. O pensamento crítico renascentista/humanista surge, entre 
outros fatores, do pensamento crítico característico da escolástica, que é um método de ensino. 
 A Escolástica é o resultado de estudos mais profundos da arte dialética, a radicalização desta prática. No começo seus ensinamentos eram 
disseminados nas catedrais e monastérios, posteriormente eles se estenderam às Universidades. Esta escola filosófica vigora do princípio do 
século IX até o final do século XVI, que representou o declínio da era medieval. 
A princípio buscava a conciliação dos elementos filosóficos de Platão com os valores da Igreja, reinterpretados pela cristandade ocidental. Mas, 
com a descoberta e a tradução de muitas obras de Aristóteles, passou-se a introduzir elementos do aristotelismo no pensamento escolástico – 
esta constante neoplatônica ainda é presente. 
Basicamente, a questão chave que vai atravessar todo o pensamento escolástico é a harmonização de duas esferas: a fé e a razão. 
O gabarito deve ser alterado, mantendo-se a validade da questão. 
 
 
 

CARGO 430: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 40 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: No enunciado da questão onde se lê: “Assinale a alternativa incorreta”, leia-se: “Assinale a alternativa correta”, quanto às 
áreas anatômicas do cérebro. Devido a esta divergência, não restou opção a ser assinalada. 
Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e o respectivo ponto atribuído a todos os 
candidatos concorrentes a este cargo. 

 
 
 

CARGO 460: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS)  
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 29 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: A questão pedia para se assinalar o que não era verdadeiro de acordo com o texto e, de fato, o advérbio ONLY na alternativa C 
a caracteriza como inverídica também, além da alternativa B, assinalada no gabarito. Portanto, há duas respostas, invalidando a questão. 
Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e o respectivo ponto atribuído a todos os 
candidatos concorrentes a este cargo. 
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CARGO 460: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS)  
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 39 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: Tanto a alternativa A quanto a alternativa E estão de acordo com o texto apresentado para interpretação. Portanto, há duas 
respostas, invalidando a questão. 
Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e o respectivo ponto atribuído a todos os 
candidatos concorrentes a este cargo. 

 
 
 

Brasília/DF, 07 de junho de 2014. 
Gerência de Recursos e Avaliações 

Instituto QUADRIX  


