
 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUCARANA 

EDITAL Nº 012/2021 – GABARITO PRELIMINAR E PREVISÃO DE CRONOGRAMA 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 

 
Dispõe sobre o gabarito preliminar das provas 
objetivas e previsão de cronograma das demais 
etapas do Concurso Público aberto pelo Edital 
nº 001/2020. 

 
 
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO – CEC, nomeada pelo Decreto Municipal nº 286/2019 e Decreto Municipal nº 
154/2021, no uso de suas atribuições legais junto ao Concurso Público para provimento de vagas do quadro do 
Magistério da AME – Autarquia Municipal de Educação, do Município de Apucarana, Estado do Paraná, TORNA 
PÚBLICO:  
 
1. Divulga-se o gabarito preliminar das provas objetivas aplicadas em 25/07/2021 do Concurso Público Edital nº 
001/2020, conforme ANEXO I do presente edital.  
 
2. Divulga-se o padrão preliminar de resposta das provas subjetivas aplicadas em 25/07/2021 do Concurso Público 
Edital nº 001/2020, conforme ANEXO II do presente edital.  
 
3. Abre-se prazo para recurso quanto ao gabarito preliminar das provas objetivas e o padrão de resposta preliminar 
das provas subjetivas nos dias 28 e 29 de julho de 2021.  
 
3.1 Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulário específico que estará disponível no Sistema Eletrônico 
de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico www.fauel.org.br e seguir as instruções ali contidas, 
sendo o horário e data limite para envio de recursos até às 23h59 minutos do dia 29/07/2021, observado o horário 
oficial de Brasília – DF.  
 
3.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato verificar as demais disposições contidas no item 12 do Concurso 
Público Edital nº 001/2020, que dispõe sobre as normas para a interposição de recursos. 
 
4. Divulga-se a previsão de cronograma das próximas etapas do concurso público conforme ANEXO III do presente 
edital. 

 

Apucarana, 27 de julho de 2021. 

 
 

Elida Lusia Fenato 
Presidente da Comissão Especial de Concurso - CEC 

 
Erica de Lima Alonso 

Membro da Comissão Especial de Concurso – CEC 
 

  Michele Yuri Pires de Camargo Possebom. 
Membro da Comissão Especial de Concurso – CEC 

  



 
 

ANEXO I – GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

CARGO: PROFESSOR 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARGO: ASSISTENTE INFANTIL 
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A C A D D D A C D C 
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B B B A B D D A C A 
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A C D D B C B A D B 
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B C C A B A B C D B 
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ANEXO II – PADRÃO PRELIMINAR DA RESPOSTA DA PROVA SUBJETIVA 
 

CARGO: PROFESSOR 

Item de 
Avaliação 

Critérios de Avaliação EXPECTATIVA DE RESPOSTA DO CANDIDATO 

01 Argumentação e 
informatividade dentro do 

tema proposto - 
(originalidade, suficiência, 

correção, relevância e 
propriedade das 

informações) 

O candidato deve construir um texto respeitando as características 
do texto dissertativo, delimitando introdução, desenvolvimento e 
conclusão.  Diante da proposição temática deve apresentar uma 
hipótese inicial, em seguida discorrer sobre o assunto apresentando 
argumentos que justifiquem suas afirmações e finalizar construindo 
uma conclusão coerente ao que foi discutido. Para a defesa do ponto 
de vista, espera-se a apresentação de argumentos concretos e reais 
a respeito dos fatores de adoecimento mental do professor, como 
sobrecarga de trabalho, más condições de trabalho, desvalorização, 
além de outros motivos que possam ser devidamente comprovados 
e sejam coerentes com o tema. Em seguida, é necessário expor 
estratégias de promoção de cuidados com a saúde mental do 
professor, preferencialmente que tenham relação direta com os 
fatores de adoecimento apontados. Ao longo da discussão, o texto 
deve manter um grau alto de informatividade, não se pautando 
exclusivamente nos textos motivadores, nem em informações 
generalistas, imprecisas ou inverídicas. 

02 Coerência e Coesão – 
(organização adequada de 
parágrafos, continuidade e 
progressão de ideias, uso 

apropriado de 
articuladores) 

O candidato deve construir um texto com coerência na progressão 
das ideias, sem contradizer-se, sem repetir informações ou desviar-
se do tema, assim como é necessário construir um pensamento 
organizado e coeso, utilizando de forma adequada recursos para 
retomada de informações e encadeamento sintático e semântico. 

03 Morfossintaxe - (emprego 
de pronomes, relação entre 
as palavras, concordância 

verbal nominal, 
organização e estruturação 

dos períodos e orações, 
emprego dos tempos e 

modos verbais e colocação 
de pronome) 

O candidato deve demonstrar domínio da norma culta, respeitando 
as regras de morfossintaxe de modo a não comprometer as 

construções de frases e períodos. 

04 Pontuação, acentuação e 
ortografia 

O candidato deve demonstrar domínio das regras gramaticais 
concernentes à pontuação, acentuação e ortografia. 

 

 



 

CARGO: ASSISTENTE INFANTIL 

 

Item de 
Avaliação 

Critérios de Avaliação EXPECTATIVA DE RESPOSTA DO CANDIDATO 

01 Argumentação e 
informatividade dentro do 

tema proposto - 
(originalidade, suficiência, 

correção, relevância e 
propriedade das 

informações) 

O candidato deve construir um texto respeitando as características 
do texto dissertativo, delimitando introdução, desenvolvimento e 
conclusão. Diante da proposição temática deve apresentar uma 
hipótese inicial, em seguida discorrer sobre o assunto 
apresentando argumentos que justifiquem suas afirmações e 
finalizar construindo uma conclusão coerente ao que foi discutido. 
Para a defesa do ponto de vista, espera-se a apresentação de 
argumentos concretos e reais a respeito da importância da 
atividade física na infância, discutindo a relação do exercício com o 
desenvolvimento físico, cognitivo e social das crianças. Diante 
disso, pode considerar que na atualidade há uma redução 
significativa na realização de exercícios físicos pelas crianças, e 
levantar como possíveis desafios o contato frequente com a 
tecnologia, a violência social, a falta de incentivo familiar, a redução 
de tempo para brincadeiras ao ar livre nas escolas, ou outros que 
possam ser devidamente comprovados e sejam coerentes com o 
tema. Ao longo da discussão, o texto deve manter um grau alto de 
informatividade, não se pautando exclusivamente nos textos 
motivadores, nem em informações generalistas, imprecisas ou 
inverídicas. 

02 Coerência e Coesão – 
(organização adequada de 
parágrafos, continuidade e 
progressão de ideias, uso 

apropriado de articuladores) 

O candidato deve construir um texto com coerência na progressão 
das ideias, sem contradizer-se, repetir ideias ou desviar-se do tema, 
assim como é necessário construir um pensamento organizado e 
coeso, utilizando de forma adequada recursos para retomada de 
informações e encadeamento sintático e semântico. 

03 Morfossintaxe - (emprego de 
pronomes, relação entre as 

palavras, concordância verbal 
nominal, organização e 

estruturação dos períodos e 
orações, emprego dos 

tempos e modos verbais e 
colocação de pronome) 

O candidato deve demonstrar domínio da norma culta, 
respeitando as regras de morfossintaxe de modo que não 

comprometa as construções de frases e períodos. 

04 Pontuação, acentuação e 
ortografia 

O candidato deve demonstrar domínio das regras gramaticais 
concernentes à pontuação, acentuação e ortografia. 

 



 

 

ANEXO III - PREVISÃO DE CRONOGRAMA 

Prova Objetiva e Prova Subjetiva 25/07/2021 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva e do padrão preliminar de 
resposta da prova subjetiva 

27/07/2021 

Prazo para recurso do gabarito preliminar e do padrão preliminar de resposta da 
prova subjetiva 

28 e 29/07/2021 

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e Gabarito Definitivo 13/08/2021 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva 16 e 17/08/2021 

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva 27/08/2021 

Divulgação das notas preliminares da prova subjetiva e do Padrão definitivo de 
resposta da prova subjetiva 31/08/2021 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova subjetiva 01 e 02/09/2021 

Divulgação das notas definitivas da prova subjetiva e convocação dos candidatos para 
entrega de títulos de modo eletrônico  10/09/2021 

Entrega de Títulos de modo eletrônico 13 a 15/09/2021 

Divulgação das notas preliminares de títulos 24/09/2021 

Prazo para recurso das notas preliminares de títulos 27 e 28/09/2021 

Divulgação das notas definitivas de títulos 08/10/2021 

Divulgação da classificação final preliminar 08/10/2021 

Prazo para recurso da classificação final preliminar 13 e 14/10/2021 

Divulgação da classificação final definitiva e homologação do resultado final  22/10/2021 

 


