
   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ADILSON ANTONIETTO 

RG: 162659295 

Rotina Escolar e Pedagógica 

Questão apresentada para o candidato como nº 45. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está compreensível, apesar de o candidato ter 

alegado dificuldade no entendimento da mesma. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ADRIANA DE FATIMA FAVARETO 

RG: 19877084 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual de Gestão de Recursos Humanos na 

Unidade Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ADRIANO DE FREITAS MIRANDA FIEL 

RG: 41179268 

Pacote de escritório - MS Word 

Questão apresentada para o candidato como nº 18. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A falta de uma palavra antes de “aniversário” não impede a compreensão da 

pergunta, dado que o trecho “perto de cinquenta amigos, cujos endereços estão gravados 

numa planilha MS Excel. Mariana quer enviar um texto padrão, porém personalizado com os 

dados de cada amigo.” ilustra claramente o contexto e o objetivo da questão. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

AIANE MICHELE PEIXOTO FROIS 

RG: 40010329 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 62. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão está de acordo com a Aula 3, Bloco 8 do Curso de Primeiros Socorros do 

Programa de Aperfeiçoamento de Pessoal - Secretaria da Educação/FUNDAP. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ALAN ALVES DOS SANTOS 

RG: 448079847 

Pacote de escritório - MS Excel 

Questão apresentada para o candidato como nº 20. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A formulação da questão está correta. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ALBERTO FELIPE TOLEDO BARROS 

RG: 539983871 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 68. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com o conteúdo 

do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ANA FLAVIA LAZZARINI 

RG: 22364913 

Servidor Público na Administração 

Questão apresentada para o candidato como nº 31. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Há uma única alternativa que NÃO se enquadra na resposabilização do servidor, no 

sentido de punição, de modo que o recurso não procede. Se houvesse dúvida, a distinção 

desta alternativa ante às demais resolveria a questão 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ANA PAULA TESSARO 

RG: 257493232 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 62. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com os tópicos 

que seriam cobrados e o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ANTONIO AIRTON SILVA PEREIRA 

RG: 32772059-1 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque há sim uma alternativa correta considerando-se o 

conteúdo do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ANTONIO APARECIDO VARINI 

RG: 129559611 

Servidor Público na Administração 

Questão apresentada para o candidato como nº 32. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Há uma única alternativa que NÃO se enquadra na resposabilização do servidor, no 

sentido de punição, de modo que o recurso não procede. Se houvesse dúvida, a distinção 

desta alternativa ante às demais resolveria a questão 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ANTUERBIA COSTA NUNES 

RG: 231212951 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

APARECIDA DE LOURDES GUERRA AQUILANTE 

RG: 7872327 

Gestão de Pessoas e Liderança 

Questão apresentada para o candidato como nº 41. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está compreensível, apesar de a candidata ter 

alegado dificuldade no entendimento da mesma. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

APARECIDO ANTONIO DA SILVA 

RG: 18134337 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 12. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão está correta porque se considera o café da manhã, o desjejum, como uma 

das refeições do dia. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Adriana Viscovini Peixoto 

RG: 24276181-1 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O recurso da candidata deve ser indeferido porque seu argumento está em 

desacordo com a lei que foi usada como base na referida questão. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aldo Pini Junior 

RG: 12254463 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não menciona escolas estaduais ou atividades 

específicas do GOE e o conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aldrin Lucas Bethiol 

RG: 45452010-4 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque o termo utilizado na questão “Delegacia de Ensino” 

consta de em várias referências indicadas pela Secretaria de Educação para a prova e em nada 

interfere na questão ou na escolha da resposta certa, posto que o termo não consta da 

alternativa correta. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aldrin Lucas Bethiol 

RG: 45452010-4 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 68. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque o termo utilizado na questão “Delegacia de Ensino” 

consta de em várias referências indicadas pela Secretaria de Educação para a prova e em nada 

interfere na questão ou na escolha da resposta certa, posto que o termo não consta da 

alternativa correta. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aline Hikarudan Ferreira 

RG: 460021497 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 3. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questao mostra duas opções contrárias ao afirmado na frase da questão e a opção 

(A) não é uma dedução, mas uma informação que provém do conhecimento de mundo, ou 

seja, não é uma dedução lógica do que está afirmado. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aline Regina de Fatima Machado 

RG: 341439356 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 25. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso não procede, pois não há princípio da igualdade dentre os princípios 

constitucionais da administração pública. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aline Regina de Fatima Machado 

RG: 341439356 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aline da Silva Marques Pedro 

RG: 331840005 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aline da Silva Marques Pedro 

RG: 331840005 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não menciona escolas estaduais ou atividades 

específicas do GOE e o conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Ana Amelia Silveira Durval 

RG: 24715276-6 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 54. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não é ambígua alternativa correta encontra-se 

em conformidade com o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Ana Amelia Silveira Durval 

RG: 24715276-6 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 63. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta encontra-se em conformidade com 

o material bibliográfico indicado no edital, onde a regra é apresentada de forma geral. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Ana Celia Camilo da Silva 

RG: 147152367 

Gestão de Pessoas e Liderança 

Questão apresentada para o candidato como nº 43. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está rigorosamente de acordo com a 

bibliografia indicada, tendo sido formulada a partir de aspectos centrais destacados no texto 

de John Kotter, sendo necessário o conhecimento de tal texto e não qualquer processo de 

"advinhação". 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Ana Maria Fernandes 

RG: 125822017 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão tem uma alternativa correta em conformidade 

com o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Ana Veronica de Oliveira Collyer 

RG: 18342220x 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 28. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso não procede, pois a constituição federal é clara quanto à durabilidade de 

concursos em situação como as descritas na questão. Os prazos mencionados idenpendem de 

editais de concursos específicos. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Antonio Carlos Nunes da Silva Junior 

RG: 43114859-4 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 67. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque trata-se de um erro material que em nada interfere na 

marcação da resposta correta. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

BENEDITA APARECIDA VITORELO 

RG: 165698159 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão tem uma alternativa correta, a qual está em 

conformidade com o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

BENEDITA APARECIDA VITORELO 

RG: 165698159 

Pacote de escritório - MS Excel 

Questão apresentada para o candidato como nº 20. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A resposta certa é A2 até D4, porque está marcado que apenas a seleção deve ser 

impressa. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

BENEDITO HONORIO RIBEIRO FILHO 

RG: 17557023 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se de acordo com os tópicos e 

bibliografias indicados no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

BERNARDA SANTOS MOURE BRAGHIROLI 

RG: 6062785-2 

Rotina Escolar e Pedagógica 

Questão apresentada para o candidato como nº 46. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a candidata questiona o tópico cobrado (negociação) 

considerando que o mesmo não faz parte das atribuições do cargo, mas o mesmo está de 

acordo com os tópicos e bibliografia indicados pela SEE e publicados no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

BERNARDA SANTOS MOURE BRAGHIROLI 

RG: 6062785-2 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 30. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso não procede, pois os limites de gastos com pessoal não são definidos na 

Constituição Federal, mas na Lei de Responsabilidade Fiscal, como escrito na própria 

justificativa do recurso. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

BERNARDA SANTOS MOURE BRAGHIROLI 

RG: 6062785-2 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 62. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com os tópicos 

que seriam cobrados e o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

BERNARDA SANTOS MOURE BRAGHIROLI 

RG: 6062785-2 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 25. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso não procede. Os limites postos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não 

estão sendo discutidos na questão. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Bernadete Rodrigues de Almeida Vaz 

RG: 24719567 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Bernadeti Maria Ondei 

RG: 151819877 

Gestão de Pessoas e Liderança 

Questão apresentada para o candidato como nº 42. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Decreto nº 55.078, é preciso checar com a 

SGP/SEE se houve alteração nas jornadas semanais de trabalho dos docentes. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CARINA HELENA CASTRO VERZOLA 

RG: 23.842.115-6 

Rotina Escolar e Pedagógica 

Questão apresentada para o candidato como nº 45. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta e a que está descrita no material 

bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CARINA HELENA CASTRO VERZOLA 

RG: 23.842.115-6 

Servidor Público na Administração 

Questão apresentada para o candidato como nº 31. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Há uma única alternativa que NÃO se enquadra na resposabilização do servidor, no 

sentido de punição, de modo que o recurso não procede. Se houvesse dúvida, a distinção 

desta alternativa ante às demais resolveria a questão 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CARLOS JOSE DA SILVA PEREIRA CAMPOS 

RG: 226956088 

Gestão de Informações Escolares 

Questão apresentada para o candidato como nº 40. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está de acordo com o material bibliográfico 

indicado no edital e não é feita especificamente para a realidade de cada escola. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CARLOS ROBERTO AMARAL 

RG: 141705310 

Rotina Escolar e Pedagógica 

Questão apresentada para o candidato como nº 45. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido. De fato faltou uma palavra na primeira frase, mas que não 

compromete de nenhuma forma a compreensão da questão e nem o que foi solicitado na 

mesma. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CAROLINA CIANDELLA RIBEIRO 

RG: 46453057X 

Gestão de Informações Escolares 

Questão apresentada para o candidato como nº 40. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está de acordo com o material bibliográfico 

indicado no edital, não tendo havido qualquer informação relativa a mudança de tal 

procedimento. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CAROLINA CIANDELLA RIBEIRO 

RG: 46453057X 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não menciona escolas estaduais ou atividades 

específicas do GOE e o conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CINTYA REGINA SOARES DE ALMEIDA TOMAZ 

RG: 18241050 

Gestão de Informações Escolares 

Questão apresentada para o candidato como nº 40. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual do Sistema de Cadastro de Alunos. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CINTYA REGINA SOARES DE ALMEIDA TOMAZ 

RG: 18241050 

Internet 

Questão apresentada para o candidato como nº 13. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A resposta sugerida pela candidata está correta, assim como está a alternativa 

oferecida na questão. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CLAUDIA ESCUDEIRO 

RG: 20008008 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se de acordo com o material 

bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CLAUDIA ESCUDEIRO 

RG: 20008008 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 65. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com os tópicos 

que seriam cobrados e o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CLAUDIA ESCUDEIRO 

RG: 20008008 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual de Gestão de Recursos Humanos na 

Unidade Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CLAUDIA TENÓRIO PINEZI 

RG: 21331773-4 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 62. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com os tópicos 

que seriam cobrados e o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CLAUDIA TENÓRIO PINEZI 

RG: 21331773-4 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 61. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão está de acordo com a Aula 3, Bloco 8 do Curso de Primeiros Socorros do 

Programa de Aperfeiçoamento de Pessoal - Secretaria da Educação/FUNDAP. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CRISTIANE NUNES DOMINGOS FERREIRA 

RG: 342372397 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 68. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão está de acordo com o Decreto nº 53.980, de 29 de janeiro de 2009. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CRISTINA APARECIDA DE LIMA 

RG: 17148511 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Carlos Donizete Bergonzini 

RG: 434336555 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 63. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta encontra-se em conformidade com 

o material bibliográfico indicado no edital, onde a regra é apresentada de forma geral. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Christiane Scabello Antonio Neves 

RG: 25629334X 

Internet 

Questão apresentada para o candidato como nº 14. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A função principal dos sistemas gerenciadores de redes de relacionamento na 

Internet certamente não é informar seus membros sobre as últimas notícias e eventos,  

dispo-nibilizar arquivos para download ou permitir às empresas a formação de programas de 

fidelização para seus clientes. O encontro e reencontro de pessoas são o alvo principal dos 

mecanismos computacionais utilizados nesses sistemas. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Clara Maria da Silva 

RG: 21453425x 

Internet 

Questão apresentada para o candidato como nº 14. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Todos os endereços são válidos, portanto a página não foi localizada por outras 

razões. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Cleire Eliseti Poltronieri Alcalá Alves 

RG: 10815991 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CÉLIA ROSA DE SOUZA NUNES 

RG: 14261048/3 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se de acordo com os tópicos e 

bibliografias indicados no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

DANIEL ALVES DOS SANTOS FILHO 

RG: 435808904 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

DANIELA APARECIDA VICTORINO PINHEIRO 

RG: 303593623 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 57. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque há apenas uma alternativa correta considerando-se o 

conteúdo do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

DANIELA APARECIDA VICTORINO PINHEIRO 

RG: 303593623 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 58. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não tem mais de uma alternativa correta. 

Apenas uma alternativa está em conformidade com o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

DIVINO CÉSAR BARNABÉ 

RG: 188501071 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Douglas Barnabe 

RG: 26623767-8 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 65. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta está em conformidade com o 

material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

EDUARDO DE SOUZA CASTRO 

RG: 16776777 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com o material 

bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ELAINE CRISTINA GUERRA CAVALCANTI 

RG: 12.887.839-3 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Eliane da Silva Gonçalves 

RG: 44810866-5 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Sobre o recurso da Sra. Eliane da Silva Gonçalves, a candidata apenas não soube 

apontar a resposta certa. A questão está adequada e a mesma não apresenta nenhum 

argumento sobre a mesma (apenas que na opinião dela só uma opção errada, o que está 

equivocado). 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Ewerton dos Santos Cavalcante 

RG: 333030242 

Internet 

Questão apresentada para o candidato como nº 13. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: No INTERNET EXPLORER, o caso usual é que uma página marcada com uma favorita 

abre na sua versão atual quando recuperada novamente através do menu de favoritos. Isso 

pode ser facilmente verificado, mesmo quando há um curto intervaldo entre a marcação da 

favorita, sua modificação e a recuperação através do referido menu. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

FATIMA DE LOURDES COSTA MORENO 

RG: 12628098 

Rotina Escolar e Pedagógica 

Questão apresentada para o candidato como nº 44. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com o material 

bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

FERNANDA CRISTINA BAPTISTA PERUSSI 

RG: 27815924-2 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque há apenas uma alternativa correta considerando-se o 

conteúdo do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

FERNANDO BERALDO 

RG: 25446581X 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual de Gestão de Recursos Humanos na 

Unidade Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Fabricio Benedito Rogado 

RG: 15361618 

Pacote de escritório - MS Excel 

Questão apresentada para o candidato como nº 21. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A fórmula =A$1*B1 está correta porque os valor multiplicado pelos valores da 

coluna B é sempre o mesmo, A1, porque a linha está fixada pelo uso do símbolo $.. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Fabricio Benedito Rogado 

RG: 15361618 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 57. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque há apenas uma alternativa correta considerando-se o 

conteúdo do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Flávia Aparecida Moselli Costa 

RG: 421678410 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a última alternativa não tem a frase incompleta 

conforme alegou a candidata. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Flávia Aparecida Moselli Costa 

RG: 421678410 

Internet 

Questão apresentada para o candidato como nº 14. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A grafia dos nomes não impede a resolução da questão, que está formulada 

corretamente. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

FÁBIO RODRIGUES DA SILVA 

RG: 27095747 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

FÁBIO RODRIGUES DA SILVA 

RG: 27095747 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta está em conformidade com o 

material bibliográfico indicado no edital, utilizando-se o exemplo retirado do próprio material. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

GENILDA CUSTODIO DOS PASSOS 

RG: 20904439 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 65. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque as alternativas de respostas estão coerentes com o 

enunciado e com o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

GIOVANA SCHIAVON BAPTISTÃO 

RG: 33030389-2 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

GISLENE RODRIGUES PIMENTA 

RG: 18983437 

Servidor Público na Administração 

Questão apresentada para o candidato como nº 31. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Há uma única alternativa que NÃO se enquadra na resposabilização do servidor, no 

sentido de punição, de modo que o recurso não procede. Se houvesse dúvida, a distinção 

desta alternativa ante às demais resolveria a questão 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

GUILHERME RODRIGUES VAZ 

RG: 40536860-4 

Gestão de Informações Escolares 

Questão apresentada para o candidato como nº 37. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não é de escolha pessoal, a alternativa correta 

é apenas uma conforme material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

GUILHERME RODRIGUES VAZ 

RG: 40536860-4 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 48. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta encontra-se em conformidade com 

o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Gracinda Aparecida Maria da Silva 

RG: 168482435 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 57. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta está em conformidade com o 

material bibliográfico indicado no edital, utilizando-se o exemplo retirado do próprio material. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

HELENA NASCIMENTO PEREZ ANDREU 

RG: 26737074 

Servidor Público na Administração 

Questão apresentada para o candidato como nº 32. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Há uma única alternativa que NÃO se enquadra na resposabilização do servidor, no 

sentido de punição, de modo que o recurso não procede. Se houvesse dúvida, a distinção 

desta alternativa ante às demais resolveria a questão 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Hamilton Trigo Rollo Junior 

RG: 137667668 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 10. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão está correta porque há muitas coisas visíveis que, por nossa ignorância, 

são misteriosas. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Hamilton Trigo Rollo Junior 

RG: 137667668 

Pacote de escritório - MS Excel 

Questão apresentada para o candidato como nº 20. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A solução está na própria figura, de acordo com o contéudo da barra inferior da tela. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Hamilton Trigo Rollo Junior 

RG: 137667668 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não menciona escolas estaduais ou atividades 

específicas do GOE e o conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

IRIS DE FATIMA FERNANDES 

RG: 13787066 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 49. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta encontra-se em conformidade com 

o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

IRMA MONTEIRO ALVES 

RG: 19209371X 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 62. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com os tópicos 

que seriam cobrados e o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Igor Augusto Varga Soprano 

RG: 333519516 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com o conteúdo 

do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Igor Augusto Varga Soprano 

RG: 333519516 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 12. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O gabarito oficial foi mantido, pois em todas as frases há algumas impropriedades 

lógicas: na opção (A) não se trata do mesmo pão, mas de um pão igual ou semelhante; na 

opção (B), não se trata de uma parcela (uma parte), mas sim de uma cota única; na opção (C) 

há uma incoerência entre “ninguém” e “Salvo o comandante”. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Igor Augusto Varga Soprano 

RG: 333519516 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 68. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com o conteúdo 

do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Igor Augusto Varga Soprano 

RG: 333519516 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 9. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O gabarito oficial foi mantido, pois, de fato, há a recomendação explícita de 

aproveitarmos o prazer disponível; em nenhum momento do texto se faz referência à idade, 

ao gosto da época ou que a situação não se pode repetir. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Igor Augusto Varga Soprano 

RG: 333519516 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Iracema Néris Farias 

RG: 103514697 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 62. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão está de acordo com a Aula 3, Bloco 8 do Curso de Primeiros Socorros do 

Programa de Aperfeiçoamento de Pessoal - Secretaria da Educação/FUNDAP. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Irene Salete Kalamar Lima 

RG: 13476420 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não menciona escolas estaduais ou atividades 

específicas do GOE e o conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Izabel Cristina da Cruz Oliveira 

RG: 41021445-0 

Pacote de escritório - MS Word 

Questão apresentada para o candidato como nº 17. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A frase “Um elefantes incomoda muita gente.” é tratada como um erro que deve ser 

corrigido e certamente facilita a leitura. Além disso, a questão foca na correção de um erro, e 

portanto usa um exemplo adequadamente errado. O objetivo da questão é avaliar o 

conhecimento sobre o uso dos comandos de substituição do Word, pois são largamente 

utilizados nas tarefas corriqueiras. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

JULIA HELENA GUATURA DA SILVA 

RG: 32630652-3 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 47. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A alternativa apontada não possui significado ambíguo e está de acordo com a aula 

4 do Curso PDG Educação: A Gestão da Secretaria de Escola. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Julio Cesar Antonietto 

RG: 13327359-3 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 12. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão está correta, pois o próprio autor declara que o casuísmo é o 

pragmatismo degenerado. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

KATIA HONORIA RODRIGUES DE XEREZ 

RG: 28357020-9 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não tem vício de formulação, estando o item 1 

no cabeçalho da questão em função de o mesmo não ser considerado como relevante para 

distinguir a alternativa correta. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Kelly Meniconi Bordini de Queiroz 

RG: 607498603 

Gestão de Informações Escolares 

Questão apresentada para o candidato como nº 40. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está de acordo com o material bibliográfico 

indicado no edital e não é feita especificamente para a realidade de cada escola. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

LARA MONIQUE OLIVEIRA ALMEIDA 

RG: 412232224 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 63. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque há apenas uma alternativa correta considerando-se o 

material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

LARISSA VARGA SOPRANO 

RG: 33351952-8 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 64. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com o conteúdo 

do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

LARISSA VARGA SOPRANO 

RG: 33351952-8 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 12. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O gabarito oficial foi mantido, pois o fato de ser ex-marido, declarando algo a 

respeito no novo companheiro da ex-mulher, pode modificar o que é declarado; a priori, o fato 

de ser traficante pode abalar a credibilidade de Fernandinho Beira-Mar, mas isso não ocorre se 

o tema tratado é de sua competência, como o de saber lidar com os policiais. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

LARISSA VARGA SOPRANO 

RG: 33351952-8 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual de Gestão de Recursos Humanos na 

Unidade Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Lenice Neves dos Santos Ramalho 

RG: 11196414-3 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 62. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com o conteúdo 

do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Livia Maria Nicomedes Conceicao 

RG: 462233145 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual de Gestão de Recursos Humanos na 

Unidade Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Lucia de Fatima de Castro 

RG: 131479209 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual de Gestão de Recursos Humanos na 

Unidade Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Luiz Ribeiro Leone Neto 

RG: 42619619 

Rotina Escolar e Pedagógica 

Questão apresentada para o candidato como nº 44. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido. De fato faltou uma palavra na primeira frase, mas que não 

compromete de nenhuma forma a compreensão da questão e nem o que foi solicitado na 

mesma. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

LÍGIA MARA DIAS DE SOUZA 

RG: 437570289 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 29. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O erro de elaboração da questão torna-a pouco crível, pois, de fato, tal programa 

não poderia ser executado pela secretaria da saúde. A questão tem consistência interna e 

alternativa correta única, de tal forma que o recurso não procede 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Lúcia de Fátima Leal de Oliveira 

RG: 8.326.627-6 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 4. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O gabarito oficial está mantido, pois a opção (D) apela para o olfato enquanto as 

demais apelam para o paladar; a opção (C) traz em si mesmo a referência ao paladar, já que 

ninguém pensaria em responder a essa pergunta, apelando para o olfato, por exemplo. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARCIA REGINA ELIAS MACHADO 

RG: 11544991 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 6. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O gabarito oficial está mantido já que, entre as estratégias de argumentação, um 

dos processos bastante empregados é o da analogia, ou seja, uma comparação em que as 

mesmas condições se realizem, como, no caso do texto, a analogia entre o planeta e o corpo 

humano, da qual o autor tira argumentos convenientes. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIA APARECIDA DE ARAÚJO 

RG: 9.780.622-5 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque há sim uma alternativa correta considerando-se o 

conteúdo do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIA BEATRIZ MARQUES GARCIA 

RG: 12235790-5 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não menciona escolas estaduais ou atividades 

específicas do GOE e o conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIA CAROLINA DA SILVA MARCELLANI 

RG: 9472297 

Gestão de Informações Escolares 

Questão apresentada para o candidato como nº 40. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual do Sistema de Cadastro de Alunos. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIA CELIA DOS SANTOS 

RG: 20391770-4 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O recurso da candidata deve ser indeferido porque seu argumento está em 

desacordo com a lei que foi usada como base na referida questão. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIA DE JESUS RODRIGUES MOURA 

RG: 62439376 

Gestão de Informações Escolares 

Questão apresentada para o candidato como nº 40. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual do Sistema de Cadastro de Alunos. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIA DE JESUS RODRIGUES MOURA 

RG: 62439376 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO CRUZ 

RG: 184853813 

Gestão de Informações Escolares 

Questão apresentada para o candidato como nº 39. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não está confusa e a candidata a considerar 

difícil e com alternativas parecidas não é motivo para anular questão. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIA ROSELI DOS SANTOS MARTINS 

RG: 353466712 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 4. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A a questão mostra uma frase de conteúdo crítico (que deve ser lida assim para 

mostrar competência na leitura) e, além do mais, a alegação da candidata é absurda: a de que 

entendeu a questão como uma pergunta pessoal.-- 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIA VILMA GONÇALVES QUEIROZ 

RG: 11356288-3 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 67. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com o conteúdo 

do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARINÊS GOMES DA SILVA AGNOLON 

RG: 23018081-4 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 63. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta encontra-se em conformidade com 

o material bibliográfico indicado no edital, onde a regra é apresentada de forma geral. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARINÊS GOMES DA SILVA AGNOLON 

RG: 23018081-4 

Gestão de Informações Escolares 

Questão apresentada para o candidato como nº 39. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com o conteúdo 

do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARLI HENRIQUE DA SILVA ROGRIGUES 

RG: 16209119 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está completa, utilizando, inclusive, o mesmo 

exemplo do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Marcelo Pivetta 

RG: 41841838X 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 63. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta encontra-se em conformidade com 

o material bibliográfico indicado no edital, onde a regra é apresentada de forma geral. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Marco Donizeti de Oliveira 

RG: 14009093-9 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 4. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O gabarito oficial está mantido, pois todos os vocábulos das opções se referem à 

época de agora: moderníssimos, atual e recente; “alto” não possui nenhuma idéia de tempo. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Marcos Felipe Rochel 

RG: 264487503 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 49. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Para esse caso, não é necessária informação do tipo de acúmulo pretendido para 

poder à questão, conforme consta no Manual de Gestão de Recursos Humanos na Unidade 

Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Marcos Felipe Rochel 

RG: 264487503 

Pacote de escritório - MS Excel 

Questão apresentada para o candidato como nº 20. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A barra de status do Excel usualmente mostra o resultado da soma dos números 

existentes nas células selecionadas. Na questão em tela, esse número estava claramente 

visível na figura. A diferença entre o que aparece na tela e a soma dos números é comum, e 

deve-se, no caso, aos critérios de precisão empregados pelo Excel. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Margareth danielle garcia 

RG: 420437897 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 6. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Gabarito mantido, já que as minhas lembranças (da frase citada) provieram, ou seja, 

surgiram ou emergiram (vieram para fora) de minhas experiências. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Margareth danielle garcia 

RG: 420437897 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 62. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão está de acordo com a Aula 3, Bloco 8 do Curso de Primeiros Socorros do 

Programa de Aperfeiçoamento de Pessoal - Secretaria da Educação/FUNDAP. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Maria José Ribeiro Amaral Buzollo 

RG: 129438698 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 63. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta encontra-se em conformidade com 

o material bibliográfico indicado no edital, onde a regra é apresentada de forma geral. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Maria da Consolação Gonçalves 

RG: 385602911 

Pacote de escritório - MS Word 

Questão apresentada para o candidato como nº 16. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: São impressas cinco páginas, porque apenas as páginas devem ser impressas. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Marilisa Vitoriano Santos Ribeiro 

RG: 33637480X 

Pacote de escritório - MS Word 

Questão apresentada para o candidato como nº 16. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A alegação da candidata de que há duas alternativas iguais não procede, pois todas 

são diferentes entre si. O objetivo da questão é avaliar se o candidato tem noção do alcance 

de uma operação de desfazer no Word, e cada alternativa mostra a frase com um diferente 

trecho desfeita. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Mateus Henrique Cunha de Faria 

RG: 338005250 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Mateus Henrique Cunha de Faria 

RG: 338005250 

Pacote de escritório - MS Excel 

Questão apresentada para o candidato como nº 23. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Quando a vinculação é feita a um banco de dados, presume-se que o interesse seja 

manter sempre os dados do banco de dados. Criar uma planilha com os dados novos a partir 

da planilha anterior seria um processo penoso, haja vista que seria necessário separar o que é 

novo e o que é antigo. Na importação ou vinculação de dados é muito difícil fazer essa 

distinção automaticamente, a menos que o banco de dados forneça subsídios claros a respeito 

do status de cada item de dados. Além disso, construir uma consulta ao banco de dados é 

usualmente bastante complicado. No caso, a resposta mais adequada é simplesmente 

atualizar, pois todo o processo é feito automaticamente netre o Excel e o banco de dados 

referenciado. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Maycon Pereira de Oliveira 

RG: 406687754 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 48. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual de Gestão de Recursos Humanos na 

Unidade Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Miriam Uru 

RG: 15499744 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 6. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O gabarito da questão da Miriam continua o mesmo, exatamente porque o texto 

esclarece a questão, inclusive na comparação (analogia) que faz, mostrando o parâmetro 

básico do trabalho: a satisfação do cliente. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Mirian Bezerra de Souza Ferraz 

RG: 12.907.721-5 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 68. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque há apenas uma alternativa correta considerando-se o 

conteúdo do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MÔNICA DE ALMEIDA ALVARES 

RG: 345684631 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

NAIR DE CAMPOS MOREIRA DE ALMEIDA 

RG: 17909094 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 29. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso não procede pois não há duas alternativas idênticas, apenas muito 

semelhantes 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

NANCI DE MORAES 

RG: 72960644 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 63. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta encontra-se em conformidade com 

o material bibliográfico indicado no edital, onde a regra é apresentada de forma geral. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

NARDY LENIS EUGENIO 

CNH: 03282631982 

Internet 

Questão apresentada para o candidato como nº 13. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: No INTERNET EXPLORER, o caso usual é que uma página marcada com uma favorita 

abre na sua versão atual quando recuperada novamente através do menu de favoritos. Isso 

pode ser facilmente verificado, mesmo quando há um curto intervaldo entre a marcação da 

favorita, sua modificação e a recuperação através do referido menu. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

NATALIA SOARES MOREIRA 

RG: 466252961 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 8. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A resposta está correta, pois se os casamentos de hoje são muito esquisitos e o 

casamento dos familiares do escritor não foram  é porque nessa frase há uma referência 

positiva ao casamento. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

NATALIA SOARES MOREIRA 

RG: 466252961 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 10. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A resposta está correta, pois se os casamentos de hoje são muito esquisitos e o 

casamento dos familiares do escritor não foram  é porque nessa frase há uma referência 

positiva ao casamento. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Osvaldo Luis Cavassana 

RG: 25868139 

Rotina Escolar e Pedagógica 

Questão apresentada para o candidato como nº 45. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com o conteúdo 

do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Osvaldo Luis Cavassana 

RG: 25868139 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 29. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso não procede. A questão avalia as especificidades da administração direta, 

através de um exemplo. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Osvaldo Luis Cavassana 

RG: 25868139 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com o conteúdo 

do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

PATRICIA CARVALHO DA SILVA 

RG: 530749798 

Pacote de escritório - MS Excel 

Questão apresentada para o candidato como nº 21. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A fórmula contém uma expressão lógica, que pode ser VERDADEIRA ou FALSA. No 

caso, a primeira. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

PATRICIA TRINDADE 

RG: 30.858.160-X 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Patricia Martins Venancio Sartori 

RG: 19728581 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 61. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão tem apenas uma alternativa correta, a qual 

está em conformidade com o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Patricia Martins Venancio Sartori 

RG: 19728581 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 49. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque as características não são subjetivas. A resposta correta é 

aquela que se encontra de acordo com o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Patricia Martins Venancio Sartori 

RG: 19728581 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 4. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questao mostra duas opções contrárias ao afirmado na frase da questão e a opção 

(A) não é uma dedução, mas uma informação que provém do conhecimento de mundo, ou 

seja, não é uma dedução lógica do que está afirmado. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Paula Alexandra de Jesus Rodrigues 

RG: 322648634 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não tinha que mencionar se a escola era 

estadual ou municipal e o fato de haver alternativas parecidas para a resposta não é motivo 

para anular questão. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Paulo Sérgio Coutinho 

RG: 4.685.775-8 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Pedro Luíz Silva de Sá Junior 

RG: 409612911 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 5. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Ora, se mais vale um pássaro prisioneiro do que dois pássaros em liberdade é 

porque esse ditado vai de encontro às leis de proteção aos animais. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ROBERTA DINIZ GREGORIN 

RG: 435761134 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ROBERTA TERRA 

RG: 40357421-3 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual de Gestão de Recursos Humanos na 

Unidade Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

RODRIGO GABRIEL DA SILVA 

RG: 330582185 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 63. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque há apenas uma alternativa correta considerando-se o 

material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

RODRIGO GABRIEL DA SILVA 

RG: 330582185 

Gestão de Pessoas e Liderança 

Questão apresentada para o candidato como nº 42. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não tem mais de uma alternativa correta. 

Apenas uma alternativa está em conformidade com o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

RODRIGO GABRIEL DA SILVA 

RG: 330582185 

Pacote de escritório - MS Excel 

Questão apresentada para o candidato como nº 22. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A resposta correta é =B3*PROCV(C3;F$3:G$8;2;FALSO) - A alternativa     

=B3*PROCV(C3;F3:G8;2;FALSO) não serve porque a fórmula é copiada. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ROSENETE GONÇALVES DOS SANTOS 

RG: 19627332-8 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 28. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso não procede, pois a questão não demanda conhecimentos específicos da 

área de saúde, utilizada apenas como exemplo. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Raquel Celestino Leite 

RG: 231966416 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 24. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: OBS: NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR RECURSO, POSTO QUE ARGUMENTAÇÃO REFERE-

SE A ASPECTOS TÉCNICOS DA APLICAÇÃO DA PROVA E NÃO DOS ENUNCIADO E RESPOSTAS DA 

QUESTÃO 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Raquel Celestino Leite 

RG: 231966416 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 28. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: OBS: NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR RECURSO, POSTO QUE ARGUMENTAÇÃO REFERE-

SE A ASPECTOS TÉCNICOS DA APLICAÇÃO DA PROVA E NÃO DOS ENUNCIADO E RESPOSTAS DA 

QUESTÃO 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Reinaldo Dias Rodrigues 

RG: 238912139 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 4. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O gabarito oficial está mantido, pois, de fato, o imperativo pode apresentar todas as 

opções do teste, mas, no caso, o conselho é o mais apropriado, já que a forma é seguida de 

uma explicação racional, o que afasta a opção de simples incentivo, em que essa explicitação 

do texto não ocorre. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Ricardo Panucci Rodrigues 

RG: 439961105 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 66. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque há apenas uma alternativa correta considerando-se o 

conteúdo do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Rita de Cassia Pereira de Souza Barboza 

RG: 2878428385 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão está correta e a argumentação da candidata refere-se a uma alternativa 

que de fato está errada, não cabendo, portanto, o referido recurso. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Rosangela de Souza Silva 

RG: 16645259-2 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 59. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque todas informações necessárias para a identificação da 

resposta correta foram fornecidas no enunciado da questão. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Rosemary Beiro 

RG: 7707668 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque há sim uma alternativa correta considerando-se o 

conteúdo do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SANDRA ALVES PEREIRA SILVA 

RG: 21423216-5 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não menciona escolas estaduais ou atividades 

específicas do GOE e o conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SARA CRISTINA FREITAS DE SOUZA 

RG: 46192560-6 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 28. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso não procede. Mesmo se a questão permitir interpretação ambígua, uma 

mandato e o PPA duram ambos quatro anos e, idependentemente da interpretação, a 

resposta permanece a mesma. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SAULO MARTINS DE MELO 

RG: 47272255-4 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SAULO MARTINS DE MELO 

RG: 47272255-4 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 59. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a formulação da questão é clara e encontra-se de acordo 

com o conteúdo do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SELMA CRISTINA CAMPOS TAVARES 

RG: 17998374 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SILVIO DOS SANTOS RAMOS PEDROSO 

RG: 172881419 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não menciona escolas estaduais ou atividades 

específicas do GOE e o conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SILVIO DOS SANTOS RAMOS PEDROSO 

RG: 172881419 

Pacote de escritório - MS Excel 

Questão apresentada para o candidato como nº 23. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão foi formulada seguindo o que foi divulgado em edital, Office 2003. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SIMONE LIMA DE JESUS 

RG: 07827275-06 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com o conteúdo 

do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SIMONE LIMA DE JESUS 

RG: 07827275-06 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 68. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão tem apenas uma alternativa correta e não é 

duvidosa porque quem tem 12 anos tem menos de 14, mas a lei especifica claramente a idade. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SUZY MARGARET DAMASCENO NOBRE 

RG: 16702552-1 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 67. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque trata-se de um erro material que em nada interfere na 

marcação da resposta correta. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SUZY MARGARET DAMASCENO NOBRE 

RG: 16702552-1 

Pacote de escritório - MS Word 

Questão apresentada para o candidato como nº 16. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão está corretamente formulada porque a resposta certa é desfazer a 

digitação da frase inteira. Para desfazer apenas o ponto final, o melhor seria usar a tecla 

“backspace”. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Shirley Cristiane Gonçalves 

RG: 29770941-0 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 65. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Diz o material fornecido pela SGP, Relatório GEMAT, página 5: “A atualização das 

informações é diária e automática, através do mapa gerencial que indica a quantidade de bens 

cadastrados (sob controle) valor total e sua representação financeira (total, por região, 

município, Unidade Gestora, Escola e conforme indicadores).” Portanto, a questão e o gabarito 

estão corretos; 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Silvana Aparecida Stefani 

RG: 15933139 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 47. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A alternativa apontada não possui significado ambíguo e está de acordo com a aula 

4 do Curso PDG Educação: A Gestão da Secretaria de Escola. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Sonia Maria Mathias 

RG: 7659434 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 70. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Este recurso não se refere ao conteúdo da questão, mas remete a uma possível falha 

no processo de preenchimento da prova. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

TANIA MORAIS DE LIRA 

RG: 29746310x 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não menciona escolas estaduais ou atividades 

específicas do GOE e o conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

TATIANE VITAL DA SILVA 

RG: 32012717-5 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 2. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A resposta está explícita no texto, que diz especificamente que a queda das 

ditaduras do Norte da África foram a maior surpresa do ano. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

TATIANE VITAL DA SILVA 

RG: 32012717-5 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não menciona escolas estaduais ou atividades 

específicas do GOE e o conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

TAÍS BOTELHO 

RG: 29457564-9 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

TAÍS BOTELHO 

RG: 29457564-9 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 7. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O gabarito oficial está mantido, pois a interpretação do texto fala de, no começo do 

ano, haver um problema, ou seja, o problema é anterior ao começo das aulas, o que elimina a 

possibilidade de alusão à falta de professores em dias de aula; do mesmo modo, o 

conhecimento de mundo impede que consideremos a opção de falta de professores no 

mercado de trabalho, levando-nos à conhecida deficiência de remuneração. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

THIAGO FARIA DE ALMEIDA 

RG: 327094084 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 63. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não é dúbia e está de acordo com a Aula 3, Bloco 8 do Curso de Primeiros 

Socorros do Programa de Aperfeiçoamento de Pessoal - Secretaria da Educação/FUNDAP. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Thiago Hugo Paiva Trisltz 

RG: 40.293.543-3 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

VANESSA BRESSANIM CARNEVALE 

RG: 32.452.378-6 

Gestão de Informações Escolares 

Questão apresentada para o candidato como nº 40. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual do Sistema de Cadastro de Alunos. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

VIVIAN TOLEDO ROCHA 

RG: 446984218 

Internet 

Questão apresentada para o candidato como nº 15. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A função principal dos sistemas gerenciadores de redes de relacionamento na 

Internet certamente não é informar seus membros sobre as últimas notícias e eventos,  

dispo-nibilizar arquivos para download ou permitir às empresas a formação de programas de 

fidelização para seus clientes. O encontro e reencontro de pessoas são o alvo principal dos 

mecanismos computacionais utilizados nesses sistemas. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

VIVIAN TOLEDO ROCHA 

RG: 446984218 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 24. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso não procede, pois na Administração Pública Gerencial não busca da 

ELIMINAÇÃO da hierarquia presente no Estado. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

VIVIAN TOLEDO ROCHA 

RG: 446984218 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 59. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque há apenas uma alternativa correta considerando-se o 

conteúdo do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

VIVIAN TOLEDO ROCHA 

RG: 446984218 

Rotina Escolar e Pedagógica 

Questão apresentada para o candidato como nº 45. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque há apenas uma alternativa correta considerando-se o 

conteúdo do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Valmir Barbosa 

RG: 15227795X 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não menciona escolas estaduais ou atividades 

específicas do GOE e o conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Valquiria de Souza Pantolfi 

RG: 34513371 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está completa, utilizando, inclusive, o mesmo 

exemplo do material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Valter Carvalhal Gomes 

RG: 10399872 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual de Procedimentos de Pagamento - 

Unidade Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Vanessa Alves Tarzia 

RG: 303149978 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 47. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A alternativa apontada não possui significado ambíguo e está de acordo com a aula 

4 do Curso PDG Educação: A Gestão da Secretaria de Escola. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Vanessa Suely Lopes de Oliveira 

RG: 339149590 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 26. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso não procede, pois não há princípio da igualdade dentre os princípios 

constitucionais da administração pública. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Vera Lucia Medeiros Dalacorte 

RG: 12134724 

Pacote de escritório - MS Excel 

Questão apresentada para o candidato como nº 22. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Há uma única fórmula que faz referência a planilhas externas. Todas as demais 

referências são internas, o que leva à alternativa correta. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

WILLERSON CAETANO VIANA DA SILVA 

RG: 34300664-9 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não menciona escolas estaduais ou atividades 

específicas do GOE e o conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Waldinei Quintino da Silva 

RG: 36627057-6 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 62. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão está de acordo com a Aula 3, Bloco 8 do Curso de Primeiros Socorros do 

Programa de Aperfeiçoamento de Pessoal - Secretaria da Educação/FUNDAP. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Zulmira Viana de Oliveira 

RG: 11308749 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 28. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso não procede. O conteúdo consta em COSTIN, Claudia. Administraçõa 

Pública. Ed. Campus, 2010. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

andreia dos santos souza 

RG: 284351994 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 68. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque o argumento do candidato está em desacordo com a 

bibliografia publicada no edital e que foi usada como base na referida questão. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

angela maria pinto da silva 

RG: 12119920 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 11. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O gabarito oficial foi mantido, pois a centralização da argumentação está no fato de 

o gordo provocar preconceito social e, por isso, desconsidera o problema da saúde, colocando 

esse argumento como de menor importância. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

cleusa de lima merolla 

RG: 16474132x 

Pacote de escritório - MS Excel 

Questão apresentada para o candidato como nº 20. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A fórmula mostrada é uma fórmula lógica e seu é “VERDADEIRO”. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

debora cristine pfitscher 

RG: 211607587 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

elton mattos de almeida 

RG: 429898629 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 62. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se em conformidade com os tópicos 

que seriam cobrados e o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

elton mattos de almeida 

RG: 429898629 

Gestão de Pessoas e Liderança 

Questão apresentada para o candidato como nº 42. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está no tópico correto, uma vez que a 

bibliografia sobre Administração do Tempo (que aborda também a questão da liderança) 

corresponde a Gestão da Vida Escolar e diz respeito à bibliografia indicada pela SEE para tal 

temática. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

elton mattos de almeida 

RG: 429898629 

Gestão de Pessoas e Liderança 

Questão apresentada para o candidato como nº 41. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está no tópico correto, uma vez que a 

bibliografia sobre Administração do Tempo (que aborda também a questão da liderança) 

corresponde a Gestão da Vida Escolar e diz respeito à bibliografia indicada pela SEE para tal 

temática. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

juliano cesar do amaral 

RG: 339149449 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

juliano cesar do amaral 

RG: 339149449 

Pacote de escritório - MS Word 

Questão apresentada para o candidato como nº 17. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A referência usada é o Office 2003, conforme divulgado. As questões são genéricas o 

bastante para que as particularidades de cada versão não impeçam sua resolução. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

juliano cesar do amaral 

RG: 339149449 

Pacote de escritório - MS Word 

Questão apresentada para o candidato como nº 18. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A referência usada é o Office 2003, conforme divulgado. As questões são genéricas o 

bastante para que as particularidades de cada versão não impeçam sua resolução. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

juliano cesar do amaral 

RG: 339149449 

Pacote de escritório - MS Word 

Questão apresentada para o candidato como nº 16. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A referência usada é o Office 2003, conforme divulgado. As questões são genéricas o 

bastante para que as particularidades de cada versão não impeçam sua resolução. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

juliano cesar do amaral 

RG: 339149449 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual de Gestão de Recursos Humanos na 

Unidade Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

karen monique dos santos cocharro nunes 

RG: 408825601 

Gestão de Informações Escolares 

Questão apresentada para o candidato como nº 38. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão não tem mais de uma alternativa correta. 

Apenas uma alternativa está em conformidade com o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

liliani de morais julio 

RG: 246151328 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual de Gestão de Recursos Humanos na 

Unidade Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

lindaci maria de almeida bento 

RG: 24411366x 

Rotina Escolar e Pedagógica 

Questão apresentada para o candidato como nº 45. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a candidata está enganada, a questão tem apenas uma 

alternativa correta de acordo com o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

lindaci maria de almeida bento 

RG: 24411366x 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

margarida rocha de almeida brito 

RG: 53525242 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 4. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O gabarito oficial foi mantido.Trata-se de certas expressões em língua portuguesa 

que já trazem em si mesmas, implícitas, conotações positivas ou negativas: quando dizemos 

“manteiga de qualidade” não estamos dizendo se é de boa ou má qualidade, mas todos os 

usuários a entendem como de boa qualidade; o mesmo acontece com “cachorro de raça”, pois 

não estamos dizendo também se é de boa ou má raça. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

maria angela carvalho de oliveira 

RG: 172506955 

Servidor Público na Administração 

Questão apresentada para o candidato como nº 31. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso não procede. A alternativa certa é a única que traz um conteúdo de caráter 

positivo. Isto é, a pergunta está avaliando a responsabilização do servidor em caso de atuação 

inadequada. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

maria da consolação morais dos santos 

RG: 9104422798 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

miriam kenia de sousa parada 

RG: 30778308x 

Pacote de escritório - MS Excel 

Questão apresentada para o candidato como nº 21. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão refere-se ao conjunto de células na região entre A1 e C3, ou seja, de A1 

até C3, como normalmente as regiões são estabelecidas no EXCEL. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

mirian de paula ribeiro 

RG: 449113206 

Noções de Educação Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 33. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão encontra-se de acordo com a alteração da lei 

que foi mencionada e com as bibliografias indicadas. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

regiane patricia cardoso silva 

RG: 207810795 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ronaide rosa de souza 

RG: 104468889 

Rotina Escolar e Pedagógica 

Questão apresentada para o candidato como nº 46. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque essa temática também foi incluída em tópicos referentes 

ao tema gestão da vida escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ronaide rosa de souza 

RG: 104468889 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 62. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão está de acordo com a Aula 3, Bloco 8 do Curso de Primeiros Socorros do 

Programa de Aperfeiçoamento de Pessoal - Secretaria da Educação/FUNDAP. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ronaldo wagner olhiara junior 

RG: 287548491 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 12. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O gabarito oficial está mantido, pois as causas correspondem normalmente a fatos, 

enquanto os efeitos são inferências ou outros fatos ligados claramente a uma causa específica, 

como ocorre em (E); ora, na opção (A) o fato de haver muitos usuários de computadores e a 

concorrência inerente a esse estado de coisas faz com que os preços barateiem, sobretudo 

numa economia organizada como a americana. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

rosemeire gonsalves lourenço 

RG: 179660755 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

selma regina padoani haak 

RG: 7623763-1 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual de Gestão de Recursos Humanos na 

Unidade Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

selmo carlos de souza 

RG: 243277581 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 12. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: O gabarito oficial está mantido, pois as causas correspondem normalmente a fatos, 

enquanto os efeitos são inferências ou outros fatos ligados claramente a uma causa específica, 

como ocorre em (E); ora, na opção (A) o fato de haver muitos usuários de computadores e a 

concorrência inerente a esse estado de coisas faz com que os preços barateiem, sobretudo 

numa economia organizada como a americana. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

solange vallado santos 

RG: 140233131 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 36. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: A questão não menciona escolas estaduais ou atividades específicas do GOE e o 

conhecimento geral sobre educação pública é necessário. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

sonia  regina morales gomes 

RG: 8160709-x 

Servidor Público na Administração 

Questão apresentada para o candidato como nº 32. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Há uma única alternativa que NÃO se enquadra na resposabilização do servidor, no 

sentido de punição, de modo que o recurso não procede. Se houvesse dúvida, a distinção 

desta alternativa ante às demais resolveria a questão 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Álvaro Marques Teixeira Neto 

RG: 29884381X 

Atendimento à Demanda Escolar 

Questão apresentada para o candidato como nº 35. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque o argumento do candidato está em desacordo com a lei 

que foi usada como base na referida questão. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Álvaro Marques Teixeira Neto 

RG: 29884381X 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 55. 

Situação: IMPROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está de acordo com o material bibliográfico 

indicado no edital, não tendo havido qualquer informação relativa a mudança de tal 

procedimento. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

AIANE MICHELE PEIXOTO FROIS 

RG: 40010329 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ALESSANDRO BENEDITO DIAS 

RG: 41713858-1 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ANTONIO CARLOS CANDIDO 

RG: 9107089-2 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ANTUERBIA COSTA NUNES 

RG: 231212951 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

AUGUSTO CESAR DOMINGUES 

RG: 24422010-4 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aldineia do Carmo Macchioni Onody 

RG: 10610128-6 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Faltou a palavra “legislação" após o termo “quadro demonstrativo de”. O enunciado 

permite a compreensão do que está sendo demandado, uma vez que o quadro demonstrativo 

de legislação é o único que permite a coordenação de processamento da rotina funcional. Mas 

é fato que faltou uma palavra e que a mesma poderia ser útil na escolha da resposta correta. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aldrin Lucas Bethiol 

RG: 45452010-4 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aline Aparecida Rocumback 

RG: 421142972 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aline Mazucanti Domingos 

RG: 28960221x 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Faltou a palavra “legislação" após o termo “quadro demonstrativo de”. O enunciado 

permite a compreensão do que está sendo demandado, uma vez que o quadro demonstrativo 

de legislação é o único que permite a coordenação de processamento da rotina funcional. Mas 

é fato que faltou uma palavra e que a mesma poderia ser útil na escolha da resposta correta. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aline Regina de Fatima Machado 

RG: 341439356 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aline da Silva Marques Pedro 

RG: 331840005 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Ana Cláudia Prudente de Oliveira Silva 

RG: 44178866x 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão está de acordo com a bibliografia. Se de fato houve alguma alteração que 

tornou a questão incorreta, a SGP e/ou a SEE precisam confirmar a informação. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Ana Lucia Bravalhere 

RG: 256863434 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Aparecida Sueli Antonini 

RG: 8578521-0 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

BERNARDA SANTOS MOURE BRAGHIROLI 

RG: 6062785-2 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta, apesar de ter sido considarada 

"taxativa" pela candidata, encontra-se em conformidade com o material bibliográfico indicado 

no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Benedita Firmino de Souza 

RG: 11654880-0 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Manual de Gestão de Recursos Humanos na 

Unidade Escolar. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Benedito Rodrigues Domingues 

RG: 309047420 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão está de acordo com a bibliografia. Se de fato houve alguma alteração que 

tornou a questão incorreta, a SGP e/ou a SEE precisam confirmar a informação. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

BÁRBARA ANDRÉA BREDA MANOEL 

RG: 447477171 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CARLOS EDUARDO FERRARI 

RG: 20299969 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CLAUDIA ESCUDEIRO 

RG: 20008008 

Atendimento Interno e Externo 

Questão apresentada para o candidato como nº 57. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão refere-se ao GOE como apenas um dos 

membros da escola que também deve visar à educação e ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

CRISTINA APARECIDA DE LIMA 

RG: 17148511 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 67. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão foi feita com base na Lei Federal nº 9.503 (Código Nacional de Trânsito), 

mas de fato está fora do Capítulo XIII, embora faça parte do caput da lei. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Dalva Celi Oliveira Martins Alves 

RG: 20346600-7 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Danilo Jorge Jardim Junquetti 

RG: 28811097-3 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Dayana Loyze Brunhoroto 

RG: 414431972 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

EDINALVA ALMEIDA DE ARAUJO BARAÚNA 

RG: 28260649X 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 27. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Há um erro de grafia no enunciado da questão. Em lugar de "Administração Direta", 

que aparece duas vezes no enunciado, deveria constar "Administração Indireta" em uma da 

vezes. O erro torna a questão incompreensível e o recurso procede. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Elenice Martins do Carmo 

RG: 16924164 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Eliana Aparecida Freitas Lesse 

RG: 230176963 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 28. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Há um erro de grafia no enunciado da questão. Em lugar de "Administração Direta", 

que aparece duas vezes no enunciado, deveria constar "Administração Indireta" em uma da 

vezes. O erro torna a questão incompreensível e o recurso procede. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Eliana Pires Miranda Ulloa 

RG: 21426435-x 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque os termos empregados encontram-se em conformidade 

com o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Eliana Rosa Augusto do Amaral 

RG: 19320361-3 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está de acordo com o material bibliográfico 

indicado no edital, não tendo havido qualquer informação relativa a mudança de tal 

procedimento. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Francisca Chagas da Silva Girão 

RG: 476016848 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

FÁBIO RODRIGUES DA SILVA 

RG: 27095747 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

FÁBIO RODRIGUES DA SILVA 

RG: 27095747 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Faltou a palavra “legislação" após o termo “quadro demonstrativo de”. O enunciado 

permite a compreensão do que está sendo demandado, uma vez que o quadro demonstrativo 

de legislação é o único que permite a coordenação de processamento da rotina funcional. Mas 

é fato que faltou uma palavra e que a mesma poderia ser útil na escolha da resposta correta. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

GILKA TEIXEIRA DE SOUZA 

RG: 15176785-3 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 27. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Há um erro de grafia no enunciado da questão. Em lugar de "Administração Direta", 

que aparece duas vezes no enunciado, deveria constar "Administração Indireta" em uma da 

vezes. O erro torna a questão incompreensível e o recurso procede. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

HELENA NASCIMENTO PEREZ ANDREU 

RG: 26737074 

Interpretação de Texto 

Questão apresentada para o candidato como nº 10. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A candidata tem razão. Para que ela fique perfeita é necessário mudar a frase da 

resposta para “pousou sobre um galho de uma amendoeira” – galho; 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Hamilton Trigo Rollo Junior 

RG: 137667668 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a alternativa correta encontra-se em conformidade com 

o material bibliográfico indicado no edital, onde a regra é apresentada de forma geral, 

podendo ser aplicada a diferentes cargas horárias. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Igor Augusto Varga Soprano 

RG: 333519516 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

JACY AITA 

RG: 80245146 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

JOSÉ ANTONIO DA ROSA 

RG: 17285135 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

JUCIMARA BOLDRIN GRANADIER 

RG: 20782856 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão tem uma alternativa correta, a qual está em 

conformidade com o material bibliográfico indicado no edital. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

JULIANA ALVES PIRES BISCUOLA 

RG: 27843517-8 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Juliana Vieira dos Santos Okubo 

RG: 237176592 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

LARISSA VARGA SOPRANO 

RG: 33351952-8 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

LUANA MARIA DA SILVA 

RG: 449009464 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 27. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Há um erro de grafia no enunciado da questão. Em lugar de "Administração Direta", 

que aparece duas vezes no enunciado, deveria constar "Administração Indireta" em uma da 

vezes. O erro torna a questão incompreensível e o recurso procede. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

LURDES BERNADETE DE OLIVEIRA 

RG: 1301270 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com o Decreto nº 55.078, é preciso checar com a 

SGP/SEE se houve alteração nas jornadas semanais de trabalho dos docentes. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Lia Mara Claro dos Santos 

RG: 259134417 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Lucila Soares Lincho 

RG: 7505101 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Luiza Aparecida Juliatto 

RG: 17448581 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 25. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso procede. A alternativa correta "no Brasil, as subdivisões territoriais são 

conferem às unidades subnacionais autonomia política." contem um erro de grafia que 

impossibilita a compreensão da questão. Em lugar "são", o correto seria "não" 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

LÍDIA MARIA DOS SANTOS 

RG: 228133798 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIA CELIA DOS SANTOS 

RG: 20391770-4 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está de acordo com o material bibliográfico 

indicado no edital, não tendo havido qualquer informação relativa a mudança de tal 

procedimento. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIA IRENE DE OLIVEIRA 

RG: 13079892 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão está de acordo com a bibliografia. Se de fato houve alguma alteração que 

tornou a questão incorreta, a SGP e/ou a SEE precisam confirmar a informação. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO CRUZ 

RG: 184853813 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque a questão está compreensível, apesar de a candidata ter 

alegado dificuldade no entendimento da mesma. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIA ROSELI DOS SANTOS MARTINS 

RG: 353466712 

Coordenação de Processamento da Rotina Funcional 

Questão apresentada para o candidato como nº 50. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Faltou a palavra “legislação" após o termo “quadro demonstrativo de”. O enunciado 

permite a compreensão do que está sendo demandado, uma vez que o quadro demonstrativo 

de legislação é o único que permite a coordenação de processamento da rotina funcional. Mas 

é fato que faltou uma palavra e que a mesma poderia ser útil na escolha da resposta correta. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MARIANA RODRIGUES MARCONDES 

RG: 25.787.447-1 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Marcos Felipe Rochel 

RG: 264487503 

Rotina Escolar e Pedagógica 

Questão apresentada para o candidato como nº 44. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A atribuição da função de publicação dos nomes dos alunos concluintes de estudos 

em nível fundamental e médio realmente cabe ao Dirigente Regional de Ensino. Embora não 

seja este o objeto medido pela questão, sou favorável à alteração do enunciado (substituindo 

a expressão "em uma unidade escolar" pela expressão "como Dirigente Regional de Ensino"), 

com desativação da questão. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Marcos Felipe Rochel 

RG: 264487503 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Marineide Cavalca Garcia 

RG: 12172038 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Maycon Pereira de Oliveira 

RG: 406687754 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

MÔNICA DE ALMEIDA ALVARES 

RG: 345684631 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 30. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Há um erro de grafia no enunciado da questão. Em lugar de "Administração Direta", 

que aparece duas vezes no enunciado, deveria constar "Administração Indireta" em uma da 

vezes. O erro torna a questão incompreensível e o recurso procede. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

NANCI DE MORAES 

RG: 72960644 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

NATALIA SOARES MOREIRA 

RG: 466252961 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Osvaldo Luis Cavassana 

RG: 25868139 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

PAULA FABIANA FRUCH 

RG: 274475169 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

RAFAEL JOSÉ FERREIRA FARIA 

RG: 339921018 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

RODRIGO DOS SANTOS 

CNH: 02259860896 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ROSELI MARÇAL GUIDOTI 

RG: 188760787 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 27. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Há um erro de grafia no enunciado da questão. Em lugar de "Administração Direta", 

que aparece duas vezes no enunciado, deveria constar "Administração Indireta" em uma da 

vezes. O erro torna a questão incompreensível e o recurso procede. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ROSEMARIA BULL PRAÇA 

RG: 12797231 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. Resolução de Jan/2012 altera a Lei de 2009. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Regina Aparecida Pereira Cruz 

RG: 17920123-2 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Rita de Cássia Nunes Pellison 

RG: 17395181 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Rosa Aralli 

RG: 11649760 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SILVANA ALVES FERREIRA 

RG: 16.260.487-7 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SILVIO DOS SANTOS RAMOS PEDROSO 

RG: 172881419 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SIMONE DAYENE VIEIRA 

CNH: 03025929554 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 68. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão foi feita com base na Lei Federal nº 9.503 (Código Nacional de Trânsito), 

mas de fato está fora do Capítulo XIII, embora faça parte do caput da lei. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SIMONE LIMA DE JESUS 

RG: 07827275-06 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

SONIA REGINA VIRILO DE SOUZA 

RG: 144229584 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 28. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Há um erro de grafia no enunciado da questão. Em lugar de "Administração Direta", 

que aparece duas vezes no enunciado, deveria constar "Administração Indireta" em uma da 

vezes. O erro torna a questão incompreensível e o recurso procede. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Simone Emi Yabasse Guimaraes 

RG: 215161567 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Sonia Regina Correa de Souza 

RG: 15853388-4 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 28. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Há um erro de grafia no enunciado da questão. Em lugar de "Administração Direta", 

que aparece duas vezes no enunciado, deveria constar "Administração Indireta" em uma da 

vezes. O erro torna a questão incompreensível e o recurso procede. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Susana Batista 

RG: 1885608 

Rotinas Administrativas, Financeiras, Patrimoniais e Operacionais 

Questão apresentada para o candidato como nº 69. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão foi feita com base na Lei Federal nº 9.503 (Código Nacional de Trânsito), 

mas de fato está fora do Capítulo XIII, embora faça parte do caput da lei. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Tatiane Carolina Aparecida de Araujo 

RG: 34991295-6 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

Thiago Hugo Paiva Trisltz 

RG: 40.293.543-3 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: A questão encontra-se de acordo com a Resolução SE nº 89, de 29 de dezembro de 

2011. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

VANESSA BRESSANIM CARNEVALE 

RG: 32.452.378-6 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

WILLERSON CAETANO VIANA DA SILVA 

RG: 34300664-9 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ana maria antunes parilha 

RG: 16193001-3 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

danyely lopes santos pelizaro 

RG: 45858639-0 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 27. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Há um erro de grafia no enunciado da questão. Em lugar de "Administração Direta", 

que aparece duas vezes no enunciado, deveria constar "Administração Indireta" em uma da 

vezes. O erro torna a questão incompreensível e o recurso procede. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

debora cristine pfitscher 

RG: 211607587 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ivete bergamo de carvalho 

RG: 8908999 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 29. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Há um erro de grafia no enunciado da questão. Em lugar de "Administração Direta", 

que aparece duas vezes no enunciado, deveria constar "Administração Indireta" em uma da 

vezes. O erro torna a questão incompreensível e o recurso procede. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ivete dias ribeiro 

RG: 10169837 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 53. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: a questão está de acordo com o material fornecido pela SEE 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

juliana mara ramos 

RG: 26377971 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

karen monique dos santos cocharro nunes 

RG: 408825601 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

marcos paulo dos santos 

RG: 308255938 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 52. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso deferido. A pergunta não questiona em que local é feita a atribuição inicial 

da carga horária, mas a menção à DRE pode permitir a interpretação de que a decisão foi na 

DRE e não na UE. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

raquel nossa dos santos paulino 

RG: 255891581 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 24. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: "Recurso procede. A alternativa correta "no Brasil, as subdivisões territoriais são 

conferem às unidades subnacionais autonomia política." contem um erro de grafia que 

impossibilita a compreensão da questão. Em lugar "são", o correto seria "não"" 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

raquel nossa dos santos paulino 

RG: 255891581 

Administração Pública 

Questão apresentada para o candidato como nº 30. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Há um erro de grafia no enunciado da questão. Em lugar de "Administração Direta", 

que aparece duas vezes no enunciado, deveria constar "Administração Indireta" em uma da 

vezes. O erro torna a questão incompreensível e o recurso procede. 

 



   

Certificação para Gerente de Organização Escolar 

 

ÉLIDA MARIA SEVERINO 

RG: 34768578-X 

Gerência de pagamento 

Questão apresentada para o candidato como nº 51. 

Situação: PROCEDENTE 

Resposta: Recurso indeferido porque os termos empregados encontram-se em conformidade 

com o material bibliográfico indicado no edital. 

 


