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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 08/01/2019 -19:11

A alternativa c da questão numero 11 que completa a lacuna do art. 2° possui erro, onde diz classificação a palavra correta é
qualificação como citado a baixo, podendo ser conferido na própria lei n° 9.394/1996.
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana,
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
Anexo(s):

Data do envio

11 pdf.pdf

08/01/2019 19:23

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -22:03

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Erro de edição que comprometeu a interpretação por parte dos candidatos. A troca da palavra “qualificação” pela palavra
“classificação”.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 08/01/2019 -19:26

Em todos os sites citados não se pode encontrar com definição a "teoria cognitiva" na qual é enunciada como correta na questão
13. Sendo assim fica visível e comprovado por fundamentação teórica que a questão de número 13 deveria ter sido apresentada
de outra forma, ou ter suas alternativas melhores apresentadas, deixando duas alternativas como resposta correta ao
participante do processo seletivo, pois a seguinte teoria é apresentada como teoria do desenvolvimento cognitivo.
Anexo(s):

Data do envio

13 pdf.pdf

08/01/2019 19:26

Questão 13

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -21:55

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C.
MACEDO, Lino. Ensaios Construtivistas. 3. Ed. São Paulo : Casa do Psicólogo, 1994.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 08/01/2019 -19:27

Na questão 14 a referida frase: Onde o educando deve conduzir o aluno na... Apresenta erro de ortografia e concordância onde
à palavra educando da outro sentido a frase, sendo assim impossível responder a qual autor a mesma se referia.
Anexo(s):

Data do envio

14pdf.pdf

08/01/2019 19:27

Questão 14

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -21:56

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O erro de edição no enunciado da questão, usando a palavra “educando” no lugar de “educador”, não
prejudica o entendimento e a resolução da questão. Portanto fica mantido o gabarito oficial.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 08/01/2019 -21:12

Na questão 14 cabe recurso para ser anulada por a questão não estar correta. Não é o educando que deve conduzir o aluno.
Pois educando e aluno se referem a mesma pessoa.
14- Pensador da educação que acreditava que deve haver o compartilhamento do saber
através de um processo de mútua troca do saber. Onde o EDUCANDO deve conduzir o ALUNO na
percepção da leitura do mundo que o cerca, pois só é possível conquistar o saber se aprender
a analisar o mundo em que vive:

Questão 14

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -21:56

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O erro de edição no enunciado da questão, usando a palavra “educando” no lugar de “educador”, não
prejudica o entendimento e a resolução da questão. Portanto fica mantido o gabarito oficial.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Solicitado em: 08/01/2019 -21:17

Recurso:

A 11 cabe recurso pois a questão C que o gabarito diz estar correta está errada. Pois não é a classificação para o trabalho e sim
a qualificação para o trabalho.
11- Segundo o Artigo 2° da Lei n° 9.394/1996, a educação, dever da família e do Estado,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade:
a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, o pleno
desenvolvimento do educando, respeito à liberdade e tolerância.
b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber.
c) O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
classificação para o trabalho.
d) Garantia e padrão de qualidade, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao
longo da vida, valorização do profissional da educação escolar.
Anexo(s):

Data do envio

Screenshot_20190108-211630~2.png

08/01/2019 21:19

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -22:03

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Erro de edição que comprometeu a interpretação por parte dos candidatos. A troca da palavra “qualificação” pela palavra
“classificação”.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 07/01/2019 -14:37

Nesta questão existe um erro, a Lei de Diretrizes e Bases deixa claro:
TÍTULO II
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana,
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua QUALIFICAÇÃO para
o trabalho.
E não CLASSIFICAÇÃO como na alternativa apontada na prova.
O erro está na troca das palavras CLASSIFICAÇÃO por QUALIFICAÇÃO.

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -22:03

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Erro de edição que comprometeu a interpretação por parte dos candidatos. A troca da palavra “qualificação” pela palavra
“classificação”.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/

6/17

17/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 10/01/2019 -12:27

recurso questão 8 por não estar e acordo com a ldb
Anexo(s):

Data do envio

Idiane 0233.pdf

10/01/2019 12:29

Questão 8

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -21:59

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão tem como base o decreto 7.352/2010:
Art. 3o Caberá à União criar e implementar mecanismos que garantam a manutenção e o desenvolvimento da educação do
campo nas políticas públicas educacionais, com o objetivo de superar as defasagens históricas de acesso à educação escolar
pelas populações do campo, visando em especial:
I - reduzir os indicadores de analfabetismo com a oferta de políticas de educação de jovens e adultos, nas localidades onde
vivem e trabalham, respeitando suas especificidades quanto aos horários e calendário escolar;
II - fomentar educação básica na modalidade Educação de Jovens e Adultos, integrando qualificação social e profissional ao
ensino fundamental;
III - garantir o fornecimento de energia elétrica, água potável e saneamento básico, bem como outras condições necessárias ao
funcionamento das escolas do campo; e
IV - contribuir para a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a computadores, à conexão à rede mundial de
computadores e a outras tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas do campo.

A alternativa A da questão se refere aos entes federados.
Art. 7o No desenvolvimento e manutenção da política de educação do campo em seus sistemas de ensino, sempre que o
cumprimento do direito à educação escolar assim exigir, os entes federados assegurarão:
III - organização do calendário escolar de acordo com as fases do ciclo produtivo e as condições climáticas de cada região.
Portanto permanece inalterado o gabarito oficial.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 10/01/2019 -12:31

recurso questão 11 por não estar de acordo com lei 9394/96
Anexo(s):

Data do envio

Idiane 01.pdf

10/01/2019 12:31

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -22:00

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Erro de edição que comprometeu a interpretação por parte dos candidatos. A troca da palavra “qualificação” pela palavra
“classificação”.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Solicitado em: 10/01/2019 -11:34

Recurso:

Solicito que a banca examinadora analise a questão 08- Professor Séries Iniciais do Ensino Fundamental.
08- De acordo com o decreto 7.352/2010 caberá à União criar e implementar mecanismos que
garantam a manutenção e o desenvolvimento da educação do campo nas políticas públicas
educacionais, com o objetivo de superar as defasagens históricas de acesso à educação
escolar pelas populações do campo, visando, exceto:
a) A organização do calendário escolar de acordo com as fases do ciclo produtivo e as
condições climáticas de cada região.
b) Fomentar educação básica na modalidade educação de jovens e adultos, integrando
qualificação social e profissional ao ensino fundamental.
c) Garantir o fornecimento de energia elétrica, água potável e saneamento básico, bem
como outras condições necessárias ao funcionamento das escolas do campo.
d) Contribuir para a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a computadores, à
conexão à rede mundial de computadores e a outras tecnologias digitais, beneficiando a
comunidade escolar e a população próxima às escolas do campo.
Sendo que ,em meu entender, TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS . Pois na Lei n° 9394/1996:
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à
sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural.
Peço por gentileza a analise e ANULAÇÃO da questão. Para que nenhum candidato seja prejudicado.
Atenciosamente.
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

Questão 8

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -21:57

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão tem como base o decreto 7.352/2010:
Art. 3o Caberá à União criar e implementar mecanismos que garantam a manutenção e o desenvolvimento da educação do
campo nas políticas públicas educacionais, com o objetivo de superar as defasagens históricas de acesso à educação escolar
pelas populações do campo, visando em especial:
I - reduzir os indicadores de analfabetismo com a oferta de políticas de educação de jovens e adultos, nas localidades onde
vivem e trabalham, respeitando suas especificidades quanto aos horários e calendário escolar;
II - fomentar educação básica na modalidade Educação de Jovens e Adultos, integrando qualificação social e profissional ao
ensino fundamental;
III - garantir o fornecimento de energia elétrica, água potável e saneamento básico, bem como outras condições necessárias ao
funcionamento das escolas do campo; e
IV - contribuir para a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a computadores, à conexão à rede mundial de
computadores e a outras tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas do campo.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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A alternativa A da questão se refere aos entes federados.
Art. 7o No desenvolvimento e manutenção da política de educação do campo em seus sistemas de ensino, sempre que o
cumprimento do direito à educação escolar assim exigir, os entes federados assegurarão:
III - organização do calendário escolar de acordo com as fases do ciclo produtivo e as condições climáticas de cada região.
Portanto permanece inalterado o gabarito oficial.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Solicitado em: 11/01/2019 -23:12

Recurso:

Solicito que a banca examinadora analise a questão 9, Professor Séries Iniciais do Ensino Fundamental,sendo que a Lei nº
11.645/2008 não consta no Conteúdo Programático Conhecimentos Gerais.
Peço por gentileza a analise e anulação da questão. Para que nenhum candidato seja prejudicado.
Atenciosamente.
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

Questão 9

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -22:02

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Está disposto na LDB o Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, tornase obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Este artigo da LDB foi alterado pela seguinte
Lei (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). A LDB consta do conteúdo programático.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 08/01/2019 -01:09

A questão sobre a BNCC, sendo que não estava no conteúdo programático.
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO Nº 18 - SÉRIES INICIAIS.docx

08/01/2019 21:12

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -21:49

RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão trata da Base Nacional Comum Curricular, conteúdo esse, que se enquadra no conteúdo
programático disposto no edital do processo seletivo, uma vez que o mesmo cita, atualidades profissionais.
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 08/01/2019 -01:11

Muito confusa sobre as principais capacidades que a criança desenvolve no ato de brincar.
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO Nº 20- SÉRIES INICIAIS.docx

08/01/2019 21:15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -21:51

RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Está disposto no Art. 9º dos Parâmetros Curriculares Nacionais Educação Infantil - As práticas pedagógicas
que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4858-orientacoes-curriculares-ed&Itemid=30192

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 08/01/2019 -01:13

Questão sobre a BNCC, no qual não estava no conteúdo programático.
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO Nº 15 EDUCAÇÃO INFANTIL.docx

08/01/2019 21:17

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -21:51

RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão trata da Base Nacional Comum Curricular, conteúdo esse, que se enquadra no conteúdo
programático disposto no edital do processo seletivo, uma vez que o mesmo cita, atualidades profissionais.
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 08/01/2019 -01:13

Questão sobre código que está na BNCC, no qual não estava no conteúdo programático.

Questão 18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -21:53

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão trata da Base Nacional Comum Curricular, conteúdo esse, que se enquadra no conteúdo
programático disposto no edital do processo seletivo, uma vez que o mesmo cita, atualidades profissionais.
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 11/01/2019 -09:00

Apresento recurso quanto à formulação da questão de n 14 da prova de Professor de Educação Infantil por entender que há erro
na segunda frase da questão. Onde lê-se educando, deve ler-se educador, pois educando é sinônimo de aluno e como está
exposto, "aluno" ou "educando" não pode conduzir aluno na percepção do mundo que o cerca...então, na verdade, nenhuma das
alternativas apresentadas condiz com a resposta adequada, pois nenhum dos teóricos e pensadores citados apresenta essa
característica em suas obras.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 1 smbv.pdf

11/01/2019 09:01

Questão 14

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -22:01

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O erro de edição no enunciado da questão, usando a palavra “educando” no lugar de “educador”, não
prejudica o entendimento e a resolução da questão. Portanto fica mantido o gabarito oficial.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/38/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 10/01/2019 -15:08

Na questão 11 a resposta correta segundo o gabarito é a letra C, mas a resposta esta incorreta porque segundo a LDB o correto
é " O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificação para o trabalho." Na
resposta esta escrito classificação e não qualificação. Por este motivo a questão precisa ser anulada. Até porque ninguém educa
para classificar e sim para qualificar.

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/01/2019 -22:03

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Erro de edição que comprometeu a interpretação por parte dos candidatos. A troca da palavra “qualificação” pela palavra
“classificação”.
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