
 MUNICÍPIO DE LAURO MULLER / SC                                      Processo Seletivo Simplificado 002 e 003/2018 

 

1 www.psconcursos.com.br 

 
MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 003/2018 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 
 

 

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER, estado de Santa Catarina, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
e comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto 122/18 de 21 de setembro de 2018, 
no uso de suas atribuições legais e a PS Concursos, torna público a análise e julgamento dos recursos da Prova 
Objetiva, conforme segue: 
 

RECURSO 01 DA QUESTÃO 01 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1261507, 1261557 e 1261558 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
004 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches/Pré-Escola) (HABILITADO) 
006 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 

Os Candidatos solicitam anulação alegando que o contexto da questão tem 
características autobiográficas, e neste caso a alternativa “C) A música representa uma 
brincadeira de criança, por isso em alguns momentos são representados”, não poderia 
ser apontada como correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da banca organizadora concluiu-se que o pleito não procede, pois o 
enunciado da questão aborda conceitos presentes no texto. É perceptível pelas 
escolhas linguísticas do compositor que ele tenta representar uma brincadeira de 
criança. Se esse contexto tem algum teor autobiográfico, isso não influencia no 
enunciado da questão, pois a mesma cria uma identificação por abordar temas que 
seriam abrangentes a qualquer infância daquele período. Portanto recurso indeferido e 
questão mantida 

RECURSO 02 DA QUESTÃO 01 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1263532, 1277020 e 1286106 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 

004 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches/Pré-Escola) (HABILITADO) 
011 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS (6º ao 9º Ano) (NÃO HABILITADO) 
022 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
As requerentes solicitam que seja analisada novamente a questão, pois seu conteúdo 
não condiz com a resposta do gabarito preliminar oficial. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca entende que algumas pessoas façam esse tipo de leitura em relação à música 
João e Maria, muito disso se deve ao contexto político da época e em relação ao 
engajamento de seu compositor Chico Buarque. Porém, o próprio Chico Buarque 
comenta sobre o contexto infantil da canção, conforme visto no link abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=RQjbE_BIn9A  

Portanto recurso indeferido e questão mantida 
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RECURSO QUESTÃO 02 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1263532, 1277020 e 1286106 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 

004 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches/Pré-Escola) (HABILITADO) 
011 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS (6º ao 9º Ano) (NÃO HABILITADO) 
022 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
As requerentes solicitam que seja analisada novamente a questão, pois seu conteúdo 
não condiz com a resposta do gabarito preliminar oficial. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

O gabarito não condiz com o conteúdo da canção por quê? Faltaram evidências no 
recurso. Mas o gabarito será mantido, pois a alternativa E é a única que não representa 
desvio de coerência no texto, pois não necessariamente o relacionamento descrito na 
canção obrigatoriamente teria que ser fruto da imaginação do autor. 

Portanto a banca conclui que o recurso não procede e questão segue mantida 

RECURSO QUESTÃO 03 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1263532, 1277020 e 1286106 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 

004 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches/Pré-Escola) (HABILITADO) 
011 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS (6º ao 9º Ano) (NÃO HABILITADO) 
022 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
As requerentes solicitam que seja analisada novamente a questão, pois seu conteúdo 
não condiz com a resposta do gabarito preliminar oficial. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca nota que há uma ausência de argumentos para 
contestação do gabarito. Ele será mantido perante a evidência de que o tempo verbal 
está sendo usado não com a ideia de ação passada, mas como a construção de uma 
atmosfera fantasiosa, dada ao conteúdo lúdico da canção. Portanto a banca conclui que 
o recurso não procede e questão segue mantida. 

RECURSO QUESTÃO 04 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1263532, 1277020 e 1286106. 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 

004 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches/Pré-Escola) (HABILITADO) 
011 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS (6º ao 9º Ano) (NÃO HABILITADO) 
022 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
As requerentes solicitam que seja analisada novamente a questão, pois seu conteúdo 
não condiz com a resposta do gabarito preliminar oficial. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Dada a ausência de argumentos para a revisão da questão, o gabarito preliminar será 
mantido. A alternativa B, pois em virtude de o verbo “ser” ser um verbo de ligação, a 
expressão “o herói” é um predicativo do sujeito. Portanto recurso indeferido e questão 
mantida. 
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RECURSO QUESTÃO 05 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1263532, 1277020 e 1286106 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 

004 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches/Pré-Escola) (HABILITADO) 
011 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS (6º ao 9º Ano) (NÃO HABILITADO) 
022 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
As requerentes solicitam que seja analisada novamente a questão, pois seu conteúdo 
não condiz com a resposta do gabarito preliminar oficial. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do pleito, a banca decidiu que o mesmo não procede por falta de 
argumentos. Neste caso o gabarito será mantido, uma vez que a alternativa A 
apresenta erro, pois a partícula “me” deveria aparecer depois do verbo, em um caso de 
ênclise, por se tratar de começo de frase.  

RECURSO DA QUESTÃO 07 – CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES 

INSCRIÇÕES 1298152 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 005 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches/Pré-Escola) (NÃO HABILITADO) 

PEDIDO 

A candidata afirma que a resposta apontada pelo gabarito está incorreta, visto que, o 
aumento dos ministros do STF, de acordo com o site oficial do senado foi de 33,7 mil 
para 39,2 mil, sendo que o item da questão afirmava que o aumento foi de 33mil para 
39mil, e portanto, o item não está corretamente preciso e completo, conforme fontes 
oficiais. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso e a questão, a banca conclui que o pleito procede. Uma vez que 
se trata de dados reais e publicados em site oficial do senado, não há o que contestar, o 
item II da questão está incorreto e incompleto. 

Deste modo informa-se que a resposta oficial do gabarito agora é a Alternativa B, ou 
seja, apenas o item II está incorreto. Um novo gabarito retificado será publicado com 
esta correção. 

RECURSO DA QUESTÃO 09 – CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES 

INSCRIÇÕES 1287796 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 010 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 

O candidato solicita a mudança do gabarito, afirmando que o mesmo coloca como 
resposta a alternativa E, que diz que todos os itens mencionados na questão estão 
corretos, porém, a resposta correta deveria ser a letra C, que afirma que o item III é 
incorreto, pois, conforme o candidato, de acordo com a notícia veiculada no g1, o item 
III está incorreto. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do recurso, a banca percebeu o pedido procede, pois houve um erro ao 
transpor as repostas da prova para o gabarito oficial. Realmente, a reposta correta é a 
que afirma que o item III está incorreto, ou seja, letra C. Portanto informa-se que o 
recurso está deferido e um novo gabarito retificado será publicado com esta correção. 
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RECURSO DA QUESTÃO 10 – CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES 

INSCRIÇÕES 1292612 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 016 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 

A candidata solicita a mudança do gabarito, afirmando que o mesmo coloca como 
resposta a alternativa E, que diz que todos os itens mencionados na questão estão 
corretos, porém, a resposta correta deveria ser a letra C, que afirma que o item III é 
incorreto, pois, conforme o candidato, de acordo com a notícia veiculada no g1, o item 
III está incorreto. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do recurso, a banca concluiu que a alegação da candidata é infundada e 
não tem sentido, visto que, os gabaritos publicados pelo portal oficial do processo 
seletivo, apontam a resposta correta a letra D, resposta que a própria candidata afirma 
ser a correta. Portanto, o gabarito e questão seguem mantidas e recurso indeferido.  

RECURSO QUESTÃO 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

INSCRIÇÃO 1298203 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 022 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 

A Candidata acredita haver equívoco no gabarito oficial, informando que seria 
alternativa C ao invés da B conforme publicado no gabarito oficial. A mesma cita que, 
de acordo com o PCN de Educação Física valoriza o ensino das atividades físicas sem 
restringi-lo ao universo das habilidades motoras e dos fundamentos dos esportes. Ele 
vai além, incluindo os conteúdos CONCEITUAIS de regras, táticas e alguns dados 
históricos, factuais de modalidades, somados a reflexão sobre os CONCEITOS de ética, 
desempenho, estética, satisfação, eficiência entre outros. Tudo isso na vivência 
concreta dos alunos. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o pedido da requerente, a banca concluiu que o mesmo não procede, pois 
mesmo a candidata apresentando como argumento um texto dos PCN’s, o trecho 
apontado pela solicitante traz um outro assunto abordado em outro contexto. 

Destaca-se que a questão apresenta fielmente o que está descrito no PCN em questão, 
mais especificamente na página 31 (1º parágrafo). Abaixo segue o endereço do 
documento: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf  

Portanto recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

INSCRIÇÃO 1298203 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches/Pré-Escola) (HABILITADO) 

PEDIDO 

A candidata questiona quanto ao conteúdo do enunciado, alegando que o mesmo não 
está condizente com o que se faz no dia a dia no cargo de Professor. A candidata alega 
que a questão é totalmente incoerente à educação infantil no nível que a mesma exerce 
a profissão, que não deveria ter sido feita esta questão com o contexto de zero aos 5 
anos. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso a banca concluiu que o pleito não procede, pois apesar da 
candidata argumentar de maneira correta quanto ao que fala na lei, no contexto 
elencado no enunciado, não há evidências de erros quaisquer quanto a sua construção, 
uma vez que a mesma apresenta um conteúdo listado em edital. 

Nota-se então, que este recurso se enquadra a questionamentos quanto a impugnação 
de editais, fase esta que já se expirou neste certame. Apenas após 60 dias da 
publicação do edital, a candidata questiona quanto ao seu conteúdo. 

Deste modo, o recurso é intempestivo e automaticamente indeferido. 

 

 

 

LAURO MULLER/SC, em 14 de DEZEMBRO de 2018. 

 
 

LARISSA FERNANDES DIAS DURANTES 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 

VALDIR FONTANELLA 
Prefeito Municipal 

 

 

 


