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MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2018 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 
 

 

O MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA, estado de Santa Catarina, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
e comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto Nº 201, de 14 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: 

INSCRIÇÕES 
1259825, 1262761, 1267895, 1267896, 1275037, 1279562, 1279563, 1262760, 
1272215, 1275036, 1279562, 1284565, 1284566, 1288446, 1258965 e 1288447. 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 
003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL e  
004 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PEDIDO 

Os candidatos questionam sobre problema de erro de impressão nos cartões resposta 
da Sala 02 do Horário 02, onde os mesmos foram impressos faltando 10 Questões. Os 
requerentes solicitam providências para garantir a lisura do certame e ninguém ser 
prejudicado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ciente da insurgência, esta banca prima especialmente pela lisura de todos os 
processos que realiza, mas também tenta ao máximo, não causar prejuízo aos 
candidatos participantes de seus certames. No dia do ocorrido, constatou-se um 
equívoco na impressão dos cartões respostas de uma sala específica. Para não 
prejudicar todos os candidatos do certame com a reaplicação da prova objetiva, esta 
banca solucionou o ocorrido da maneira mais adequada que detinha no momento. A 
lisura do certame foi mantida, em face de que, todos os candidatos da sala foram 
testemunhas e assinaram a ata de sala, não havendo, em hipótese alguma, qualquer 
fato que indique beneficiamento de um ou outro candidato, já que o método foi aplicado 
para toda a sala. 

A correção desta parte será feita de forma manual, sem motivos para prejuízo da lisura, 
eis que esta banca é totalmente imparcial e todos os cartões foram assinados 
adequadamente e o fato registrado em ata. Caso haja divergências, após a publicação 
dos resultados, o candidato que se sentir prejudicado, poderá solicitar o acesso ao seu 
cartão resposta mediante recurso.  

Por fim, é importante destacar que todos os cartões respostas, de todas as salas, estão 
arquivados e digitalizados, bem como disponíveis para conferência de qualquer 
autoridade que, pelos meios legais, assim requerer. 

 

 

RECURSO 02: 

INSCRIÇÃO 1258604. 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 008 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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PEDIDO 
O requerente infere que os candidatos do Horário 02 obtiveram acesso a prova antes 
mesmo e ser aplicada 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Conforme publicado em Nota Oficial, no dia 26/11/2018, foi constatado um equívoco na 
data informada referente a publicação de um dos cadernos de prova, mais 
precisamente o “Caderno de Prova (Versão Digital) - Horário 02”, onde poderia dar a 
entender que havia sido publicado antes do dia 25/11/2018 (data das provas objetivas). 

Esta banca prima sempre pela lisura e transparência das informações em todos os 
certames que realiza, e portanto, conforme declarado na nota oficial mencionada acima, 
se tratar apenas de um equívoco de digitação no momento da publicação, e que em 
hipótese alguma publicou cadernos de provas ou quaisquer outras informação referente 
as questões ou gabaritos antes do dia 25/11/2018, e nem mesmo antes dos horários de 
aplicação das mesmas. Salienta-se que todos os cadernos de provas, em suas versões 
digitais, e gabaritos oficiais foram publicados após as 22 horas do dia 25 de Novembro 
de 2018 

 
 

RECURSOS DAS QUESTÕES DA PROVA DO HORÁRIO 01 
 

RECURSO 01 DA QUESTÃO 03 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1258238 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO 
A Candidata solicita anulação da questão, pois segundo a mesma, existem duas 
alternativas corretas para a mesma questão, além da alternativa C, apontada como 
correta, a candidata também aponta a alternativa A como possível. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da banca organizadora concluiu-se que o pedido não tem embasamento, 
pois não está evidente que exista mágoa por parte do eu-lírico da canção. Muito pelo 
contrário, continua se dirigindo à essa hipotética mulher como querida, ainda 
demonstrando carinho pela mesma. Portanto questão segue mantida e recurso 
indeferido. 

RECURSO 02 DA QUESTÃO 03 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1277345 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO 
A Candidata solicita anulação da questão, pois segundo a mesma, existiriam duas 
alternativas corretas. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da banca organizadora concluiu-se que o pedido da requerente não 
procede porque, entende-se que exista uma metáfora no título da canção, como 
apontado pela alternativa E, mas isso não configura um exagero de emoções, pois o eu-
lírico se mostra até bastante racional, dando conselhos para a hipotética mulher a quem 
ele se dirige na canção. 

Portanto, recurso indeferido e questão mantida. 



 MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA / SC                                                Processo Seletivo Simplificado 001/2018 

 

3 www.psconcursos.com.br 

RECURSO QUESTÃO 11 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 1277345 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO 
A candidata solicita anulação da questão, alegando que nenhuma das alternativas traz 
a informação de um candidato que não foi reeleito nas eleições para deputado estadual 
de Santa Catarina. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da Banca, conclui-se que a alegação da candidata não procede, visto que, 
a própria notícia citada pela solicitante, como base para seu recurso, afirma que o 
deputado Ricardo Alba (PSL) foi eleito para o primeiro mandato na Alesc. E ainda 
afirma que "Assim, as outras 22 cadeiras terão novos donos a partir de 2019. Quem sai 
fortalecido das urnas é o PSL. O partido de Jair Bolsonaro não conta com nenhum 
parlamentar na Alesc hoje, mas passará a ter seis representantes em janeiro. Entre 
eles, o vereador de Blumenau Ricardo Alba (PSL), eleito para Assembleia com a maior 
votação do Estado, 62.762 votos.".  

Portanto, tanto a questão como o gabarito estão corretos, e desta forma, recurso 
indeferido 

RECURSO QUESTÃO 12 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 1284542 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 007 - PROFESSOR DE INGLÊS 

PEDIDO 
O candidato pede anulação da questão alegando que a mesma permite dupla 
interpretação já que Jair Bolsonaro foi internado dia 06 e transferido dia 07. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após analisar o recurso, a Banca Examinadora afirma que a alegação da candidata não 
procede, pois, o enunciado da questão é claro e coeso quando pergunta em qual dia 
Jair Bolsonaro foi internado no Hospital Albert Einstein. De acordo com notícias, a 
internação do candidato no referido hospital ocorreu dia 7 de setembro, conforme 
apontado pelo gabarito. O fato do candidato ter sido transferido de um hospital para 
outro, não significa que o mesmo não foi internado no referido hospital.  

Portanto, recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO QUESTÃO 16 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÕES 1270168, 1258238, 1258286 e 1261088 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO 
Os candidatos questionam quanto o item IV, pois segundo os proponentes, este item 
está correto, e portanto a resposta da questão deveria ser outra, uma vez que análise 
de material didático é responsabilidade da BNCC. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a baca examinadora define que o pleito não procede, uma vez que tal 
atribuição de análise de material didático em nenhum momento é exposta nos 
documentos oficiais como responsabilidade da BNCC. Consta sim questões 
relacionadas a pontos normativos, mas não técnicos conforme aponta o único item 
incorreto da questão.  

Conforme site do MEC (http://basenacionalcomum.mec.gov.br/): A BNCC é um 
documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas 
e modalidades da Educação Básica. 

Deste modo, questão segue mantida e recurso indeferido 

 

RECURSO QUESTÃO 19 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÕES 1261641 e 1277345 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO 
As candidatas solicitam revisão da questão e possível anulação ou troca de gabarito, 
uma vez que a resposta apontada pelo gabarito oficial, aponta que todas as alternativas 
estão corretas, porém o item II, ao dizer que o PPP é autocrático, se torna incorreto. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso e questão, rapidamente foi constatado um equívoco no gabarito, 
realmente as candidatas têm razão nas suas argumentações, pois o PPP não é 
autocrático e sim de natureza democrática. Deste modo, a banca informa que a 
resposta correta é a “Alternativa D” - Somente o item II está incorreto, e não a 
alternativa b conforme publicado. 

Desta forma, o recurso está deferido e um novo gabarito retificado será postado com 
esta correção 

 

RECURSO QUESTÕES 18 e 27 – PROVA HORÁRIO 02 (PROFESSOR DE INGLÊS) 

INSCRIÇÃO 1269722 - Vanessa Da Silva Da Silveira 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 007 - PROFESSOR DE INGLÊS 

PEDIDO 
A candidata solicita que as questões 18 e 27 sejam anuladas, alegando que a resposta 
da questão 27 é apresentada na própria prova, na questão 18 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da banca organizadora concluiu-se que o pedido da requerente não 
procede, pois as questões apresentadas na prova são distintas e de cargos diferentes. 
Mesmo que possa abordar um assunto semelhante, não é possível inferir que há 
favorecimento de candidatos apenas por constar o mesmo tema abordado, uma vez 
que a formulação de tais questões fora feita de forma totalmente diferentes e que em 
nenhum instante foi apresentada resposta de uma questão como sendo a resposta de 
outra. Portanto, recurso INDEFERIDO e questões mantidas. 
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RECURSO 01 DA QUESTÃO 24 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÕES 1272576 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO 
A candidata infere que erros de gramática no enunciado induziram o candidato ao erro 
na hora de responder. Também afirma que há um erro na sigla DCNC 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da banca organizadora concluiu-se que o pedido da requerente não 
procede, pois a sigla apresentada, neste contexto, não interfere na questão 
interpretativa, muito menos nas respostas, ou mesmo chegando a induzir o candidato 
ao erro. Informa-se também que erro de gramática apontada pela requerente, por se 
tratar da repetição da preposição “da” antes de autonomia, em nenhum momento 
prejudica o entendimento do candidato. Portanto recurso indeferido e questão mantida. 

 

RECURSO 02 DA QUESTÃO 24 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÕES 1258238, 1270168, 1275404, 1277345 e 1275404 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO 
As requerentes solicitam anulação da questão alegando que o conteúdo não estava 
previsto em Edital 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que pleito não procede, pois as requerentes equivocam-
se, uma vez que, mesmo não aparecendo diretamente o nome DCNC, como objeto de 
estudo, o conteúdo descrito no item 18 do edital: “Princípios que fundamentam as 
práticas da Educação Infantil” engloba este e outros documentos oficiais que ditam os 
princípios ora em evidência. Desde então como fonte oficial do conteúdo que 
fundamenta a educação infantil e seus princípios, a DCNC é um dos documentos 
válidos para o estudo do profissional da educação.  

Portanto, o pedido é INDEFERIDO e mantida a questão. 

RECURSO QUESTÃO 26 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÕES 1277345 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO 
A candidata solicita anulação da questão, afirmando que dentro dos conhecimentos 
específicos para o cargo de auxiliar de educação o edital não citava o RCNEI, e sim 
para o cargo de professor de educação infantil. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da banca organizadora concluiu-se que o pedido da requerente não 
procede, pois é evidente que a solicitante se equivoca, uma vez que o documento e 
conteúdo informado pela candidata (RCNEI), nem sequer é mencionado ou está 
presente no corpo do enunciado. 
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RECURSO QUESTÃO 27 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÕES 1277345 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO 
A candidata solicita anulação da questão, afirmando que dentro dos conhecimentos 
específicos para o cargo de auxiliar de educação o edital não citava o RCNEI, e sim 
para o cargo de professor de educação infantil. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da banca organizadora concluiu-se que o pedido da requerente não 
procede, pois é evidente que a solicitante se equivoca, uma vez que o documento e 
conteúdo informado pela candidata (RCNEI), nem sequer é mencionado ou está 
presente no corpo do enunciado. 

 

RECURSO QUESTÃO 29 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÕES 1265921 e 1270168 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO 
As candidatas afirmam que a alternativa A está correta, ou seja aponta que todos os 
itens estão corretos. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso a banca entende que o pedido não procede, pois as candidatas se 
equivocam, uma vez que o item II da referida questão não é valido. Primeiramente por 
ser um item inexistente e colocado propositalmente na questão pela banca. 

Salienta-se que o item: “II. O brincar dá oportunidade para o desenvolvimento motor 
vulnerável ao intelectual e inerente da criança” está totalmente errado, uma vez que o 
brincar dá oportunidade para o desenvolvimento motor da criança, porém quanto ao 
desenvolvimento motor vulnerável ao intelectual e inerente da criança, de forma alguma 
pode ser considerado neste contexto. Não há registros teóricos que afirmem está frase. 
Trata-se de uma frase que foi criada para desclassificar a alternativa.  

Portanto, recurso INDEFERIDO e questão mantida. É irrelevante o pedido de recurso 
sem argumentação. 

 

RECURSO QUESTÃO 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÕES 1261641 e 1277345 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO 

As requerentes, solicitam troca de gabarito, alegando que o item A) Todos os itens 
estão corretos 
 
As candidatas afirmam que a alternativa correta é a letra (A) todos os itens estão 
corretos. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o pedido não procede, pois sempre que se 
fala em ensino, se fala em aprendizagem. Ensinar define-se por obter aprendizagem do 
aluno e não pela intenção (ou objetivo) do professor ou por uma descrição do que ele 
faz em sala de aula. Embora que todo professor tenha intenção de ensinar e passar seu 
conteúdo, só é comprovado que foi ensinado se o aluno aprendeu. Caso o aluno não 
tenha aprendido determinado conteúdo, de forma alguma existiu uma aprendizagem 
para o mesmo. Neste caso, houve a intensão, mas não o ensino em si. 

Deste modo, ninguém pode afirmar que “ensinou, mas o aluno não aprendeu”. Isto 
levanta a margem do fracasso do aluno, e pode ser o sinal que quem fracassou no 
método de ensino foi o professor. Portanto, como se prova que o professor ensinou se o 
aluno não aprendeu? 

Também, segundo o renomado educador chamado Paulo Freire, não existe ensino sem 
aprendizagem. Para ele e vários educadores contemporâneos, educar alguém é um 
processo dialógico, um intercâmbio constante. Nessa relação de ensino-aprendizagem, 
educador e educando trocam de papéis o tempo inteiro: o educando aprende ao passo 
que ensina e o educador ensina e aprende com o outro. 

 

RECURSO QUESTÃO 29 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

INSCRIÇÕES 1259433, 1260270 e 1269722 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 008 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PEDIDO 

Os candidatos questionam quanto a alternativa apontada como correta no gabarito 
oficial ser a letra “C”, uma vez que em seu corpo traz o termo ...MENOS confortável... 
o que segundo os requerentes contraria os princípios de igualdade no contexto da 
educação especial  

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do recurso, a banca conclui que o pleito não procede, pois, partindo do 
questionamento feito, informa-se que a intenção da questão ao questionamento 
apresenta-se correta. Quando se fala em assumir esse compromisso é aceitar o desafio 
de construir uma existência menos confortável, porém ilimitada e infinitamente mais 
significativa e gratificante; refere-se ao um contexto que seja favorecido os direitos de 
uma educação física adaptada, sendo ela ilimitada e de forma totalmente infinita, com 
direitos a tudo que pode ser proposto a uma pessoa física dita normal, porém entende-
se que tudo pode ser favorecido com igualdade. Se para uma pessoa dita normal nem 
sempre vai ser confortável as situações então os direitos são iguais a todos. Entende-se 
então que esse compromisso possa ser construído de forma menos confortável e 
comum não só para o especial que necessita dessas adaptações mas sim será para 
todos, porém terá direitos significativos e gratificantes aos seus esforços.  As situações 
apresentadas na vida para todos, por exemplo não é confortável a todo tempo. Desta 
forma, muitas vezes situação de processo até mesmo doloroso para que seja possível 
atingir objetivos, mas ao final torna-se significante e gratificante o esforço realizado. 
Portanto, questão mantida 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA / SC                                                Processo Seletivo Simplificado 001/2018 

 

8 www.psconcursos.com.br 

 
 

QUESTÕES DO HORÁRIO 02 

 

 

RECURSO QUESTÃO 04 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÕES 1260267, 1281409, 1259583 e 1259582 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

PEDIDO 
As candidatas solicitam anulação da questão, afirmando que existem dois gabaritos 
corretos para a mesma. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do recurso, a banca realmente percebeu o equívoco e viu a alternativa B 
como também resposta correta para a questão. Portanto, recurso deferido e questão 
será anulada. 

 

RECURSO 01 DA QUESTÃO 06 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1277582 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 - PROFESSOR DE APOIO PEDAGÓGICO INFORMATIZADO 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão, pois segundo o mesmo, existiriam duas 
alternativas corretas. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar criteriosamente o recurso, percebemos que o candidato não expôs suas 
razões para pensar que outras alternativas também estivesses corretas. Portanto 
recurso indeferido e questão mantida 

 

RECURSO 02 DA QUESTÃO 06 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1259825 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PEDIDO 
A candidata solicita anulação da questão, alegando que a construção da mesma, por 
abordar algumas palavras de origem inglesa pode haver lesado a mesma em relação à 
compreensão da questão.  

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da banca organizadora, foi concluído que o recurso não procede, pois 
existe um conteúdo previsto pela gramática da língua portuguesa chamado 
estrangeirismos ou empréstimos linguísticos, que seria justamente a aceitação de 
palavras oriundas de outras idiomas no vernáculo nacional. Afirmamos ainda que 
muitas das palavras abordadas no referido texto são de senso comum, usadas no 
cotidiano, portanto de conhecimento da maioria das pessoas, por isso não devendo 
atrapalhar para a devida resposta da candidata. Portanto, questão mantida. 



 MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA / SC                                                Processo Seletivo Simplificado 001/2018 

 

9 www.psconcursos.com.br 

RECURSO QUESTÃO 07 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1277582 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PEDIDO 
O candidato solicita anulação da questão, afirmando que a questão está vaga, não 
sendo possível compreendê-la. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar criteriosamente o recurso, percebe-se ausência de comandos de análise do 
candidato. Ao dizer que a questão está vaga, mas em que sentido? Em qual 
alternativa? A alternativa C seria realmente a mais plausível, pois não vemos como 
motivação para falantes de um idioma usar palavras de outro por falta de criatividade, 
mas sim por questões sociais. Portanto, questão mantida. 

 

RECURSO QUESTÃO 09 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1277582 e 1263004 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
004 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
005 - PROFESSOR DE APOIO PEDAGÓGICO INFORMATIZADO 

PEDIDO 
Os candidatos solicitam anulação da questão, afirmando que a palavra vice-prefeito foi 
formada sim a partir do processo de formação de palavras conhecido como composição 
por justaposição 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar os recursos, a banca chegou à conclusão que eles não se sustentam, pois 
composição é um processo que resulta em substantivos compostos, ou seja, com dois 
radicais, como por exemplo, pé de moleque. No caso de vice-prefeito, vice não é um 
substantivo, essa partícula sozinha não guarda sentido próprio, ela é, portanto, um 
prefixo, o que faz com que vice-prefeito seja uma palavra derivada e não composta.  

Portanto, recurso indeferido e questão mantida. 

 

RECURSO QUESTÃO 22 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – APOIO PEDAGÓGICO INFORMATIZADO 

INSCRIÇÃO 1277582 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 - PROFESSOR DE APOIO PEDAGÓGICO INFORMATIZADO 

PEDIDO 
O candidato interpõe recurso afirmando que o item I está correto e não confere com o 
gabarito que afirma ser a letra E a certa. Deste modo afirma, a partir de sua 
interpretação pessoal, que a alternativa mais correta seria a alternativa A. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o pleito não procede, pois candidato encontra-se 
equivocado, uma vez que na questão fica evidenciado que o item I está correto pois é 
objetivo central da proposta pedagógica das DCNEI. Destaca-se que os itens II e III 
estão incorretos como afirma o enunciado em sua totalidade. Portanto, por não 
encontrar argumento teórico relevante e por não constatar equivoco algum, informa-se 
que o recurso está indeferido e questão segue mantida 
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RECURSO QUESTÃO 26 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – APOIO PEDAGÓGICO INFORMATIZADO 

INSCRIÇÃO 1277582 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 - PROFESSOR DE APOIO PEDAGÓGICO INFORMATIZADO 

PEDIDO 

O candidato solicita revisão da questão, alegando que acredita haver engano em quais 
itens estão corretos ou falsos no enunciado. O mesmo infere que a palavra “toda” dá a 
entender que a alternativa está incorreta, pois nem toda a sociedade está com seus 
conceitos modificados pela evolução das tecnologias. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca informa que o pedido não procede, uma vez que o requerente se equivoca, 
pois o primeiro item da qual ele se refere, mostra uma “negação” na frase 
descaracterizando a resposta. A tecnologia deve “SIM” ser usada como um catalisador 
de mudanças de paradigma.... Quanto ao segundo item, o mesmo está correto, pois a 
omissão ou não da palavra questionada, no contexto em que está inserido, não muda 
em momento algum o significado do item. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida.  

 

RECURSO QUESTÃO 26 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

INSCRIÇÃO 1258781, 1259654 e1262664 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO 

Os candidatos solicitam a troca do gabarito, da alternativa A ao invés da E conforme 
publicado no gabarito oficial. Os mesmos alegam que, segundo o ECA o item IV 
ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA AS CRIANÇAS DE ZERO A SEIS 
ANOS DE IDADE está correto. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o pleito não procede, pois os candidatos ignoram o 
fato da revogação do referido item na LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, em seu 
Art. 54 onde a redação data pela Lei 13.306 substitui o item IV para o seguinte texto:  IV 
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 

Portanto, recurso indeferido e questão segue mantida 

 

 

FORQUILHINHA/SC, em 12 de DEZEMBRO de 2018. 
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