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MUNICÍPIO DE IÇARA/SC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 004/2018 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 
 

 

O MUNICÍPIO DE IÇARA, estado de Santa Catarina, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e 
comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela portaria GP/180/2018, no uso de suas 
atribuições legais e a PS Concursos, torna público a análise e julgamento dos recursos da Prova Objetiva, conforme 
segue: 
 

 

RECURSOS DAS QUESTÕES DA PROVA DO HORÁRIO 01 
 

 

RECURSO QUESTÃO 10 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1286584 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 005 - PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicitação revisão da questão, alegando que o item IV está correto, uma 
vez que toda escola tem autonomia de baixar normas complementares para seu 
sistema de ensino. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o questionamento não procede, pois a 
candidata equivoca-se afirmando que o item IV está correto, uma vez que, o enunciado 
é claro no que pede.  

Vejamos:  

Marque a alternativa que consta os itens que NÃO fazem parte do Art. 7º:  

Neste contexto, a única resposta correta é a alternativa C, que aponta o item II 
pertencente ao Art. 9º e o item IV que pertence ao Art. 10º da mesma lei. Todos os 
outros itens pertencem a Art. 7º. 

Recurso indeferido e questão mantida 

 

RECURSO QUESTÃO 17 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE INGLÊS 

INSCRIÇÃO 1286584 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 - PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA (HABILITADO) 

PEDIDO 

A candidata solicita anulação da questão, pois afirma que o professor não tem a 
necessidade de ter conhecimento sobre o assunto abordado no enunciado, pois não 
seria utilizado em sala de aula. Também infere que o conteúdo não estava previsto em 
edital. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca, ao verificar o recurso e questão, decidiu manter a questão por estar totalmente 
dentro do edital onde diz respeito à conhecimento de vocabulário e expressões 
idiomáticas. Certas palavras da língua não são necessariamente ensinadas dentro da 
sala de aula, porém o docente deve saber a respeito delas para assim poder auxiliar os 
alunos que tiverem dúvidas em relação a tais termos, por isso deve-se ter conhecimento 
até mesmo das palavras usadas no dia a dia nos países anglófonos. Portanto recurso 
indeferido e questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 19 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE INGLÊS 

INSCRIÇÃO 1286584 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 - PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata questiona quanto ao uso incorreto da origem do inglês aplicado na questão. 
Também infere que o conteúdo não estava previsto em edital. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca, após análise do pedido, decidiu por manter a questão pelos seguintes motivos: 
o enunciado está totalmente adequado e dentro do conteúdo, quando se fala sobre 
conhecimento de vocabulário, inglês falado e escrito, expressões idiomáticas, aspectos 
culturais. Todo docente deve ter conhecimento em relação as diferenças entre o inglês 
de ambos os países, saber diferenciar um do outro, apesar de não ter que ensinar todas 
essas diferenças em sala de aula necessariamente. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida 

 

 

 

 

RECURSOS DAS QUESTÕES DA PROVA DO HORÁRIO 02 
 

 

RECURSO QUESTÃO 02 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 1285873 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 007 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (HABILITADO) 

PEDIDO 

A Candidata solicita que seja revisado o enunciado da questão e a forma como o texto 
foi apresentado aos candidatos, pois, segundo a candidata, isto induziu o leitor ao erro e 
trouxe dúvidas quanto ao que o enunciado pedia. A candidata parte do princípio que o 
texto foi classificado como poema, mas fora apresentado como prosa. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso apresentado pela candidata o julgamos como indeferido, pois a 
estrutura de versos e estrofes apresentada pela mesma como obrigatória em um poema 
vem sendo contestada na poesia contemporânea, haja vista a poesia concreta, por 
exemplo. Além do mais, nenhuma das alternativas aborda aspectos formais, portanto, 
não causando dúvidas ou induzindo ao erro. 

 

 

 



 MUNICÍPIO DE IÇARA / SC                                                 Processo Seletivo Simplificado 004/2018 

 

3 www.psconcursos.com.br 

RECURSO QUESTÃO 06 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1277677 e 1285873 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 
003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 
007 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (HABILITADO) 

PEDIDO 

As candidatas solicitam revisão da questão, inferindo que qualquer resposta poderia 
estar correta, ou então a resposta C, pois currículo é sim um pouco de tudo que foi 
abordado no enunciado. Desta forma, entendem que a resposta deve ser aquela 
segundo seu entendimento pessoal. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso a banca entende e conclui que, as requerentes se equivocam em 
seu pleito, principalmente quando falam que qualquer resposta poderia estar correta 
pois currículo é sim um pouco de tudo isso.  

Destaca-se que a questão está se referindo ao PPP e não ao CURRÌCULO. Quanto a 
afirmar que a resposta “C” está correta, de maneira alguma, pois o contexto da 
alternativa “C” se refere a concepção/sentido/significado de Regimento Escolar. Sendo 
que o RE merece especial destaque, pois sintetiza o Projeto Político 
Pedagógico/Proposta Pedagógica da escola. Desde então, declara-se indeferido o 
recurso e questão mantida. 

RECURSO QUESTÃO 08 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1277677 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A Candidata sugere anulação da questão, inferindo que um equívoco de impressão, em 
um dos itens do enunciado, impossibilitou o entendimento do mesmo. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede, pois o pequeno 
equívoco na palavra questionada, não atrapalha o entendimento da questão, tanto que 
a própria candidata concluiu e informou o entendimento em seu recurso. Por outro lado, 
destaca-se que esta é realmente uma das opções que não fazem parte das teorias do 
autor Paulo Freire, o que torna ainda mais fácil descartar o item como uma das opções 
corretas. Portanto recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 10 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1277677 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO A Candidata informa que há um erro no item II que não deixa claro o que quer dizer. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que decidiu por indeferir o mesmo, pois o 
mesmo é improcedente, uma vez que é exatamente este o item que se apresenta como 
incorreto para resolução a questão. Realmente o item foi descaracterizado pela banca 
propositalmente, e a alternativa correta, é aquela apontada no gabarito oficial, ou seja, a 
alternativa “C”. Deste modo, recurso indeferido e questão mantida 
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RECURSO QUESTÃO 12 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PEDAGOGO - FUNDAMENTAL 

INSCRIÇÃO 1283750 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita anulação da questão, alegando que o último item está confuso, e 
assim prejudicando o entendimento da mesma. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da questão, a banca concorda com a candidata, pois realmente ficou 
dúbio o conteúdo exposto no item em questão. Constatou-se um equívoco no 
departamento de formatação que acabou removendo uma parte do texto, deixando-o 
assim, com a intepretação comprometida. Portanto recurso deferido e questão anulada. 
Um novo gabarito retificado será publicado com esta correção.  

 

RECURSO QUESTÃO 13 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PEDAGOGO - FUNDAMENTAL 

INSCRIÇÃO 1287116 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 004 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (NÃO HABILITADO) 

PEDIDO 

A candidata solicita a anulação da questão devido um erro de digitação no corpo da 
mesma, que por sua vez, induziu os candidatos a analisar a questão de uma outra 
perspectiva. A falta de coerência e concordância abriu espaço para uma nova 
interpretação.  

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao reavaliar a questão, a banca informa que o pleito da candidata procede, pois o erro 
que omitiu o artigo “um” antes da resposta “Pacto Inter Federativo”, pôs em cheque a 
clareza necessária para resolução objetiva da questão.  

Portanto, declara-se que a questão está anulada e um novo gabarito retificado será 
publicado com esta correção 

 

RECURSO QUESTÃO 14 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 1285873 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 007 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (HABILITADO) 

PEDIDO 

A candidata solicita anulação da questão, alegando que na BNCC e na Revista Escola 
“Nova Escola”, não são classificados os aspectos como 1, 2, 3..., desta forma, infere 
que as respostas apresentadas não estão de acordo com os documentos. Também 
aponta que a pergunta não foi clara e objetiva, especificando que tipo de aspecto a 
prova se referia. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca concluiu que o pleito não procede e responde da seguinte forma:  

Prezada candidata, conforme link abaixo do site da revista nova escola, esses ditos 
aspectos foram apresentados pela estudiosa Jacqueline Peixoto Barbosa em palestra 
chamada “As práticas de linguagem contemporâneas e a BNCC”, ou seja, realmente 
não estão explicitamente na base, mas são apresentados nela e no texto publicado pelo 
site da revista. A questão foi claramente elaborada com base nestes que foram 
apresentados no texto da prova, portanto, todos os comandos necessários para a 
resolução da questão foram apresentados. 

Deste modo, recurso indeferido e questão mantida 

Link:  

https://novaescola.org.br/conteudo/12148/6-novidades-da-bncc-de-lingua-portuguesa-
para-levar-em-conta-no-planejamento 

RECURSO QUESTÃO 15 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 1285873 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 007 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (HABILITADO) 

PEDIDO 

A candidata solicita alteração de gabarito, alegando que a quantidade de vocábulos 
seria 12 (letra A) e não 11 (letra C) conforme gabarito oficial. 

A candidata menciona que, o enunciado permite interpretações e ainda infere que, em 
termos de ortografia, e da forma padrão da língua portuguesa, se tem um pronome 
oblíquo sendo usado no meio do verso 5, logo após uma virgula, de forma inadequada. 
Portanto, ao fazer as devidas mudanças de vocábulos, seja na sua escrita e na 
disposição da frase, foram feitas 12 alterações e não 11. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o pleito, a banca conclui que o mesmo não procede, pois a questão é 
bastante clara quando menciona quantos vocábulos sofreriam alterações de natureza 
ortográfica. Colocação pronominal não influencia nesse quesito, pois a palavra não 
estaria grafada de maneira equivocada. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO QUESTÃO 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 1285873, 1292815 e 1294260 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 007 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (HABILITADO) 

PEDIDO 

Os candidatos questionam quanto a haver duas alternativas corretas, uma vez que, 
segundo alguns dicionários, “azedo” e “amargo” podem ser considerados sinônimos de 
“acre”. Como a alternativa apresenta alternativas com os termos “azedo” e “amargo”, 
alternativas “A” e “D”, respectivamente, a mesma deveria ser anulada. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do enunciado da questão, a banca informa que o questionamento dos 
requerentes procede, realmente foi possível encontrar dicionários que traziam as duas 
acepções como corretas para a mesma palavra. Desta forma, a questão não possui 
uma única resposta correta e descaracteriza-se.. 

Informa-se que a questão está anulada e um novo gabarito retificado será publicado 
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RECURSOS DAS QUESTÕES DA PROVA DO HORÁRIO 03 
 

RECURSO QUESTÃO 02 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 1277727, 1294163 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 
011 - PROFESSOR DE ARTES (HABILITADO) 
015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO 

As candidatas solicitam anulação da questão, alegando que existe mais do que uma 
alternativa incorreta para ser assinalada, pois ao dizer que, "te" e "você" não combinam, 
o personagem se refere ao fato de que pertencem a pessoas gramaticais diferentes. As 
palavras TE e VOCÊ pertencem a mesma pessoa gramatical, ou seja, a “segunda 
pessoa”, pois é aquela “a quem se fala” e não “de quem se fala”. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a questão, a banca conclui que o pleito não procede, pois a forma de 
tratamento “você” tem sua origem em um pronome de tratamento caído em desuso 
“vossa mercê”. Como todos os pronomes de tratamento ele é usado em situações 
formais. Dessa forma “você”, em sua origem, se diferenciaria de “tu” em grau de 
formalidade, por mais que no uso cotidiano esteja mais relacionado à região de onde o 
falante provém. Portanto, a fonte que é apresentada pela candidata traz as duas formas 
como pertencentes à segunda pessoa, pois se referem à pessoa com quem se fala, a 
banca está de acordo, mas elas pertencem a PESSOAS GRAMATICAIS diferentes, 
pois sua concordância verbal se dá de forma diferente.  

Ex.:  

Eu canto 

Tu cantas 

Ele, ela, você canta 

RECURSOS QUESTÃO 05 - CONHECIMENTOS GERAIS DA LÍNGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 
1279396, 1277727, 1281730, 1283597, 1277501, 1278539, 1280208, 1294163, 
1279289, 1279658, 1284278 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

PEDIDO 
Os candidatos solicitam a anulação da questão, afirmando que não existe alternativa 
incorreta na mesma, uma vez que, na alternativa C, apontada como correta no gabarito 
oficial, o termo “sela” está aplicado corretamente na frase. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a Banca constatou que houve um erro de digitação na prova, o que 
resultou em uma aplicação correta da palavra “sela” na alternativa C, e desta forma, a 
questão não demonstrou alternativa incorreta, conforme pedia pelo enunciado.  

Portanto, informa-se que o pleito procede e a questão está oficialmente anulada. Um 
novo gabarito retificado será publicado.  

RECURSO QUESTÃO 06 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO  

INSCRIÇÃO 1294163 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 019 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA (HABILITADO) 
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PEDIDO O requerente afirma que todos os itens do enunciado estão corretos. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca concluiu que o recurso não procede, uma vez que o item IV da 
questão está diferente do disposto na lei. O candidato se equivoca, pois facilmente é 
notada a modificação feita pela banca, que altera o texto e sentido do item IV em 
relação ao seu texto original no Art. 24 da referida lei. Portanto recurso indeferido e 
questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 07 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO  

INSCRIÇÕES 1279396, 1277727 e 1294163 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 
009 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA / LÍNGUA INGLESA (HABILITADO) 
011 - PROFESSOR DE ARTES (HABILITADO) 
015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO 
As requerentes pedem revisão da questão, uma vez que o item IV é verdadeiro, 
segundo Wallon. Desta forma a resposta seria a alternativa A ao invés da letra E, 
conforme publicado no gabarito oficial. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a questão e gabarito publicado, a banca informa que o questionamento das 
candidatas é válido, pois constatou-se um equívoco no gabarito oficial. Realmente a 
resposta correta é a “Alternativa A”. Portanto, recurso deferido e um novo gabarito com 
esta correção será publicado. 

RECURSO QUESTÃO 11 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROFESSOR DE ARTES  

INSCRIÇÃO 1277727 e 1286486 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 011 - PROFESSOR DE ARTES (HABILITADO) 

PEDIDO 
As candidatas solicitam anulação da questão alegando que o item II, do enunciado 
também está correto, segundo documentos oficiais. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise dos pedidos, a banca concluiu que o pleito não procede, pois o enunciado 
é claro quanto ao que, e de acordo com o que pede. O mesmo elenca um tema 
específico do PCN de Arte e as requerentes expõem informações de um outro assunto 
também abordado no documento oficial, porém que não são abordados ou 
mencionados no enunciado. Quanto ao assunto da questão, existem apenas três itens 
dispostos no PCN, que são os apontados como corretos no enunciado (I, III e V). 
Portanto recurso indeferido e questão segue mantida. 

RECURSO QUESTÃO 17 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

INSCRIÇÃO 1278722 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata sugere que a questão pode apresentar duas respostas corretas. Letras A e 
B. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui e informa que o mesmo não procede. A 
candidata equivoca-se, pois o enunciado não se refere ao questionamento de quais 
tipos de movimentos que contribuíram para uma nova didática na área, e sim, no que a 
psicomotricidade influenciou no âmbito da Educação Física.  

Destaca-se que a mesma influenciou na busca da formação integral, ao incluir as 
dimensões afetivas e cognitivas ao movimento humano. Como consta na “Alternativa B” 
apontada como correta no gabarito oficial.  

Segundo Vygotsky (1984), a psicomotricidade é a “educação do movimento com 
atuação sobre o intelecto, numa relação entre pensamento e ação, englobando funções 
neurofisiológicas e psíquicas”. Além disso, possui uma dupla finalidade: “assegurar o 
desenvolvimento funcional, tendo em conta as possibilidades da criança, e ajudar sua 
afetividade a se expandir e equilibrar-se, através do intercâmbio com o ambiente 
humano”. Já, Medina (1987), afirma que: “Para que uma pessoa se exprima enquanto 
corpo que realiza mais livremente seus próprios desejos, é necessário que ela cresça 
não em sua individualidade absoluta, mas em suas relações com os outros e o mundo”. 
Juntamente com, Fonseca (1988) que menciona que a psicomotricidade atualmente é 
concebida como a integração superior da motricidade, produto de uma relação entre o 
indivíduo e o meio, na qual a consciência se forma e se materializa. Reafirmando 
novamente com (Fonseca, 1989) do qual ele diz que "A identidade da Psicomotricidade 
e a validade dos conceitos que emprega para se legitimar revelam uma síntese 
inquestionável entre o afetivo e o cognitivo, que se encontram no motor, é a lógica do 
funcionamento do sistema nervoso, em cuja integração maturativa emerge uma mente 
que transporta imagens e representações e que resulta duma aprendizagem 
mediatizada dentro de um contexto sociocultural e sócio histórico”. 

Portanto, recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 19 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

INSCRIÇÃO 1277501 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO 
A Candidata solicita uma nova análise e anulação da questão, alegando que a mesma 
está confusa em seu enunciado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Primeiramente, a banca informa não vê onde há tal confusão mencionada pela 
candidata, uma vez que é claramente possível entender do que se trata. Destaca-se 
também que a candidata equivoca-se, pois a partir de sua conclusão pessoal, infere 
erroneamente que o aluno, na condição especial, torna-se incapaz e pode sim, ser 
dispensado da disciplina pelo professor, porém ignora o fato de que, apenas poderá ser 
dispensado, se for por solicitação e laudo médico que comprove a sua possível 
incapacidade. Do ponto de vista da inclusão, todo aluno tem o direito de participar e 
estar efetivamente junto aos demais alunos. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 13 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

INSCRIÇÃO 1290077 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  
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CARGO 019 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA (HABILITADO) 

PEDIDO O Candidato infere que há duas opções corretas no enunciado (Alternativas D e E). 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após verificar o recurso, a banca informa que o mesmo não é procedente, 
primeiramente porque não há como as alternativas “D” e “E” serem corretas ao mesmo 
tempo, pois afirmam coisas muito distintas. Não há como afirmar que todos os itens são 
corretos e ao mesmo tempo dizer que existem dois itens incorretos. O candidato 
equivoca-se em seu pleito e interpretação. Também conforme, o próprio referencial 
teórico exposto pelo candidato, a única resposta possível é a “Alternativa D” conforme 
publicado no gabarito oficial. Portanto recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO QUESTÃO 18 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

INSCRIÇÃO 1290077 

NOME Juliano Boettge Peres 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 019 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA (HABILITADO) 

PEDIDO 
O Candidato menciona que os conceitos das alternativas: A, B e C estão dentro dos 
parâmetros do PCN. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca conclui que o pleito não procede, pois a interpretação do candidato é 
totalmente equivocada, uma vez que, no assunto abordado na questão, apenas uma 
das alternativas está relacionada ao mesmo, ou seja a alternativa A. As outras estão 
sim listadas no PCN, porém fazem parte de outros temas abordados no documento 
oficial. Portanto recurso indeferido e questão mantida. 

 

IÇARA/SC, em 24 de DEZEMBRO de 2018. 

 

 

GERUSA BOLSONI 
Secretaria de educação, ciência e tecnologia 

 
 

 
MURIALDO CANTO GASTALDON 

Prefeito Municipal 


