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MUNICÍPIO DE TREVISO/SC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSOS SELETIVOS Nº. 001/2018 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 
 

 

O MUNICÍPIO DE TREVISO, estado de Santa Catarina, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e 
comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto Nº 712/18 de 22 de outubro 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 QUESTÃO 01 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1288406 e 1295031 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO 
As Candidatas solicitam anulação da questão, alegando que o conteúdo abordado 
(Educação Especial Móvel) na questão não estava previsto nos conteúdos 
programáticos em edital. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca organizadora percebeu que as requerentes têm razão quanto ao seu 
questionamento, pois realmente o conteúdo abordado não está listado nos conteúdos 
do edital, houve um equívoco na seleção da questão. Tal conteúdo está ligado a 
Inclusão e Discriminação na Educação Escolar, objeto atualmente voltado para APAE. 

Deste modo, Informamos que a questão está oficialmente anulada, e um novo gabarito 
retificado será publicado.  

RECURSO QUESTÃO 04 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1288645 e 1288279 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO 

As Candidatas solicitam anulação da questão, alegando existir dois erros que 
comprometem o entendimento da questão 

1. Erro na palavra "faturo" onde se lê "futuro" para haver concordância na frase 
2. Faltando item V no enunciado, o que impossibilita, segundo as requerentes, a 

resolução da questão. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca entende e conclui que o pleito não procede, pois quanto 
ao erro na impressão da palavra “futuro”, ao ler o enunciado, facilmente entende-se o 
que se pede, como a própria candidata conclui em seu questionamento, pelo contexto é 
facilmente entendido do que se trata.  

Quanto a não existência de um item V, é importante destacar que a impressão desta 
opção nas respostas, foi feita de forma proposital pela banca, e que tal ação, também 
serve de avaliação quanto a interpretação do candidato, uma vez que se torna fácil 
entender não se tratar da alternativa correta, o que deixa ainda mais claro o corpo da 
questão. Neste caso o questionamento das requerentes teria validade, se a resposta 
correta estivesse apontando este item inexistente, o que de fato não ocorreu. Portanto a 
alegação de ser impossível resolver a questão se torna inválido, uma vez que se torna 
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ainda mais fácil eliminar esta alternativa, por mencionar um item inexistente. 

Por estes motivos, recurso indeferido e questão segue mantida. 

RECURSO QUESTÃO 08 – CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1288406 e 1295031 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO 

As Candidatas solicitam anulação da questão, alegando que, a alternativa A está 
incorreta, pois a questão apresenta formulação confusa e incorreta no trecho “[...] o que 
impede a existência de leis estaduais ou municipais que proíbam a instalação em seu 
território de:”. Complementa que a LDB em seu artigo 2º, inciso V, afirma como 
princípio: “coexistência de instituições públicas e privadas” e não há proibição nenhuma 
para a instalação de instituições particulares, desde que atendam as condições 
previstas no artigo 7º da mesma lei. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da banca organizadora concluiu-se que o pedido não procede, pois as 
requerentes se equivocam quanto ao que pede a questão. Segundo o que é afirmado 
pelas próprias requerentes, inclusive citando a LDB, nota-se que a questão informa que, 
não pode haver leis menores que proíbam a instalação de Escolas Particulares, o que 
vem de encontro ao que as solicitantes informam e a LDB afirma. 

Destaca-se então, que o que é exposto pelas requerentes, inclusive citando a lei, é 
exatamente o que o enunciado menciona. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO DA QUESTÃO 15 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÕES 1295756 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 009 - PROFESSOR DE ARTE (Infantil ao 5º Ano e EJA) 

PEDIDO 
A candidata questiona a questão, alegando que a mesma assinala, como resposta certa 
a letra C, porém “Meio” não se refere a forma verbal “estava” e sim ao verbo ser 
conjugado “é”, o verbo “estava” na frase referia-se a frio. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do recurso a banca concluiu que o argumento da candidata tem 
fundamento, pois realmente o advérbio “meio” se refere, nesse contexto, a forma verbal 
“é”. Desta forma impossível resolver a questão. 

Informamos que a questão 15 está oficialmente anulada, e um novo gabarito retificado 
será publicado. 

 

TREVISO/SC, em 14 de DEZEMBRO de 2018. 

 
NELÍSIA UGGIONI 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
 

 
JAIMIR COMIN 

Prefeito Municipal 


