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MUNICÍPIO DE SOMBRIO/SC 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 013/2018 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS PROVA OBJETIVA 
 

 

O MUNICÍPIO DE SOMBRIO, estado de Santa Catarina, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e 
comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto Nº 183 de 24 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: 
 

 

RECURSOS DAS QUESTÕES DA PROVA DO HORÁRIO 01 
 

RECURSO QUESTÃO 04 – CONCHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1310610 e 1311679 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
018 - PROFESSOR DE FILOSOFIA (6º ao 9º Ano) (NÃO HABILITADO) 

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

PEDIDO 

Os candidatos, solicitam que a questão 04 seja anulada por não apresentar uma 
alternativa correta. Os mesmos alegam os seguintes termos: 

1. Que a constituição Federal de 1998 não prevê a BNCC expressamente, ainda 
que reconheça um método similar a mesma 

2. O ECA também prevê, indiretamente a BNCC através da generalização de 
artigos de leis diversas 

3. Reconhecer e Prever são palavras distintas  

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o pleito não procede, e segue as respostas para cada 
um dos questionamentos: 

1. A questão em evidência não fala em “expressamente”, ou seja, não havia a 
necessidade de ser expressa, por outro lado, a BNCC apresenta, na página 10, 
os marcos legais que embasam a mesma, que por sua vez, como o próprio título 
diz, embasam e fundamentam a BNCC.  Desta forma, se o documento Oficial em 
questão é embasado e fundamentado pela constituição, logicamente pode-se 
afirmar que está sim prevista. 

2. E quanto a alternativa “A” da qual a candidata apresenta como também certa, de 
acordo com o material do MEC, em momento algum o mesmo cita o ECA e tão 
quanto o ECA é apresentado como marco legal da BNCC.  

3. Quanto ao questionamento referente a palavra prever, destaca-se um dos 
significados da palavra que vem de encontro ao assunto da questão, vejamos: 

Transitivo direto 

Fazer supor; subentender, pressupor. 

Ex: "este projeto prevê a construção de novos núcleos habitacionais" 

Portanto, recurso indeferido e questão mantida 
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RECURSO QUESTÃO 06 – CONCHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1313291 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 021 - PROFESSOR DE ARTES (Infantil IV ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
O candidato solicita uma nova análise da asserção, pois, segundo sua interpretação 
pessoal, afirma que o item III não é verdadeiro, pois utilizar vídeo como um “utensílio” é 
um reducionismo, e que ainda assim, o uso do vídeo só terá “interatividade funcional”. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede, pois mesmo 
parecendo, inicialmente, se tratar do vídeo como apenas um utensílio, o enunciado 
proporciona muito mais do que isto. Nota-se que o item em questão traz uma informação 
relevante, onde dá a entender a dimensão que alcança o uso do vídeo, o que é esperado 
e imaginado quando se fala neste termo dentro do contexto apresentado.  

Conforme afirma Moran (1995, p.27), as potencialidades do vídeo fazem crer que este 
utensílio também tem uma “interatividade funcional”: O vídeo é sensorial, visual, 
linguagem falada, linguagem musical e escrita. Linguagens que interagem superpostas, 
interligadas, somadas, não separadas. Daí a sua força. Somos atingidos por todos os 
sentidos e de todas as maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras 
realidades (no imaginário), em outros tempos e espaços. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida.  

RECURSO QUESTÃO 08 – CONCHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1305926 e 1297155 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 011 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO As candidata solicita anulação da questão, alegando que por haver dois itens iguais, a 
questão deve ser invalidada. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede, pois a duplicidade de 
dois itens, não torna a questão inválida, uma vez que a resposta correta para a questão 
é suprida na alternativa E. Salienta-se que tal situação não prejudica o entendimento, e 
ainda torna a resolução da mesma, mais fácil. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 09 – CONCHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1295721 e 1309019 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 
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CARGO 011 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO As candidatas solicitam anulação a questão, alegando que como o enunciado não 
menciona um autor específico, qualquer resposta pode ser dada como correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede, pois ao se tratar de 
PPP, é preciso primeiramente entender que existem vários autores que fundamentam e 
embasam a importância, a construção e a execução deste documento. Desta forma, não 
se torna necessário ou obrigatório a citação de nomes de autores, e sim entender do que 
se trata um PPP.  

Salienta-se que, um dos principais entendimentos para um educador sobre o processo 
de elaboração do PPP, é saber quais os dois principais momentos interligados e 
permeados pela avaliação no processo de elaboração do mesmo, assim como consta no 
questionamento do enunciado, que apresenta como resposta a “Alternativa D”, que por 
sua vez não apresenta erro algum.  

Desde então, informa-se que o recurso está indeferido e questão segue mantida. 

RECURSO QUESTÃO 12 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 1295532, 1305375, 1310610, 1311778, 1311679, 1309691, 1312127 e 1297155 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

PEDIDO 
Os candidatos afirmam que o gabarito oficial não está correto, alegando que seria o 4º 
remake da história cinematográfica. Também afirmam que a alternativa C e B podem ser 
consideradas corretas. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede, pois o filme sim possui 
quatro versões, mas a primeira não é um remake, e sim é a original, pois remake significa 
refilmagem, portanto esse seria o terceiro remake.  

A Alternativa C também não estaria correta, como foi apontado, porque o enunciado deixa 
claro que a pergunta só está direcionada a esse filme, não a outros trabalhos feitos pelos 
atores. 

A Alternativa B também não estaria correta, pois Bradley Cooper não era a primeira opção 
como diretor, diferentemente de como ator. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 17 – CONCHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

INSCRIÇÃO 1295721 e 1309019 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 011 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO As candidatas solicitam anulação da questão, alegando que o enunciado pode abrir 
margem para dupla interpretação devido a mal formulação do enunciado. 



 MUNICÍPIO DE SOMBRIO / SC                                                 Processo Seletivo Simplificado 013/2018 

 

4 www.psconcursos.com.br 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a questão, a banca conclui que o pleito não procede, pois destaca-se que o 
enunciado da questão é claro e objetivo, uma vez que apenas pede o custo do produto e 
nada mais. Desta forma, não havendo possibilidade nenhuma de dupla interpretação ou 
resposta. 

Resolução da questão:  

100% (Custo) + 95% (Lucro) = 195% 

195 / 100 = 1,95 

85,80 / 1,95 = 44  �   Resposta B 

Portanto recurso indeferido questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 19 – CONCHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO SECRETÁRIO DE ESCOLA 

INSCRIÇÃO 1311747 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 032 - SECRETÁRIO DE ESCOLA 

PEDIDO O candidato solicita a troca do gabarito, alegando que o terceiro item deve ser 
considerado falso, e não verdadeiro conforme consta no gabarito oficial. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise criteriosa da Banca Examinadora, constata-se que, apesar do item 
mencionado pelo candidato explicitar que, ao momento em que faltar espaço para o 
arquivamento dos documentos deve ser feita uma verificação se todos devem ser 
mantidos guardados, não exclui o fato de que essa verificação deve ser feita em outras 
ocasiões. Em nenhum momento o item em questão menciona que essa verificação deve 
ser feita APENAS quando faltar espaço, apenas menciona que deve-se ter esse cuidado 
ao arquivar documentos, e que caso esteja faltando espaço ao guardá-los, deve ser feita 
essa verificação para constar se todos devem permanecer guardados ou não. Portanto, 
a banca não vê onde o item em questão possa estar incorreto. 

Desta forma, informa-se que o recurso é indeferido e o gabarito segue mantido. 

RECURSO QUESTÃO 20 – CONCHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO SECRETÁRIO DE ESCOLA 

INSCRIÇÃO 1312127 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 032 - SECRETÁRIO DE ESCOLA 

PEDIDO 
A candidata solicita anulação da questão, alegando que a questão cobrava 
conhecimentos sobre as atribuições do cargo, e que esta matéria não se encontrava nos 
conteúdos programáticos para estudo do edital 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a Banca concluiu que a alegação da candidata não procede, visto que a 
questão está totalmente de acordo com o conteúdo intitulado “Atividades inerentes às 
atribuições do cargo”, e portanto, a questão está de acordo com os conteúdos previstos 
em edital. Desta forma, recurso indeferido e questão mantida. 
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RECURSOS DAS QUESTÕES DA PROVA DO HORÁRIO 02 
 

RECURSO QUESTÃO 02 – CONCHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1310084 e 1310085 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

002 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

PEDIDO 
A candidata pede anulação a questão, alegando que não há nenhuma resposta incorreta 
e portanto a “Alternativa E” apontada pelo gabarito oficial como incorreta, também está 
correta, segundo a BNCC. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca informa que o pleito não procede e que a questão segue mantida.  

Destaca-se que a candidata se equivoca ao afirmar que a Alternativa E está correta, uma 
vez que a redação da mesma foi transcrita, propositalmente diferente do texto impresso, 
na página 62 do documento oficial (BNCC), de forma que se o descaracterizasse. 

Abaixo segue o link para conferência. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC_14dez2018_site.pdf 

 

RECURSO QUESTÃO 11 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 1304683 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 007 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita a troca de gabarito da questão, acreditando haver outra alternativa 
que estaria correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede, pois apesar de o 
romance Grande Sertão: veredas ser uma obra narrativa, naquele trecho específico 
utilizado na prova existe o predomínio de uma descrição. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida 

 

RECURSO QUESTÃO 14 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 1304683, 1297337, 1297338, 1309944, 1310084, 1310085 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 
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PEDIDO As candidatas solicitam a anulação da questão, argumentando que existem dois gabaritos 
corretos na questão. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede, pois ao creditar a 
característica “tão moço” ao adjetivo “verde” o autor dá característica de pessoa a algo 
inanimado, configurando, portanto, uma prosopopeia ou personificação. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida 

 

RECURSO QUESTÃO 15 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 1305563 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

PEDIDO A candidata solicita anulação da questão, argumentando que existem duas alternativas 
corretas (Letras “A” e “E”). 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede, pois a expressão "A 
gente" sendo usada em lugar de nós não é considerada errada gramaticalmente por 
muitos gramáticos, sendo, no máximo, considerada de uso coloquial. O que está errado 
na alternativa A é a locução "da gente", que deveria ser substituída por "nossa". Além do 
que, o verbo "entender", nesse contexto, não deveria estar acompanhado do pronome 
reflexivo "se", já que este por seu valor reflexivo daria a intenção que a ideia se entenderia 
e não que uma pessoa poderia ou não entendê-la. 

Vide:  

https://novaescola.org.br/conteudo/198/falar-a-gente-e-correto-ou-so-e-certo-usar-nos 

Portanto recurso indeferido e questão mantida 

 

RECURSO QUESTÃO 17 – CONCHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

INSCRIÇÃO 1310085 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002- AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

PEDIDO 
A candidata solicita anulação da questão, afirmando que os itens II e III se contradizem, 
e infere que a questão induz o candidato a interpretar de forma que a Educação Especial 
insere-se APENAS em um nível ou outro. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede, a candidata se 
equivoca ao inferir que os itens: II e III se anulam, pois é importante salientar, que em 
nenhum momento, o enunciado menciona, como a requerente sugere, que a Educação 
Especial insere-se APENAS em um Nível ou outro qualquer, e sim que insere-se em 
ambos os níveis, ou seja, os itens, na verdade se complementam. Portanto, recurso 
indeferido e questão mantida. 
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RECURSO QUESTÃO 19 – CONCHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

INSCRIÇÃO 1310085 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002- AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

PEDIDO 
A Candidata solicita anulação da questão, alegando que apenas os itens I, II e IV estão 
certos, e por isso não existe uma resposta que aponte estes três itens como corretos 
apenas. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a questão, a banca conclui que o pleito não procede e que a candidata 
equivoca-se ao afirmar que a avaliação, na educação especial, não deve ser formativa, 
pois avaliação formativa não se refere a testes e provas, mas sim a uma ferramenta de 
feedback de informações eficiente e ações por parte de educadores. 

Destaca-se que a inferência de candidata, de que o item em questão, só estaria correto 
se houvesse o termo “preferencialmente” ao invés de “deve ser”, não tem fundamento, 
pois a afirmação dada no enunciado, não descaracteriza, de forma alguma, a 
interpretação do item, muito menos exclui outras formas de avaliação importantes neste 
processo. Em momento algum a questão está se limitando ao tipo de avaliação. Portanto 
recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 19 – CONCHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 1305564 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 007 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita a troca de gabarito da questão, acreditando haver outra assertiva que 
estaria correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede, pois quando o PCN 
afirma que o ensino não deve ser pautado em questões de imposição de conteúdos 
clássicos e que o mesmo deve se basear nas necessidades dos alunos, o documento 
está focando em aspectos comunicativos, o que claramente dialoga com o trecho do texto 
da alternativa B. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 20 – CONCHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

INSCRIÇÃO 1311630 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO  

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
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PEDIDO A candidata solicita revisão da questão, alegando que o item I, segundo seu entendimento 
pessoal, também está errado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que discorda da requerente, uma vez que, 
realmente o único item incorreto é o V, ou seja, a alternativa “C”, conforme publicado no 
gabarito oficial. A mesma também não apresentou embasamento teórico que comprove 
sua interposição. Portanto recurso indeferido e questão mantida. 

 

 

SOMBRIO/SC, em 05 de JANEIRO de 2019. 

 

 

GRAZIELA CAETANO DA ROSA SCHWARTZHAUPT 
Secretária de Educação 

 
 

 ZÊNIO CARDOSO 

Prefeito Municipal 

 


