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MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS/SC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSOS SELETIVOS Nº. 003 e 004/2019 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

 
 

O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, estado de Santa Catarina, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e 
comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto Nº 199, de 09 de Outubro de 2019, 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 
1813119  
1824007 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
As candidatas solicitam troca de gabarito alegando que a alternativa D seria a correta, 
pois segundo elas a palavra orgânica tem outro fundamento e outra definição que a 
empregada pelo autor. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois conforme o próprio 
autor: “O Projeto Pedagógico é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a 
enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, 
sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. E uma metodologia de 
trabalho que possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da instituição. 
(VASCONCELLOS, 1995 p. 143). Portanto Recurso indeferido e gabarito mantido 

RECURSO QUESTÃO 13 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 
1817462 
1765482 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
001 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 
003 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
As candidatas solicitam anulação da questão, afirmando que a forma verbal destacada 
no enunciado não estaria no tempo verbal apontado pela alternativa publicada como 
correta no gabarito. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a análise não é somente 
da forma verbal "tenho" (esta sim conjugada no Presente do Indicativo), mas da forma 
"tenho chorado" que está conjugada no Pretérito Perfeito composto", ou seja, indica 
uma ação ocorrida várias vezes no passado, influenciando o presente. 

RECURSO QUESTÃO 14 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 
1822905 
1765483 
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STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 
003 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 
029 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano e EJA) (HABILITADO) 

PEDIDO 
As candidatas solicitam anulação da questão afirmando que o advérbio 
"presentemente" expressa relação semântica de tempo e não de modo, o que foi 
expresso pela alternativa dada como correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois apesar de que em muitas 
ocasiões o sufixo "mente" dá a noção de modo a um adjetivo, neste caso realmente não 
se aplica. Por essa razão, a banca procede troca de gabarito, passando de letra A para 
letra B. Conclusão: presentemente é um advérbio que expressa a noção semântica de 
tempo. Um novo gabarito será publicado com esta retificação. 

RECURSO QUESTÃO 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

INSCRIÇÃO 1761026 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita anulação da questão, pois alega que a redação do item III não está 
em consonância com o que é descrito na LDB. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois o texto da questão é 
fidedigno ao descrito na Lei nº 9.394/96. Deste modo não há coerência no 
questionamento do candidato, portanto recurso indeferido e a questão segue mantida.  

RECURSO QUESTÃO 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR DE ARTES 

INSCRIÇÃO 
1799780 
1769182 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 027 - PROFESSOR DE ARTES (Infantil ao 9º Ano e EJA) (HABILITADO) 

PEDIDO 
As Candidatas solicitam anulação da questão, pois alegam que existe duas alternativas 
idênticas e corretas 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a questão, a banca conclui que o recurso procede, realmente as alternativas 
A e C são idênticas, e como no gabarito uma delas está como resposta correta, é 
impossível de resolver o enunciado descaracterizando assim toda a questão. Portanto a 
questão será anulada e um novo gabarito será publicado com esta retificação. Um novo 
gabarito será publicado com essa retificação 

 

SIDERÓPOLIS/SC, em 23 de DEZEMBRO de 2018. 

 
SANDRA REGINA BIZ ALFREDO 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
 

 
HÉLIO ROBERTO CESA 

Prefeito Municipal 


