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MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2020 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS PROVA OBJETIVA 

 
 

O MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e a PS Concursos, 
torna público a análise e julgamento dos recursos da Prova Objetiva, conforme segue: 
 

RECURSO 1 QUESTÃO 01 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 2058376 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A Candidata solicita anulação da questão, afirmando que esta apresenta duas 
alternativas corretas, por dizer que apresentam a mesma ide, a porém com escrita 
diferente. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a alternativa correta letra 
B diz que as personagens simplesmente não se entendem, ou seja, que a comunicação 
não se deu. Fica bem claro que o personagem pai em nenhum momento trava qualquer 
embate ideológico motivado pelos valores de sua geração em relação ao biquíni 
escolhido pela filha, ele simplesmente não entendeu o que ela quis dizer. 

RECURSO 2 QUESTÃO 01 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 2058302 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão, afirmando que a escrita do enunciado da 
questão está confusa. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, porque a palavra 
"personagem" apresenta gênero feminino, mesmo tratando-se de personagem homem. 
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RECURSO QUESTÃO 04 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 2058302 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão, afirmando que duas alternativas apresentam 
o mesmo padrão de acentuação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a regra solicitada pelo 
enunciado não se refere ao tipo de acento, mas a posição silábica na qual ele se 
encontra. "Biquíni" é uma paroxítona, ou seja, seu acento está na penúltima sílaba, 
como em todas as palavras da alternativa A. Na alternativa E consta a palavra "café", 
acentuada na última sílaba. 

RECURSO QUESTÃO 06 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS 

INSCRIÇÃO 2058821 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita anulação da questão alegando que o item III da questão está 
incorreto e portanto não existe alternativa correta na questão. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede visto que as próprias notícias 
utilizadas como base para a alegação do candidato apenas confirmam que o disposto 
no item III da questão está correto e de acordo com essas notícias. Sendo assim, 
recurso indeferido e questão segue mantida. 

RECURSOS QUESTÃO 08 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS 

INSCRIÇÃO 2059802; 2058367; 2059956. 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 
001 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

005 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
Os Candidatos solicitam mudança do gabarito da questão pois alegam que a 
informação contida no primeiro item da questão é falsa, a resposta correta deveria ser a 
letra D, e não B, conforme apontado pelo gabarito. 

DECISÃO / RESPOSTA Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois de acordo com as notícias 
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DA BANCA mais atuais o número de mortos subiu para 5, tornando assim o primeiro item falso. 
Sendo assim, recurso deferido e gabarito mudado para letra D. 

RECURSO QUESTÃO 09 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS 

INSCRIÇÃO 2058265 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 007 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (HABILITADO) 

PEDIDO 
A Candidata solicita anulação da questão afirmando que a mesma está ambígua por 
trazer como resposta correta uma ministra do governo que está no cargo desde 2019. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede pois o enunciado é claro ao 
pedir um ministro atual do governo, ou seja, que ainda esteja no cargo. Damares Alves 
é a única mencionada na questão que continua no cargo como ministra, sendo todas as 
outras opções incorretas, visto que todos os outros ministros já foram substituídos. O 
enunciado da questão em nenhum momento pede uma resposta de um ministro 
nomeado no ano de 2021, e sim um ministro que está atualmente atuando no governo 
bolsonaro, tornando assim, a resposta C correta. 

RECURSO QUESTÃO 11 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 2058376 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita a anulação da questão, pois alega que a questão está confusa. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, pois no artigo 81, inciso IV do 
ECA diz que "os fogos de artifício ou estampidos, exceto aqueles que pelo seu reduzido 
potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização 
indevida", como no caso os estalinhos citado pela candidata. 

RECURSO QUESTÃO 12 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 2058376; 2058302. 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
005 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 
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PEDIDO 
Os candidatos solicitam a anulação da questão, pois alegam que todos os itens estão 
corretos. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, pois a referida lei diz que o 
ensino médio tem duração mínima de três anos e não máxima como está na questão. 

RECURSO QUESTÃO 14 - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 2060629; 2058367; 2059956. 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
Os candidatos solicitam anulação da questão, pois alegam que não há alternativa que 
possua as três dimensões citadas na questão. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após a análise a banca conclui que o recurso não procede, pois o referido autor ao se 
referir as três dimensões básicas do planejamento cita "O planejamento enquanto 
construção-transformação de representações é uma mediação teórica metodológica 
para ação, que em função de tal mediação passa a ser consciente e intencional. 
"VASCONCELOS, 2000, p.79 

RECURSO QUESTÃO 19 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2060050 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita a anulação da questão, pois alega que a mesma não foi redigida da 
forma correta, e não coloca em ordem os itens conforme a referida Lei descreve. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, visto que a questão embora 
possa ter uma distorção de nomenclatura é bem clara no seu enunciado, e não explicita 
que os itens teriam que estar na ordem citada na Lei, mas sim que fazendo a leitura dos 
mesmos o candidato possa dizer se está correto ou não de acordo com a respectiva 
Lei. 

Porém, ao revisar a questão foi constatado um equívoco na transposição das respostas 
no gabarito. Informa-se que a letra correta é a letra B e não a C como consta no 
gabarito. 
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RECURSO 1 QUESTÃO 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2059848 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 019 - PROFESSOR DE HISTÓRIA (HABILITADO) 

PEDIDO 
O candidato solicita anulação da questão alegando que a questão está mal formulada e 
confusa no seu enunciado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, visto que na questão está 
explicitado a que documento a questão se refere e que trata dos conteúdos escolhidos 
para a disciplina de história e de como estão articulados e vinculados aos temas 
transversais. 

RECURSO 2 QUESTÃO 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2058302 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO 
O candidato solicita anulação da questão alegando que a questão está mal formulada e 
confusa no seu enunciado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a resposta é de acordo 
com o que o referido documento cita. "A participação nessa aula pode trazer muitos 
benefícios a essas crianças, particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento 
das capacidades afetivas, de integração e inserção social." PCN, vol. 7, pg.31 

 

 

PRAIA GRANDE/SC, em 17 de Fevereiro de 2021. 

 

 

JOELCIR DA SILVA PADILHA DUARTE 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 

 
ELISANDRO PEREIRA MACHADO 

Prefeito Municipal 


