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MUNICÍPIO DE SOMBRIO/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 003/2021 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

 
 

O MUNICÍPIO DE SOMBRIO, 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: 
 

 

RECURSOS DA PROVA DO HORÁRIO 01 

 

RECURSO 01 – QUESTÃO 07 – CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÕES 2125842, 2125583, 2126078, 2124360, 2124566. 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / INCLUSIVA 

PEDIDO 
Requerentes solicitam revisão e possível anulação da questão, alegando haver uma 
das alternativas incorretas, onde é apresentado um item que não consta no enunciado. 
Desta forma descaracterizando a questão. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a forma como fora 
impressa (mostrando um item inexistente) justamente corrobora com o fato da 
alternativa estar errada. Como a alternativa correta não é esta, segundo o gabarito, não 
interfere de modo algum, no entendimento da questão e correta resolução, lembrando 
que a interpretação da questão também faz parte da avaliação; Deste modo, recurso 
indeferido e questão mantida. 

 

RECURSO 02 - QUESTÃO 08 – CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 2125792 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / INCLUSIVA 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão alegando haver incoerência ortográfica na 
alternativa C (Bakthtin, ao invés de Bakhtin); Segundo o candidato o gabarito aponta 
esta alternativa como correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca informa que o recurso não procede, visto que a questão foi 
elaborada tendo como referência a Proposta Curricular de Santa Catarina e o texto foi 
transcrito tal e qual consta no documento. PCSC, 2005, página 16. Deste modo recurso 
resta indeferido e questão mantida. 
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RECURSO 03 – QUESTÃO 12 – CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÕES 2125615, 2124672, 2126078, 2124566. 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / INCLUSIVA 

PEDIDO 
Requerentes solicitam averiguação e possível anulação da questão, alegando haver 
duas alternativas iguais nas opções de resposta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois apesar de haver duas 
respostas iguais, não é uma destas a resposta apontada como correta no gabarito 
oficial, o que de fato não a descaracteriza e não atrapalha na resolução da questão. 
Assim recurso indeferido e questão mantida. 

 

RECURSOS DA PROVA DO HORÁRIO 02 

 

RECURSO 04 – QUESTÃO 01 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2124833 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 022 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil III ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 

Requerente solicita anulação da questão afirmando que existem mais de uma 
alternativa correta, argumentando que determinadas passagens do texto corroboram 
com sua visão, porém não cita qual a alternativa que o candidato acredita ser a correta, 
o que dificulta a análise da banca. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o pleito não procede pois o argumento defendido 
pelo cronista é que palavras recebem conotações negativas segundo o uso que os 
falantes dão. Esse uso não é proporcional, segundo o cronista, eles acontecem 
naturalmente, de forma orgânica. Portanto recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 05 – QUESTÃO 02 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2124750 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 010 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
Solicitante requer troca de gabarito, afirmando que a função de linguagem 
predominante no texto em questão não se trata de função metalinguística, mas função 
conativa, como previsto na alternativa B. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, em virtude de primeiramente 
a candidata nomear como função conotativa no lugar do correto que é função conativa. 
Mas levando em consideração o gabarito oficial, a função metalinguística é quando um 
texto se utiliza da linguagem para fazer comentários sobre a própria linguagem, o que 
seria o caso do texto apresentado na prova. Sobre a função conativa, ela 
obrigatoriamente necessita da presença de verbos no imperativo para convencer o 
interlocutor, como em um manual de instruções, por exemplo, o que não acontece nesta 
crônica. Assim, recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 06 – QUESTÃO 03 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2124374 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 008 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 

Requerente solicita anulação da questão, afirmando que a conjunção "senão" 
apresentada na alternativa C (gabarito oficial) não é sinônimo de "mas" conforme 
solicitado pelo enunciado da questão. Não tendo, portanto, nenhuma alternativa correta. 
Ela afirma que "senão" apresenta ideia de concessão e não de oposição, porém não 
apresenta nenhuma referência para apoiar a sua reclamação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois "senão" em nenhum 
manual consultado pela banca examinadora apresenta relação de concessão, mas 
sempre de oposição, sendo, então, conjunção adversativa, assim como o "mas". Deste 
modo recurso indeferido e questão mantida. 

Link de referência: https://www.normaculta.com.br/conjuncoes-adversativas/ 

RECURSO 07 – QUESTÃO 03 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2124750 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 010 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
Requerente solicita troca de gabarito afirmando que a conjunção "mas" dentro do 
contexto analisado apresenta relação semântica de conclusão e, em virtude disso, seria 
sinônimo de "logo" apresentada na alternativa A. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a indagação que o autor 
faz logo após a afirmação anterior demonstra sua indignação com o proposto, ou seja, 
ela apresenta uma contraposição ao exposto na oração anterior, portanto são ideias 
opostas, não uma conclusão. Logo recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 08 – QUESTÃO 05 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2125315 
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STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 006 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 

Solicitante requer anulação da questão argumentando que o uso de artigo em frente a 
pronomes possessivos é facultativo o que remete ao fato de que a presença de crase 
em frente a esses artigos também é facultativa. O que determinaria a presença de duas 
alternativas corretas B (gabarito oficial) e E. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o pleito improcede. A candidata tem razão em 
relação ao fato de crase em frente a pronomes possessivos é de uso facultativo. Porém 
na alternativa E a opção que aparece em frente ao possessivo "minha" é "á", grafado 
com acento agudo, de forma proposital, estando errado, por não estar com o acento 
grave que indica a crase (à). Deste modo recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 09 – QUESTÃO 05 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2124833 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 022 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil III ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
Requerente solicita anulação da questão, afirmando que não se usa crase em frente de 
pronomes, o que resultaria em alternativa A. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois pode-se usar sim crase 
em frente a pronomes, a afirmação do candidato não se pauta em nenhum manual, 
tanto que não os cita. O que acontece é que antes de pronomes possessivos 
especificamente ela pode ser facultativa. O candidato apresenta a alternativa A como 
correta, mas ele tem vários erros em outras situações como a grafia "à prazo", o que 
não acontece, pois a norma diz que crase só aparece em frente de palavras femininas. 
Portanto recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 10 – QUESTÃO 15 – CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

INSCRIÇÃO 2124833 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 022 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil III ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 

O requerente solicita anulação da questão, pois de acordo com sua interpretação o 
órgão responsável pelas diretrizes do ensino superior é o MEC e não os órgão citados 
na seguinte alternativa: "Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e 
atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas 
habilidades ou superdotação.", portanto está alternativa seria falsa e não verdadeira 
como aponta o gabarito. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a alternativa não trata 
das diretrizes para gerir, criar ou regulamentar uma instituição de ensino superior e sim 
para estabelecer em colaboração com Estados, Municípios e o Distrito Federal como se 
dará o atendimento, identificação e cadastramento dos alunos com altas habilidades ou 
superdotação. Deste modo, recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 11 – QUESTÃO 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

INSCRIÇÃO 2124583 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 022 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil III ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 

O requerente pede anulação da questão, pois alega que o enunciado abre precedentes 
para a subjetividade, visto que a questão fala a respeito de motricidade humana e ramo 
pedagógico, o enunciado não pediu os fundamentos das lutas, mas os movimentos 
relacionados ao ensino pedagógico. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede visto que o enunciado da 
questão solicita: Alguns movimentos básicos para as aulas de luta e não os movimentos 
relacionados ao ensino pedagógico como diz o candidato. Assim recurso indeferido e 
questão mantida. 

RECURSO 12 – QUESTÃO 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

INSCRIÇÃO 2125796 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 022 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil III ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
O solicitante pede a anulação da questão alegando que não haveria uma única resposta 
correta, pois todas as alternativas estão corretas. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois o enunciado fala sobre 
movimentos que são básicos para as aulas de luta e não sobre os fundamentos 
necessários para executar esses movimentos. Portanto recurso indeferido e questão 
mantida. 

RECURSO 13 – QUESTÃO 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

INSCRIÇÃO 2124857 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 022 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil III ao 9º Ano) (HABILITADO) 
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PEDIDO 

Requerente solicita anulação da questão alegando que o enunciado traz uma 
interpretação subjetiva do tema, pois o engatinhar torna-se como base para rolar e cair 
de forma correta em uma prática de luta, além de o engatinhar encaixar-se como um 
movimento de motricidade motora e humana. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso improcede, pois a questão em evidência 
fala sobre movimentos que são básicos para as aulas de luta e não sobre os 
fundamentos necessários para executar esses movimentos, tais como o engatinhar que 
como a própria candidata citou, constitui um fundamento para que a criança possa 
executar os movimentos de rolar e cair de forma correta. Logo, recurso indeferido e 
questão mantida. 

RECURSO 14 – QUESTÃO 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

INSCRIÇÃO 2125925 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 008 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
A requerente solicita anulação da questão, pois considera que uma das alternativas do 
enunciado induz a subentender que a saúde não deve ser promovida por ações 
coletivas, o que segundo o candidato não é correto. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o pleito não procede, pois a questão pede que após 
a análise das alternativas o candidato marque a opção CORRETA, que de acordo com 
o gabarito é a alternativa E a qual diz que apenas a IV está incorreta. Correspondendo a 
afirmativa IV - Compreender a saúde como bem individual e comum que não deve ser 
promovido pela ação coletiva. Deste modo, recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 15 – QUESTÃO 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

INSCRIÇÃO 
2124750, 2124275, 2126216, 2124467, 2124690, 2124777, 2124852, 2124665, 
2124551, 2125273, 2125404, 2124686. 

 STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

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

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

PEDIDO 

Os requerentes solicitam revisão da questão fazendo os seguintes questionamentos: 

1) No item 2 a equação "ax²+bx+c:0" está grafada erroneamente apresentando ":" 
no lugar de "=", o que a torna falsa. 

2) No item 4 a expressão "pelo menos" também torna o item falso, pois segundo 
Guelli e Bigode, “uma equação do segundo grau possui no máximo duas raízes 
reais”, pois existem equações do 2º grau que não tem solução real, e quando se 
tem elas serão no máximo duas, não existe equação do 2º grau com mais de 
duas raízes. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca informa que o pleito procede e que os requerentes têm razão, 
realmente os itens II e IV do enunciado são falsos e não há nenhuma alternativa que 
contemple a correta resolução do enunciado. Portanto, recurso resta deferido e questão 
anulada. 

 

RECURSO 16 – QUESTÃO 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

INSCRIÇÃO 2124583  

 STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 022 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil III ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
Requisitante solicita anulação da questão alegando que há duas opções incorretas nas 
alternativas e não somente uma como traz o gabarito. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois segundo o documento 
citado na BNCC, página 214 "Cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma 
dimensão de conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria de outro modo". 
Portanto, recurso resta indeferido e questão mantida. 

 

RECURSOS DA PROVA DO HORÁRIO 03 

 

 

RECURSO 17 – QUESTÃO 01 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 2124473  

 STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO) 

PEDIDO 

O pleiteante solicita a troca de gabarito para alternativa D em vez de alternativa B 
(gabarito oficial), porém sua argumentação é muito carente de observações plausíveis 
para análise da banca. Apenas afirma que a questão tem duas respostas possíveis, 
mas não explica a razão. O que para a banca fica claro é que a canção não tem o tom 
arrogante que a alternativa D propõe, por isso faltam elementos que corroboram essa 
ideia. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após averiguação, a banca informa que o pleito não procede, pois a canção só 
apresenta passagens históricas e bíblicas para elucidar uma grande experiência desse 
eu-lírico, que obviamente ficcional (ninguém viveria tanto tempo), não tendo em nenhum 
momento o tom arrogante proposto no recurso. Assim, recurso indeferido e questão 
mantida. 
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RECURSO 18 – QUESTÃO 02 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 2125616  

 STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO) 

PEDIDO 
Requerente solicita anulação da questão afirmando que a forma verbal "há" apresenta 
sujeito simples "eu" no lugar de sujeito inexistente, como proposto pelo gabarito oficial. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que a solicitação improcede, pois "eu", neste caso é 
sujeito da forma verbal "nasci" e não de "há". O verbo haver quando apresenta ideia de 
tempo transcorrido, o que é o caso, não tem sujeito, pois a passagem do tempo ocorre 
sem interferência de ninguém. Portanto recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 19 – QUESTÃO 03 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 2125274, 2125451, 2125616, 2124473 

 STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO) 

PEDIDO 
Os requerentes solicitam anulação da questão afirmando que o recurso utilizado na 
canção trata-se de uma hipérbole. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. Os candidatos deveriam ter 
analisado melhor o enunciado da questão quando este diz que esse recurso está sendo 
usado por questões de métrica poética, ou seja, para "caber" no tempo da canção. No 
enunciado ele também é apresentado como um vício de linguagem, o que nunca 
acontece com a hipérbole. Os requerentes têm razão quanto a hipérbole apresentar a 
ideia de exagero. Mas o caso é que se ele nasceu há dez mil anos, é atrás, ou seja, a 
palavra "atrás" é uma repetição da ideia anterior, configurando no vício de linguagem 
conhecido como pleonasmo, alternativa D. Isto posto recurso resta indeferido e questão 
mantida. 

RECURSO 20 – QUESTÃO 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR DE INGLÊS 

INSCRIÇÃO 2124678  

 STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 005 - PROFESSOR DE INGLÊS (Infantil IV ao 9º Ano) (NÃO HABILITADO) 

PEDIDO 
Requerente pede que a questão seja anulada pois há um erro de digitação na 
construção de "their she" causando interferência na interpretação, onde deveria ser 
"their mon". 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede pois há um erro de digitação que 
dificulta o entendimento da questão, podendo surgir dúvidas quanto à correta 
interpretação e resposta a ser assinalada. Portanto, recurso deferido e questão anulada. 

 

SOMBRIO/SC, em 07 de FEVEREIRO de 2022. 
 

MARIA REGINA QUARTIEIRO DE MATOS 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
 

 
GISLAINE DIAS DA CUNHA 

Prefeito Municipal 


