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Ato 11/CP/ED/001/15 
 

DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA ESCRITA 
DO EDITAL Nº 001/2015 DE CONCURSO PÚBLICO – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público e o Instituto o Barriga Verde, torna público o 
Julgamento dos Recursos Contra Questões de Provas, conforme segue:  

 
 
 

  Conhecimentos Gerais – Nível Fundamental 
 

Questão 15 – Conhecimentos Gerais e Atualidades – Fundamental 
Cargo: Merendeira    

Candidato: 254271 

 
ALEGAÇÃO:  De que a questão extrapola o conteúdo exigido em Edital.  

INDEFERIDO: A candidata não assiste de razão senão vejamos o que prevê o Edital quando ao Conteúdo em 
comento: GERAIS E ATUALIDADES: Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, 

tecnologia, Economia, e organização política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências 
naturais e meio ambiente. Depreende-se do conteúdo previsto em Edital que a questão se insere dentro do 
tema cultura. Mantém-se a questão. 
QUESTÃO MANTIDA 

Questão 16 –– Específica- Fundamental  
Cargo: Motorista de Caminhão    

Candidato: 261899 

 
ALEGAÇÃO: O candidato alega que a alternativa “B” faz alusão a um código não citado na questão, 
deixando-a confusa.  
DEFERIDO: O candidato assiste de razão e a questão deve ser anulada.  
O código referido na alternativa “B” faz alusão ao Código de Trânsito Brasileiro. E de fato, deveria ter ficado 
explicito na questão. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 20 –– Específica- Fundamental  
Cargo: Motorista de Caminhão    

Candidato: 261899 

 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso contra a questão alegando que a mesma possui como alternativa a 

ser assinalada a letra “A” e não a “C”. 

INDEFERIDO: O candidato não assiste de razão e a questão deve ser mantida.  

No Artigo 43 do Código de Trânsito Brasileiro consta: 

Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do 

veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos 

de velocidade estabelecidos para a via, além de: 

        I - não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando 

a uma velocidade anormalmente reduzida; 

        II - sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se de que pode 

fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente; 
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        III - indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de 

redução de velocidade. 

Como exposto no item III do Artigo 43, a afirmação que consta na alternativa “A” está correta, sendo necessário 

sua ação durante a regulagem de velocidade. Como a questão solicita que se assinale a alternativa que possui 

ação que NÃO é necessária antes de regulagem da velocidade, corresponde a alternativa “C” como a 

alternativa que deve ser assinalada. 

QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 22– Específica –Fundamental 
Cargo: Motorista de Ambulância   
Candidato: 259821 
 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso contra a questão alegando que a mesma não refere se as 

alternativas fazem alusão à vias urbanas ou rurais, e portanto deve ser anulada. 

INDEFERIDO: O candidato não assiste de razão e a questão deve ser mantida. Isto porque não se faz 

necessário anunciar em questão se se tratam de vias urbanas ou rurais. Isto porque os tipos de via já estão 

explícitos em suas alternativas.  

Para maiores informações, segue link para o Código de Trânsito Brasileiro 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm 

QUESTÃO MANTIDA  

 
Questão 22– Específica –Fundamental 
Cargo: Merendeira   
Candidato: 254271 
 
ALEGAÇÃO: A candidata impetrou recurso sobre a questão mencionada alegando que, ao contrário do que 
informou o gabarito da questão 22 do caderno de provas, o meio mais rápido de se descongelar a carne, em 
um procedimento de urgência, é utilizando o micro-ondas. Para fundamentar o seu argumento, citou fontes da 
internet. 
 
INDEFERIDO: Não assiste razão à recorrente ao alegar que o gabarito correto da questão supracitada é a 
alternativa “C”, e não a alternativa “B” conforme divulgado pela banca. 
 
Em primeiro lugar, as fontes citadas pela recorrente não são confiáveis. A pesquisa realizada no link disponível 
em > 
http://gshow.globo.com/programas/mais-voce/Consul/noticia/2012/11/veja-como-descongelar-carne-no-micro-o
ndas.html<, apenas faz menção a facilidade de descongelar a carne em um micro-ondas da marca “Consul”, ou 
seja, a finalidade das informações ali contidas é a propaganda do produto produzido pela marca “Consul”, não 
transmitindo qualquer informação técnica a respeito da manipulação de alimentos. Quanto ao segundo link, 
parece que foi colacionado de forma incompleta, pois não foi possível averiguar a veracidade da informação. 
 
No que tange ao mérito da questão, iniciaremos a sua análise pelo seu cabeçalho que assim dispõe: “Qualquer 

tipo de carne somente poderá sofrer descongelamento dentro do próprio refrigerador, ou, quando houver 

urgência (...)” – grifo nosso. 

Salientasse que a própria questão informa qual a técnica correta para o descongelamento da carne, que, 

conforme visto deve ser feito dentro do próprio refrigerador. No entanto, esta medida requer tempo e o que 

deve ser feito em caso de urgência? A resposta correta a esta indagação não é a alternativa “C”, ou seja, 

utilizar o micro-ondas. 

Isso porque o profissional responsável pela manipulação de alimentos deve estar atento não somente à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm
http://gshow.globo.com/programas/mais-voce/Consul/noticia/2012/11/veja-como-descongelar-carne-no-micro-ondas.html%3c
http://gshow.globo.com/programas/mais-voce/Consul/noticia/2012/11/veja-como-descongelar-carne-no-micro-ondas.html%3c
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praticidade ao preparar as refeições, mas, principalmente, à qualidade dos alimentos que serão servidos e 

tomar as precauções necessárias com vistas a evitar uma contaminação alimentar. 

 

A carne, enquanto um alimento perecível, não pode ficar em temperatura ambiente. Até o momento do seu 

preparo deve estar sob refrigeração. Ao utilizar o micro-ondas para acelerar o processo de descongelamento, a 

carne estará recebendo um aquecimento térmico antes do seu preparo, sendo que esta atitude possibilita com 

facilidade a proliferação de microrganismos e posteriormente pode dar causa à uma contaminação alimentar.  

“Os produtos devem ser descongelados antes de receberem tratamento térmico. Somente casos indicados 

pelo fabricante os alimentos congelados podem ser submetidos diretamente a tratamento térmico estando 

ainda congelados. Nestes casos, devem ser seguidas as orientações presentes nos rótulos dos produtos” 

(JUCENE, 2008). 

Desta forma, diante dos fundamentos acima narrados, mesmo diante da praticidade favorecida pelo 
micro-ondas e, em havendo urgência em preparar o alimento, o descongelamento da carne deve ser realizado 
na forma indicada pela alternativa “B”.  
 
Referência Bibliográfica: Programa de Mobilização e Educação para o Consumo Alimentar. Higiene, 
Armazenamento e Conservação dos Alimentos. Belo Horizonte – Minas Gerais. 
 
SANTOS JUNIOR, Clever Jucene. Manual de Segurança Alimentar: Boas práticas para o serviço de 
alimentação. Rio de Janeiro: Rubio, 2013.  
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 25– Específica –Fundamental 
Cargo: Motorista de Caminhão   
Candidato: 261899 
 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso contra a questão alegando que a mesma está incompleta, uma vez 

que não relata ao que se refere as porcentagens que constam nas alternativas. 

INDEFERIDO: O candidato não assiste de razão e a questão deve ser mantida. Isto porque a questão anuncia 
antecipadamente que se referem a velocidade superior sobre a máxima velocidade permitida.  
QUESTÃO MANTIDA 
 

  Conhecimentos Gerais – Nível Médio  
 

Questão 02 – Língua Portuguesa –Médio 
Cargo: Assistente Administrativo  
Candidato: 254190 
ALEGAÇÃO: Que há mais de uma alternativa correta. 
 
INDEFERIDO: Interjeição é a palavra invariável que exprime emoções, sensações, estado de espírito, ou que 
procura agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento sem que para isso, seja necessário 
fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas compreensão de uma interjeição depende da análise do 
contexto em que ela aparece.  
Quando a interjeição é expressa por mais de um vocábulo, recebe o nome de locução interjetiva. 
A interjeição é considerada palavra – frase, caracterizando-se como uma estrutura a parte. Não desempenha 
função sintática. 
O ponto de exclamação é um sinal de pontuação que confere à frase uma entoação exclamativa, estando 
relacionado com uma vertente emocional da linguagem e com a transmissão de um sentimento. As 
exclamações isoladas näo produziram o humor ao passo que o mesmo é garantido pelas interjeições conforme 
definição      Mantém-se a questão.   
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 10 – Matemática – Médio  
Cargo: Agente Epidemiológico  

Candidato: 249375 

 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que há mais de uma 
resposta correta. 
INDEFERIDO: Em análise ao recurso, verificamos que o candidato se equivocou ao interpretar o enunciado e 
realizar os cálculos. Segue a resolução: 
Em matemática divisor significa: número inteiro pelo qual um outro se divide na operação denominada divisão. 

 

Sendo assim, segue: 

 

 

 

 

 

Logo 39 é o único número que não é divisor de 106575, ou seja, a divisão não resulta em um número inteiro. 

Portanto a alternativa CORRETA é a alternativa “C) 39”. Assim mantemos a questão. 

QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 21– Específica –Médio 
Cargo: Assistente Administrativo  
Candidato: 261023 
ALEGAÇÃO: A Candidata alega que o Edital do Concurso não constava EXPRESSAMENTE o tópico “UEPS - 
último que entra, primeiro que sai" e esta seria causa para anular a questão. 
 
INDEFERIDO: JUSTIFICATIVA: O Recurso não merece provimento, pois no Edital constava que seriam 
cobradas rotinas administrativas e o controle de estoque, assim como as entradas e saídas de materiais, são 
atividades plenamente administrativas. O Edital é feito por tópicos, sem a obrigação legal de cada subtema a 
ser cobrado. A movimentação de estoques é uma atividade inerente ao cargo de Assistente Administrativo que 
pode, inclusive, ser designado para chefiar tal setor. Recurso NEGADO.  
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 27– Específica –Médio 
Cargo: Assistente Administrativo  
Candidato: 264282 
 
DEFERIDO: JUSTIFICATIVA: Conforme bibliografia apresentada pela Candidata, segundo o Professor 
Idalberto Chiavenato, o nível Tático também pode ser definido como gerencial, que acabou apresentando duas 
respostas ao enunciado (B e D). Questão deve ser ANULADA e atribuída pontuação para todos os Candidatos. 
QUESTÃO ANULADA 
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Questão 28 – Específica – Médio 
Cargo: Assistente Administrativo 
Candidato: 254190 
 
ALEGAÇÃO: A lógica da resposta mais correta, acredito que seja a alternativa D, onde o servidor \"consulta o 
setor de destino sobre o recebimento ou não do recurso\". Letra A seria arbitrária. Letra B não teria como 
analisar a competência do servidor para tal ato, pois a questão não informa exatamente. Letra C e D são as 
mais coerentes, mas a letra D teria mais cabimento, inclusive na prática, onde a realidade é bem diferente da 
teoria. Nesses termos, aguardo a análise e possível anulação da questão.  
 
INDEFERIDO: JUSTIFICATIVA: A justificativa para que a alternativa D esteja Incorreta são os Princípios da 
Administração Pública, em especial o que proíbe que a Administração se recuse a recebe algum 
documento/petição de um cidadão, ou seja, mesmo com a negativa do setor de destino o documento deve ser 
protocolado, se for intempestivo ou com erro material isto será analisado (posteriormente) pelo setor 
responsável e isto será levado em conta no julgamento do pedido. 
Também temos o princípio da Eficiência que não permite que a cada protocolo recebido o setor seja 
consultado, temos inúmeras varáveis que prejudicam tal procedimento. Primeiro que um órgão público recebe 
uma quantidade muito grande de documentos e consultar cada setor levaria muito tempo para consultar, 
imaginemos um caso em que os servidores do setor estão em reunião e não estão atendendo ao telefone, 
neste caso o cidadão e o servidor público teriam que aguardar até que ficasse decidido se o documento pode 
ser recebido ou não. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Conhecimentos Gerais – Nível Superior 
 

Questão 01 – Língua Portuguesa – Superior 
Cargo: Professor de Educaçäo Infantil   
Candidato: 242718 
ALEGAÇÃO: Que a alternativa correta seria a Letra D.  
 
INDEFERIDO: Infelizmente trata-se de uma questão de interpretação de texto. O trecho foi retirado de um livro 
reconhecido e muito utilizado na Língua Portuguesa, cujo título não foi subtraído e denuncia, inclusive, a 
resposta correta. Os argumentos da candidata, não säo argumentos que justifiquem a anulação de uma 
questão, mantém-se o Gabarito.  

QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 03 – Língua Portuguesa – Superior 
Cargo: Auditor Técnico  
Candidato: 261991 
ALEGAÇÃO: Que há mais de uma alternativa a ser assinalada 
 
INDEFERIDO: ‘’ Está muito calor. Os Jogadores estão morrendo de sede no campo’’ 
Quando lemos essa afirmação, nunca imaginamos jogadores agonizando de sede num campo de futebol, pois 
compreendemos que o autor da frase fez uso do exagero para impressionar o interlocutor. Quando 
engrandecemos ou diminuímos exageradamente a verdade das coisas, estamos utilizando a hipérbole. 
A hipérbole é uma figura de linguagem, ou seja, um recurso utilizado na linguagem oral e escrita, que aumenta 
a expressividade da mensagem. A hipérbole se refere a utilização de palavras e expressões que exageram 
grandemente a realidade, enfatizando uma ideia. Essa exageração da realidade tem como finalidade 
expressiva destacar, intensificar ou enfatizar um sentimento ou ação, ocorrendo predominantemente por 
excesso. Outros exemplos: ‘’ Já falei mil vezes com esse menino e ele não me obedece’’.  
‘’ Vai passar um ônibus pro inferno, mas não passa o do Novo Juazeiro’’.  
‘’ Faz umas dez horas que essa menina penteia esse cabelo’’. 
‘’ A roupa dela está tão curta que daqui a pouco ela está andando pelada na rua’’. 
‘’ Já faz séculos que, esse menino não toma banho que, quando ele tirar essa roupa, ela vai sair correndo 
gritando: me lava, por favor!’’ 
Paradoxo é uma figura de linguagem, caracterizada pela associação de conceitos contraditórios na 
representação de uma só ideia. Embora esses conceitos contraditórios possam parecer ilógicos, acabam 
formando uma unidade semântica aceitável, passível de ser real. Enquanto figura de linguagem, é um recurso 
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utilizado na linguagem oral e escrita que aumenta a expressividade da mensagem, representando o ilógico, o 
absurdo, o impossível e a falta de nexo.  
Mantém-se a questão, visto que as orações devem ser analisadas na relação que estabelecem, fica 
caracterizado o paradoxo.   
QUESTÃO MANTIDA 

 
 

Questão 06 – Matemática – Superior 
Cargo: Auditor Técnico  

Candidato: 235633 

 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa correta é 
“B) -2” e não a alternativa “C) 2” apresentado no gabarito. 
 
INDEFERIDO: Em análise ao recurso, verificamos que o gabarito está correto. Segue a resolução: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logo a função possui como raízes  e . 

 
 
Portanto a alternativa CORRETA é a alternativa “C) 2”. Assim mantemos a questão. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 08 – Matemática – Superior 
Cargo: Professor de Ciências   

Candidato: 252424 

 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que juros simples não 
pode render mais que juros compostos. 
 
INDEFERIDO: Em análise ao recurso, verificamos que o candidato se equivocou ao interpretar o enunciado, 
pois há taxas de juros diferentes entre as opções o que pode fazer com que o juros simples proporcione maior 
retorno. Segue a resolução: 
 
Opção A: 

 

 

 

Opção B: 

 

 

 

 

Opção C: 
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Portanto a opção A dará um retorno de R$ 2.400,00, a opção B de R$ 2.285,35 e a opção C de R$ 2.327,61. 

Portanto, de acordo com as alternativas apresentadas, a alternativa CORRETA é a alternativa “D) A opção “A” 
possui o maior retorno. Assim mantemos a questão. 

QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 12 – Conhecimentos Gerais e Atualidades – Superior 
Cargo: Professor de Educação Infantil  

Candidato: 235633 
 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão, alegando que a pergunta deveria ser: Qual a 
diferença entre a bomba atômica e a de hidrogênio? Pois como foi enunciado se tornou confusa. 
 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente, visto que só há uma alternativa possível na resposta. A 
questão abordou justamente as diferenças entre uma bomba atômica e uma bomba H, (hidrogênio).  
 
O funcionamento da bomba atômica que arrasou a cidade de Hiroshima, em 1945, começa quando uma carga 
de explosivo convencional, como dinamite, é acionada à distância e explode. 

O choque da explosão da bomba atômica impulsiona uma bala de urânio-235 sobre uma esfera feita do mesmo 
material. Esse impacto dá origem às reações de fissão, a quebra dos núcleos dos átomos que vão liberar 
energia. 

Já na bomba de hidrogênio, a espoleta utilizada não é um explosivo convencional, mas uma bomba atômica 
como a de Hiroshima. O momento do estouro dessa carga é determinado por meio de um controle remoto. 

A explosão da bomba de hidrogênio atinge um compartimento cheio de composto de lítio, transformando essa 
substância em deutério e trítio. Os átomos desses elementos são isótopos, que possuem apenas um próton, 
mas com quantidades diferentes de nêutrons. 

Ou seja, para acionar uma bomba de hidrogênio, é necessário ter dentro do seu próprio núcleo, uma bomba 
atômica. Na explosão, a energia liberada pela fissão dos átomos da bomba atômica dá início à reação de fusão 
do combustível termonuclear. 

Referência Bibliográfica: 
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-a-diferenca-entre-a-bomba-atomica-e-a-de-hidrogenio?fb_com
ment_id=10150576067770248_29516704#f31f690ae4 
 
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/01/1726391-entenda-a-bomba-h-supostamente-testada-pela-coreia-d
o-norte.shtml 
 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 12 – (Professor Inglês) 
Candidato: 262710 
 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão, para que seja anulada, alegando que a questão 
foge ao conteúdo do edital (conhecimentos gerais e atualidades), por exigir conhecimentos muito específicos 
de química (componentes de uma bomba nuclear) que não foram solicitados no edital. 
 
Também argumentou que conhecer a notícia de que a Coreia do Norte realizou testes com a Bomba H, e 
conhecer o detalhamento do funcionamento de Bombas nucleares são coisas completamente distintas. 
 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente, pois o fato noticioso, que foi base para elaborar a questão, foi 
amplamente divulgado em todos os meios de comunicação.  
 
As alternativas citaram componentes químicos das bombas de hidrogênio e atômica, com objetivo de 
distingui-las. A citação do sistema de acionamento também contribuiu para diferenciar os dois artefatos 
explosivos.  
 

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-a-diferenca-entre-a-bomba-atomica-e-a-de-hidrogenio?fb_comment_id=10150576067770248_29516704#f31f690ae4
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-a-diferenca-entre-a-bomba-atomica-e-a-de-hidrogenio?fb_comment_id=10150576067770248_29516704#f31f690ae4
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/01/1726391-entenda-a-bomba-h-supostamente-testada-pela-coreia-do-norte.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/01/1726391-entenda-a-bomba-h-supostamente-testada-pela-coreia-do-norte.shtml
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Referência Bibliográfica:  
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-a-diferenca-entre-a-bomba-atomica-e-a-de-hidrogenio?fb_com
ment_id=10150576067770248_29516704#f31f690ae4 
 
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/01/1726391-entenda-a-bomba-h-supostamente-testada-pela-coreia-d
o-norte.shtml 
 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 13 – Conhecimentos Gerais e Atualidades – Superior 
Cargo: Professor de Educação Infantil  

Candidato: 263312 

 
ALEGAÇÃO: De que a Letra C e a D estão corretas. 

INDEFERIDO: Ao candidato não asssite de razão, a única alternativa que responde corretamente a questão é 
a alternativa D. Vejamos o que prevê a “C” alegada como correta pelo candidato. C) Na avaliação do tribunal, a 
prática de atrasar o repasse de recursos não resultou em dívidas da União junto aos bancos, configurando 
empréstimos não permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
O que está incorreto, senão vejamos matéria publicada:  “TCU não acatou o recurso da União, que defendeu que os 
pagamentos a descoberto efetuados pelos bancos têm natureza de prestação de serviço. Na avaliação do tribunal, no 
entanto, a prática de atrasar o repasse de recursos resultou em dívidas da União junto aos bancos, configurando 
empréstimos não permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. “Considero que a prática de recorrer a instituições 
financeiras para saldar compromissos orçamentários da União é não apenas ilegal, mas perniciosa, pois eleva o 
endividamento público sem um correspondente investimento, resultando em danos que serão sentidos nas finanças 
públicas por longo tempo”, comentou o relator dos recursos, ministro Vital do Rêgo. FONTE: 
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-recursos-da-uniao-e-do-banco-central-contra-decisao-sobre-ped
aladas-fiscais.htm         

Portanto, a única alternativa a ser assinalada é a D conforme divulgado em Gabarito Preliminar. 

QUESTÃO MANTIDA 

                                  

Questão 14 – Conhecimentos Gerais e Atualidades – Superior 
Cargo: Professor de Inglês   

Candidato: 262710 

 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão, pedindo anulação, alegando que o texto para a 
elaboração do mesmo foi extraído do site http://www.sc.gov.br/index.php/economia  
 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente, visto que só há uma alternativa possível na resposta. O texto 
para a elaboração da questão, foi retirado do sítio oficial do Governo do Estado de Santa Catarina, e o fato de 
não ter citado a fonte, não justifica a anulação da mesma. Senão Vejamos:  

“A elaboração das questões deve se dar a partir do conteúdo programático descrito no edital, vedado, por óbvio 
a cópia de questões de outros concursos (plágio). Nos dias atuais a maioria, senão a totalidade, dos temas 
abordados estão disponíveis a todos, indistintamente, na internet. Há inclusive livros que são postados na rede. 
Na elaboração de questões deve-se buscar avaliar o candidato através de conteúdos que digam respeito às 
atribuições que desempenharão nos respectivos cargos. Assim, diante da infinidade de informações que 
constam da internet é praticamente impossível elaborar questões para as quais não se encontre solução em 
alguma página da internet. Então, é plenamente possível que mesmo a questão sendo extraída de algum livro 
impresso, o conteúdo esteja disponível na rede. No caso em apreço não se trata de reprodução, cópia, plágio 
de questões. Tem-se que o conteúdo da questão encontra-se na internet, algo absolutamente normal. 
Ademais, seria completamente ilícito e irrazoável elaborar questões cujo o conteúdo os candidatos não 
pudessem ter conhecimento, não pudessem ter acesso, algo fora do alcance. Aí sim não se estaria avaliando o 
conhecimento para o exercício do cargo. A título de exemplo, em concursos para ministério público, 
magistratura, etc., os conteúdos estão na maioria das vezes acessíveis à todos na internet, quais sejam, as 
leis. Se considerarmos inválidas tais questões os concursos para juízes e promotores não poderiam ter como 
objeto as leis, porque estas estão disponíveis à todos na internet, e consequentemente o conhecimento que 
devem demonstrar possuir não poderá ser avaliado. Com a máxima vênia, e sempre dispostos a 

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-a-diferenca-entre-a-bomba-atomica-e-a-de-hidrogenio?fb_comment_id=10150576067770248_29516704#f31f690ae4
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-a-diferenca-entre-a-bomba-atomica-e-a-de-hidrogenio?fb_comment_id=10150576067770248_29516704#f31f690ae4
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/01/1726391-entenda-a-bomba-h-supostamente-testada-pela-coreia-do-norte.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/01/1726391-entenda-a-bomba-h-supostamente-testada-pela-coreia-do-norte.shtml
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-recursos-da-uniao-e-do-banco-central-contra-decisao-sobre-pedaladas-fiscais.htm
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-recursos-da-uniao-e-do-banco-central-contra-decisao-sobre-pedaladas-fiscais.htm
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esclarecimento, entendemos que o apontamento da comissão não macula as questões indicadas pois não 

houve cópia de questões. Apenas elaborou-se a questão a partir de um texto que está acessível a 
todos. Referência Bibliográfica: http://www.sc.gov.br/index.php/economia 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 16 – Legislação e Adm. Pública – Superior 
Cargo: Professor de Educação Infantil   

Candidato: 235633 

 
ALEGAÇÃO: De acordo com a Lei Orgânica do município de Cocal do Sul: Seção II Dos Bens Municipais art. 

5. Os bens públicos serão inventariados, obrigatoriamente ao final de cada exercício. SENDO QUE A 

QUESTÃO CORRETA É A \"C\" NÃO \"D\" COMO CONSTA.  

INDEFERIDO: Analisando a questão em comento, pode-se auferir que o candidato equivocou-se pois tanto a 
alternativa C como A e B estão corretas de fato, sendo que o enunciado solicitava para assinalar a incorreta, e 
a única alternativa a ser assinalada é a D apontada no gabarito preliminar. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 17 – Legislação e Adm. Pública – Superior 
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
Candidato: 238653 
 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o Estatuto da Criança 
e do Adolescente aplica-se a crianças de 0 – 12 anos, adolescentes de 12 – 18 anos e em alguns casos, de 18 
– 21. 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente já que o enunciado da questão solicita que seja assinalada a 
alternativa que corresponde aos casos excepcionais da lei, em que se aplica o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA aos adultos, ou seja, com idades entre 18 – 21 anos. 

Referência Bibliográfica: Parágrafo único do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 19 – Legislação e Adm. Pública – Superior 
Cargo: Professor de Inglês  
Candidato: 262710 
 
ALEGAÇÃO: Solicito que a questão número 19 seja anulada porque trata-se de uma cópia do texto que se 
encontra na apostila Atos Administrativos do site:  
https://www.academiadoconcurso.com.br/Downloads/DownloadArquivo/10383/simulado_pf_d.adm_material%2
0complementar_prof.henrique.pdf 
 
INDEFERIDO: Ao candidato não assiste de razão, a questão trata de um conceito, o conceito de um dos 
atributos dos atos administrativos que é a presunção de legitimidade, sendo um conceito, este irá aparecer em 
diversos sites e livros exatamente como apareceu na prova pois, não há que se alterar um conceito 
amplamente estudado e divulgado, elaborado por estudiosos da área. Para elaborar a questão a Banca se 
fundamenta em Livros de autores conceituados, sendo que, via de regra suas citações irão fazer parte de 
diversos comentários e/ ou apostilas constantes da Internet.  
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sc.gov.br/index.php/economia
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Questão 24 – Específica – Superior 
Cargo: Assistente Social   
Candidato: 254648 
 
ALEGAÇÃO: A candidata impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que profissão vem para 
amenizar a questão social nos aportes conservadores, positivistas destacando  que há aportes do 
assistencialismo na atualidade tendo como base os dizeres da autora Marilda Vilela Yamamoto. 
 
DEFERIDO:  Ressaltando a forma interpretativa e realista, o Serviço Social surge como forma de "instrumento 
ideológico do mercado capitalista no trato da amenização da questão social" nos aportes 
conservadores/positivistas e não podemos afirmar que não surge para amenizar o assistencialismo, no entanto 
a questão teria mais uma alternativa correta.  
Referência Bibliográfica:   
IAMAMOTO, M.V.. O serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: 
Cortez Editora,1998.  
QUESTÃO ANULADA  

 
Questão 26 – Específica – Superior 
Cargo: Assistente Social   
Candidato: 254648 
 
ALEGAÇÃO: A candidata impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa “b” diz 
respeito a operacionalização, não podendo ser considerada correta pois não é somente esta fase de maior 
importância no planejamento. 
INDEFERIDO:  Na elaboração da questão, solicitava “um elemento importante do planejamento”, em nenhum 
momento foi mencionado que seria o “único elemento ou que o mesmo seria o mais importante, sendo assim 
sabemos que existem outros elementos que fazem parte do processo de planejamento e que também são 
importantes.  
Referência Bibliográfica:   
http://www.webartigos.com/artigos/a-importancia-do-planejamento-social/44889/. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 24 – Específica – Superior 
Cargo: Médico Pediatra 
Candidato: 256452 
 
ALEGAÇÃO: Candidado solicita anulação da questão, pois no enunciado a interrogativa é quanto a doença 
que tem como meio de transmissão os aerossóis. E na alternativa apresentada como correta, apresentasse o 
agente etiológico e não a patologia, e as demais alternativas não se encaixam como assertivas. 
DEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, e cancela a mesma devido desacordo entre enunciado e 
alternativa correta, uma vez que no enunciado solicita-se a doença que é transmitida por aerossóis e nenhuma 
alternativa está correta, pois a alternativa A –B e C tem sua transmissão por gotículas e a alternativa D não é 
uma patologia, e sim um agente etiológico, este sim transmitido por meio de aerossóis. 

Desta forma anulamos questão. BIBLIOGRAFIA ANVISA. Curso básico de Controle de Infecção hospitalar. 
Caderno C: Método de proteção anti-infecciosa. 2000. Disponível em:  

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/pdf/CIHCadernoC.pdf 
QUESTÃO ANULADA  

 
Questão 32– Específica – Superior 
Cargo: Médico Pediatra   
Candidato: 256452 
ALEGAÇÃO: Candidato solicita cancelamento da questão, devido erro digitação no enunciado, onde está 
escrito “hierinsulinismo” e deveria ser “hiperinsulinismo” dificultando a interpretação da questão. 
DEFERIDO: Banca avalia recurso e questão cancelando-a, uma vez que o erro de digitação pode levar a 
dificuldade de entendimento da questão por ser uma palavra-chave, mesmo sendo este um termo comum na 
área da saúde. 
QUESTÃO ANULADA 

http://www.webartigos.com/artigos/a-importancia-do-planejamento-social/44889/
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Questão 24 – Específica – Superior 
Cargo: Auditor Técnico 
Candidato: 261991 
 
INDEFERIDO: JUSTIFICATIVA: Ao contrário do que alega a Candidata a alternativa B pertence aos Município 
e está prevista na Constituição Federal da República no Capitulo que trata da Repartição de Receitas: 
Art. 159. A União entregará: (Vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007) 
I do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 
industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 84, de 2014) 
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; 
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios; 
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, 
Nordeste e CentroOeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos 
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos 
destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; 
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do 
mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007) 
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio 
do mês de julho de cada ano; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014) 

22% + 1% + 1% = 24% 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 36 – Específica – Superior 
Cargo: Auditor Técnico 
Candidato: 261991 
 
RECURSO DEFERIDO: JUSTIFICATIVA: Conforme argumentação da Candidata o prazo para análise do 
pedido de urgência por parte do Prefeito Municipal foi alterado pela Emenda à Lei Orgânica 11/11 para 
05(cinco) dias. Como não foi apresentada uma alternativa com esta informação a questão deve ser ANULADA 
e atribuída pontuação para todos os Candidatos. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 25– Específica – Superior 
Cargo: Psicólogo 
Candidato: 234747/257176 
 
ALEGAÇÃO: - Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, pedindo anulação por má 
formulação do enunciado e das alternativas. 
- O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, pedindo para alterar gabarito, pois a considerada 
correta estaria errada. 
 
INDEFERIDO: O enunciado é claro quando pede para assinalar a alternativa incorreta com relação aos 
estágios de desenvolvimento de Jean Piaget. Quanto a terminologia, vai depender do autor que está sendo 
utilizado, com o tempo a nomenclatura vai sendo modificada, portanto é um termo ainda utilizado, ao fazer 
pesquisas a terminologia é encontrada sem dificuldades. Falar “após 12 anos” não está considerando a idade 
fixa e sim, variável, após 12 anos não quer dizer, apenas 12 anos. E na alternativa D, o texto não sugere 
elementos diferentes, é uma escrita em sequência, não havendo separação, está se falando do mesmo 
assunto.    
- O item B é o incorreto, pois este item é do estágio operatório concreto. O item C, pela bibliografia usada, 
consta no estágio Operatório abstrato. 
 
Referência Bibliográfica 

PIAGET, J. A Construção do real na criança. Rio de Janeiro, Zahar, 1970 
_______, A representação do mundo na criança. Rio de Janeiro, Zahar, 1971. 
 
Referência Bibliográfica 
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Fonte: http://www.abrae.com.br/entrevistas/con_pia.htm 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 27– Específica – Superior 
Cargo: Psicólogo 
Candidato: 235642/ 255843 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando grafia incorreta da 
questão considerada correta. 
 
DEFERIDO: A grafia na prova estava incorreta, sendo assim, podia gerar dúvida aos candidatos, como 
também, não se encontra significado da palavra apresentada e não há nenhum teste com o nome apresentado. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 35– Específica – Superior 
Cargo: Psicólogo  
Candidato: 257176 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, pedindo anulação da questão, pois 
apresenta duas opções incorretas. 
 
INDEFERIDO: A questão citada também como incorreta, no caso letra B, está correta, conforme bibliografia 
utilizada. Os argumentos utilizados com relação a tese de doutorado, não impede o entendimento da questão. 
 
Referência Bibliográfica 
Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região (org.), Exposição 50 anos da psicologia no Brasil: A História da 
psicologia no Brasil. São Paulo: CRPSP, 2011. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 37– Específica – Superior 
Cargo: Psicólogo  
Candidato: 257176 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, pedindo alteração do gabarito, pois 
estaria incorreto o considerado o correto. 
 
INDEFERIDO: O item citado pelo candidato como incorreto está correto, como o próprio candidato afirma 
utilizando as palavras “geralmente” e “não necessariamente”, ou seja, não quer dizer que não possa utilizar 
nunca, é um objetivo que pode ser realizado pelas organizações, cabe a cada uma saber como e quando 
realizar. Portanto, ele não está incorreto. Fornecer informações da organização para o candidato é uma 
alternativa de o candidato conhecer melhor ela e saber se vai querer trabalhar com essa organização.  
 
Referência Bibliográfica 
ROTHMANN, Ian; COOPER, Cary. Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Editora: 
Elsevier, 2009. 
QUESTÃO MANTIDA 

Questão 38 – Específica – Superior  
Cargo: Psicólogo  
Candidato: 255843/257176/234882 
 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, pedindo alteração de gabarito, 
pois estaria incorreto o considerado o correto. 
 
DEFERIDO: O item D considerado correto está equivocado, pois todas as frases apresentadas estão corretas, 
ou seja, o item correto é a letra A. Conforme o candidato afirma. 
 
Referência Bibliográfica 
QUESTÃO MANTIDA ALTERA-SE O GABARITO PARA LETRA A.  
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Questão 28 – Específica – Superior 
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
Candidato: 263231 
 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso contra a questão alegando que a mesma não possui alternativa 
incorreta. Alegando que é sim trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na 
área elétrica reconhecida pelo sistema oficial de ensino. 
INDEFERIDO: O candidato não consente de razão e a questão deve ser mantida.  
Na norma regulamentadora Nº 10 (NR10) consta: 
 
10.8 - HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES  
 
10.8.1 É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área 
elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.  
 
10.8.2 É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no 
competente conselho de classe.  
 
10.8.3 É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições, simultaneamente:  
 
a) receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; e  
 
b) trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. 
 
Portanto, o candidato está correto em afirmar que é sim trabalhador qualificado aquele que comprovar 
conclusão de curso específico na área elétrica reconhecida pelo sistema oficial de ensino, assim como consta 
no item 10.8.1. Entretanto, não é SOMENTE este considerado como habilitado para tal função, como estão 
expostas nos itens 10.8.2 e 10.8.3. Desta forma, justamente pela palavra “somente”, a alternativa “A” se torna 
INCORRETA, e, portanto, é a alternativa que deve ser assinalada. 
 
Para maiores informações: 
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm 
 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 

Questão 29 – Específica – Superior 
Cargo: Professor Língua Portuguesa  
Candidato: 259195 
 
ALEGAÇÃO: A questão 29 traz como gabarito a letra B. Contudo, solicito a banca examinadora a anulação 
dessa questão, pois a “A”’ também pode ser uma opção de resposta. De acordo com a questão, é solicitado 
que se assinale a alternativa que não é uma característica da língua escrita. 
INDEFERIDO: A linguagem, uma eficiente forma de comunicação, é elemento fundamental para 
estabelecermos comunicação com outras pessoas. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com 
a intenção do falante, divide-se em seis funções.  
Função referencial ou denotativa: transmite uma informação objetiva, expõe dados da realidade de modo 
objetivo, não faz comentários nem avaliação. Geralmente, o texto apresenta-se na terceira pessoa do singular 
ou plural, pois transmite impessoalidade. A linguagem é denotativa, ou seja, não há possibilidades de outra 
interpretação além da que está exposta.  
Função emotiva ou expressiva: o objetivo do emissor é transmitir suas emoções e anseios. A realidade é 
transmitida sobre o ponto de vista do emissor, a mensagem é subjetiva e centrada no emitente e, portanto, 
apresenta-se na primeira pessoa. A pontuação ( ponto de exclamação, interrogação e reticencias) é uma 
característica da função emotiva, pois transmite a subjetividade da mensagem e reforça a entonação emotiva. 
Essa função é comum em poemas ou narrativas de teor dramático ou romântico.  
Função Metalinguística: Essa função refere-se a meta linguagem que é quando o emissor explica um código 
usando o próprio código. Quando um poema fala da própria ação de se fazer um poema, por exemplo.  
Função Fática: o objetivo dessa função é estabelecer uma relação com o emissor, um contato para verificar se 
a mensagem está sendo transmitida ou para dilatar a conversa.  

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm
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Função Poética: o objetivo do emissor é expressar seus sentimentos através de textos que podem ser 
enfatizados por meio de formas das palavras, da sonoridade, do ritmo, além de elaborar novas possibilidades 
de combinações dos signos linguísticos        
QUESTÃO MANTIDA  

 
Questão 30– Específica – Superior 
Cargo: Professor Matemática 
Candidato: 253988 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que de acordo com o 
enunciado, não possui alternativa correta. 
 
DEFERIDO: Em análise ao recurso, verificamos que o recurso é procedente, uma vez que houve erro no 
enunciado da questão.  
QUESTÃO ANULADA 

 

Questão 25– Específica – Superior 
Cargo: Professor Educação Infantil  
Candidato: 251858 
 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
- No caderno de questões a questão número 25 está correta a letra \"C\" sendo que no gabarito diz está correta 
a letra (não cita qual a letra seria a correta) 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “A”.  
- podemos entender a "auto-regulação" como a 
“propriedade de algo ou alguém que se regula a si próprio sem ação externa”, algo intimamente relacionado ao 
convívio em sala de aula, à disciplina dos atos em sala de aula e por consequência, respeito para com o outro 
(alteridade). 
-a alternativa “C” se faz inadequada à presente questão uma vez que, por questões fisiológicas, biológicas e 
psíquicas “a total independência ainda na infância” de um ser humano. 
 
Referência Bibliográfica: 
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: apresentação dos temas 
transversais, ética / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 146p. 
"auto-regulação", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 
2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/auto-regula%C3%A7%C3%A3o [consultado em 25-01-2016]. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 31– Específica – Superior 
Cargo: Professor de Educação Infantil  
Candidato: 242718 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
- Na educação infantil a criança interage com fenômenos por meio de elementos da natureza, investigação. E 
assim se dará de maneira prazerosa e espontânea e lúdica. Nos educadores não procuramos uma fala 
competente em todos contextos. Mas sim uma fala de boa comunicação de acordo com o nível de 
desenvolvimento de cada criança. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada é a alternativa “A”  
- O candidato não apresenta argumentação específica ou indicativa no recurso requerido. 
- O candidato não apresenta indicações teóricas acerca da temática. 
- O candidato não optou pela defesa, anulação ou argumentação das alternativas apresentadas na presente 
questão. 
-Diante do supracitado, não há o que apreciar e/ou deliberar pela a banca examinadora. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 35- Específica – Superior 
Cargo: Professor de Educação Infantil    
Candidatos: 261865, 236271, 235633, 261447, 256648, 261616, 243617, 258113, 251346, 247347, 251910, 
260553, 256417, 260708, 251334, 263312.  
 
 
ALEGAÇÃO: Candidatos solicitam a troca de Gabarito, tendo em vista que na Prova divulgada apresenta 
como correta a alternativa “C’’ e no Gabarito Preliminar Consta Alternativa “A’’.  
 
DEFERIDO: Houve erro material de digitação do Gabarito. Onde a alternativa correta é a C, conforme consta 
da Prova Divulgada.  
QUESTÃO MANTIDA ALTERA-SE O GABARITO PARA LETRA C.  

 
Questão 37- Específica – Superior 
Cargo: Professor de Educação Infantil    
Candidato: 263312 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
-resposta certa seria a letra C, onde ela irá realizar todas as habilidades matemáticas nas series iniciais do 
ensino fundamental. 
 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “D”  
- a alternativa “C” se faz inadequada uma vez que o enunciado já anuncia em que período deverá ser 
examinada a habilidade de “construir a noção de número, desenvolvendo as operações mentais de contar, 
quantificar, comparar, numerar, fazer cálculos mentais simples, fazer estimativas”: “ao final da Educação 
Infantil” e não nas “séries iniciais do Ensino Fundamental”. De tal forma, outra resposta não haveria de se 
adequar senão nos parâmetros deste período, ou seja, “. Indicados à sua idade.” 
 
Referência Bibliográfica: 
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Ministério da 
Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, v. 3. 
Conhecimento de Mundo. MEC/SEF, 1998. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 39- Específica – Superior 
Cargo: Professor de Educação Infantil    

Candidatos: 251346, 258113, 242718, 254190  

 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
-  solicita anulação da questão 
 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “D”  
- dentre as diversas ações pedagógicas presentes na Educação Infantil, a vivência relatada na alternativa “D” 
constitui ação legítima e categorizada como uma possibilidade de desenvolvimento de saberes e 
conhecimentos em relação ao mundo social, tanto que o RECNEI (1998,28), para crianças de quatro a seis 
anos, estabelece o seguinte objetivo que no intuito de garantir oportunidades para que as crianças sejam 
capazes de: 
“Identificar e compreender a sua pertinência aos diversos grupos dos quais participam, respeitando suas regras 
básicas de convívio social e a diversidade que os compõe.” 
 
Referência Bibliográfica: 
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Ministério da 
Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, v. 2. 
Conhecimento de Mundo. MEC/SEF, 1998. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 40- Específica – Superior 
Cargo: Professor de Educação Infantil    

Candidatos: 251346, 258113 
 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
- promover a alteração do gabarito, aceitando com alternativa correta a opção ( D ) 
 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “B”. - o procedimento didático relatado na alternativa “A” se 
refere aos seguintes saberes e conhecimentos da formação humana: o cuidado e as relações. 
 
- o procedimento didático relatado na alternativa “C” se refere aos seguintes saberes e conhecimentos da 
formação humana: mundo social. 
- o procedimento didático relatado na alternativa “D” se refere aos seguintes saberes e conhecimentos da 
formação humana: o corpo e a linguagem corporal. 
 
Referência Bibliográfica: 
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular 
nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação 
Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il. 
QUESTÃO MANTIDA 
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