
COMISSÃO EXECUTIVA DE PROCESSO SELETIVO 03/2019
Comunicado I

Informa  decisão  dos  recursos/impugnações
apresentados  em  face  de  gabaritos
preliminares/questões.

A Comissãoo de Processo Seletivo, nomeãdã pelo Decreto nº 069/2019, representãdo por suã Presidente, Srã.
Simone Krãuse Klãuberg, no uso de suãs ãtribuiçooes e segundo dãdos remetidos pelã empresã responsãevel
pelã execuçãoo do processo seletivo,  tornã pueblicãs ãs deliberãçooes dã bãncã exãminãdorã em relãçãoo ãos
recursos/impugnãçooes ãpresentãdos em fãce dos gãbãritos preliminãres/questooes dãs provãs ãplicãdãs:

Questão
Nº

Inscrição
Razões de deferimento/indeferimento

Professor – Anos
Iniciais –

Habilitado

e

Professor –
Educação
Infantil -

Habilitado

12

1732571

1732572

1748206

1748207

1754087

1754088

12) No tocante a história do Município de Petrolândia e do Estado
de Santa Catarina, assinale a alternativa falsa:

A) A localidade ocupada atualmente pelo Município de Petrolândia
já foi distrito de Bom Retiro e após de Ituporanga. 

B) Em tupi-guarani Perimbó, nome já dado a estas terras, significa
“buraco”. 

C) A ferrovia já teve papel importante no desenvolvimento do Vale
do Itajaí.

D)  O  nome  de  Petrolândia  decorre  da  perfuração  de  poços  de
petróleo na cidade, ocorridos no início do século passado. 

RESPOSTA: O  que  torna  a  alternativa  D  incorreta  é  o  fato  das
perfurações  de  poços  de  petróleo  terem  ocorrido  quando  da
emancipação do município na década de 1960 e não no início do
século passado, conforme exposto na própria página do município:

https://www.petrolandia.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem
/20657 

RECURSO INDEFERIDO: Questão correta. Gabarito mantido.

Professor –
Educação
Infantil -

Habilitado 

19 1770925 19) São  direitos  de  aprendizagem  e  desenvolvimento  na
educação infantil, EXCETO:

A) Brincar  cotidianamente  de  diversas  formas,  em diferentes
espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adul-
tos), ampliando e diversificando seu acesso a produções cul-
turais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criativida-
de, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, ex-
pressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

B) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cul-
tural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus gru-
pos de pertencimento,  nas diversas experiências de cuida-
dos,  interações,  brincadeiras  e  linguagens  vivenciadas  na
instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.

C) Conviver  com  outras  crianças  e  adultos,  em  pequenos  e
grandes grupos, utilizando diferentes singulares, ampliando
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o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cul-
tura e às diferenças entre as pessoas.

D) Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores,
palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histó-
rias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela,
ampliando seus  saberes  sobre  a  cultura,  em suas  diversas
modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

RESPOSTA: O correto seria:

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes
grupos,  utilizando diferentes linguagens (e NÃO, singulares),
ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em rela-
ção à cultura e às diferenças entre as pessoas.

Fonte: Base Nacional Comum Curricular, p. 38.

RECURSO  INDEFERIDO:  Fica  mantida  a  alternativa  "C”
como resposta para a questão.

Petrolãnndiã - SC, 30 de novembro de 2019. 

Simone Krause Klauberg
Presidente dã Comissãoo do Processo Seletivo
Decreto nº 069/2019
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