
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Comunicado II – 13/12/2019

Informa  decisões  dos  recursos
apresentados  em  face  ao  gabarito
preliminar e questões das provas de
Processo  Seletivo  Simplificado  nº
001/2019.

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado, nomeada  pelo Decreto nº 77/2019, representado por seu
Presidente,  Sr.  Josemar  Bona,  no  uso  de  suas  atribuições  e  segundo  dados  remetidos  pela  empresa
responsável  pela  execução  do  Processo  Seletivo Simplificado,  torna  pública  a  deliberação  da  banca
examinadora em relação aos recursos apresentados no tocante  ao gabarito preliminar e  questões  das
provas de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019.

Questão Nº
Inscrição

Razões de deferimento/indeferimento

Segundo
Professor 

2 1811258 

RECURSO INDEFERIDO. O trecho textual foi retirado da obra Dom Casmurro, 
de Machado de Assis, como indicado na prova. Trata-se de publicação 
anterior à vigência da nova norma de ortografia, o que poderia justificar a 
falta do acento na palavra “ideia”. A alternativa “C” está incorreta tanto na 
redação da palavra em específico, quanto nas demais afirmações, sendo 
redigida assim propositalmente e, inclusive, não responde corretamente à 
questão. Todavia, independente da autoria do texto ou da escrita empregada,
o que se exigia do candidato era o conhecimento sobre as alterações 
ortográficas da língua portuguesa, que trouxeram mudanças na redação da 
palavra ideia: “Perdeu o acento com a entrada em vigor de um novo acordo 
ortográfico”. QUESTÃO CORRETA. GABARITO MANTIDO.

Professor de
Artes 6 1771683

Quando a questão trata “No entanto, sobre este valor” ela está se referindo
ao valor já com o desconto. Portanto, questão válida e gabarito mantido. RE-
CURSO INDEFERIDO

Professor de
Geografia

10 1795305 

A alternativa apontada no gabarito é letra "C", onde a questão solicitava a
opção incorreta. 
A alternativa "C" está incorreta em face ao evento (rompimento da barra-
gem) ter ocasionado a morte de 253 pessoas, sendo que há mais algumas
pessoas desaparecidas. Portanto, a alternativa afirma de quase uma centena,
ou seja, alternativa está incorreta.
A alternativa D não pode ser considera incorreta também, vez que a barra-
gem tinha destinação exclusiva de armazenamento de rejeitos de mineração .
A alternativa afirmava que a barragem não tinha a destinação de geração de
energia, ou seja, alternativa correta.
Questão válida e gabarito mantido. RECURSO INDEFERIDO.

Professor –
Educação
Infantil 

11
1794620 

Alega o candidato que a colonização do Município de José Boiteux ocorreu já
pelos indígenas. No entanto, conforme site do Município os alemães é que ini -
ciaram a colonização propriamente dita. 
Questão válida e gabarito mantido. RECURSO INDEFERIDO.
Fonte: https://turismo.pmjb.sc.gov.br/sobre-a-cidade 

Professor –
Educação
Infantil 

e

Professor –
Artes 

11 1771739 

1771683 

Alega os candidatos que a questão A também esta correta:
"Publicado em 18/09/2014 às 16:54 Economia A economia de José Boiteux é
baseada na extração de madeira e principalmente na agricultura. A produ-
ção de fumo é uma das principas fontes e renda do municipio. Mas devido as
dificuldades enfrentadas pelos fumicultores, alguns estão iniciando culturas
alternativas como a produção de hortaliças e produção de leite." 
No entanto, o elencado pelo candidato diz respeito aos cultivos agrícolas pra-

https://turismo.pmjb.sc.gov.br/sobre-a-cidade


ticados no Município.
Já a alternativa 'A' traz o tamanho das propriedades dos agricultores que ine-
gavelmente tem preponderância de pequenos no Município de José Boiteux.
Questão válida e gabarito mantido. RECURSO INDEFERIDO.

Professor de
Educação

Infantil
19 1794620

19) Assinale  a  afirmativa  INCORRETA  sobre  avaliação,  de  acordo  com  o
pensamento de Carvalho et al. (2015).

A) Avaliar é preciso, porém não há lei que diga que é obrigatória. Cabe às es-
colas decidirem suas formas de avaliar, porém se restringem aos exames
onde  tem  a  finalidade  de  atribuir  notas  ao  rendimento  do  educando
como garantia do conhecimento adquirido ao longo do ano letivo.

B) Avaliar no contexto escolar tem sido associado a expressões como, prova,
testes, atribuir notas, possuindo finalidades diferentes na sua aplicação,
segundo Luckesi (2015) é preciso diferenciar avaliação e exame, o ato de
avaliar tende a classificar e testar os educandos, já o exame deve ser com-
preendido como um diagnóstico para o educador em benefício na cons-
trução do conhecimento do educando, possibilitando um diálogo.

C) Luckesi (2015), e Vasconcellos (2008) também apontam a forma como al-
guns professores utilizam a avaliação, como maneira de impor poder e
autoridade sobre os educandos, para estabelecer disciplina. 

D) Presente nas escolas a avaliação deve ser entendida como uma ferramen-
ta que proporcione o ensino e aprendizagem, de maneira articulada en-
tre professor e aluno,  funcionando assim como mediadora do conheci-
mento. 

RESPOSTA: A  questão  foi  extraída  da  obra  Educação  Infantil:  Desafios  e
Perspectivas,  da  pesquisadora  CARVALHO,  Maria  Darcilane,  publicado  em
2015.  A  alternativa  “B”  apresenta  o  nome  do  teórico  Luckesi  e  a  data,
deixando bem claro de quem é o pensamento. 

Quanto à citação do nome Carvalho no enunciado da questão, vale ressaltar
que  se  trata  de  uma  norma  acadêmica  e  uma  regra  jurídica,  pois  toda
citação deve ser acompanhada de sua fonte.

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

Segundo
Professor

19 1795772

1811099

1811258

19) As tendências de educação escolar para pessoas com surdez centram-se
ora  na  inserção  desses  alunos  na  escola  comum  e/ou  em  suas  classes
especiais,  ora  na  escola  especial  de  surdos.  Existem  três  tendências
educacionais:  a oralista,  a comunicação total e a abordagem por meio do
bilinguismo.

I  –  A  abordagem  educacional  por  meio  do  bilinguismo  visa  capacitar  a
pessoa com surdez para a utilização de duas línguas no cotidiano escolar e
na vida social,  quais  sejam: a língua de sinais  e  a  língua da comunidade
ouvinte.

II – A comunicação total considera as características da pessoa com surdez
utilizando todo e qualquer recurso possível  para a comunicação,  a fim de
potencializar  as  interações  sociais,  considerando  as  áreas  cognitivas,
linguísticas e afetivas dos alunos.

III  –  As  escolas  comuns  ou  especiais,  pautadas  no  oralismo,  visam  à
capacitação  da  pessoa  com  surdez  para  que  possa  utilizar  a  língua  da
comunidade  ouvinte  na  modalidade  oral,  como  única  possibilidade
linguística, de modo que seja possível o uso da voz e da leitura labial, tanto
na vida social, como na escola.

Estão INCORRETAS:

A) I e II, apenas.



B) I e III, apenas.

C) I, II e III.

D) II e III, apenas.

RESPOSTA: A  argumentação  dos  candidatos  tem  fundamento,  todas  as
tendências  estão  corretas  (e  NÃO,  incorretas,  como  apresentado  nas
alternativas).

RECURSO DEFERIDO: Questão ANULADA.

Segundo
Professor

22
1795772

1811099

22) Os estudos de Mazzota apontam três atitudes sociais que marcaram a
história  da  Educação  Especial  no  tratamento  dado  às  pessoas  com
deficiência: marginalização, assistencialismo e educação/reabilitação:

I  – A educação/reabilitação apresenta-se  como uma atitude de crença na
possibilidade de mudança das pessoas com deficiência e as ações resultantes
dessa atitude são voltadas para a organização de serviços assistenciais.

II – A marginalização é caracterizada como uma atitude de descrença na
possibilidade de  mudança das  pessoas  com deficiência,  o  que leva  a uma
completa omissão da sociedade em relação à organização de serviços para
essa população. 

III – O assistencialismo é uma atitude marcada por um sentido filantrópico,
paternalista e humanitário, porque permanece a descrença na capacidade de
mudança do indivíduo, acompanhada pelo princípio cristão de solidariedade
humana, que busca apenas dar proteção às pessoas com deficiência. 

Estão INCORRETAS:

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) I, II e III.

D) II e III, apenas.

RESPOSTA: A  argumentação dos  candidatos tem fundamento,  as  atitudes
sociais  I  e  II  estão  corretas  (e  NÃO,  incorretas,  como  apresentado  nas
alternativas).

RECURSO DEFERIDO: Questão ANULADA.

Professor –
Inglês 22 1794533 

A) Anybody: é usado para pessoas.  Anybody além de significar “ninguém”,
também  pode  ser  entendido  como  “alguém”,  “qualquer  um”  ou  “qualquer
pessoa”, dependendo exclusivamente do contexto em que é utilizado. No caso
dessa questão, a primeira oração não tem conexão com a segunda, no caso
“He isn’t responsible.” Sendo que “He” não necessariamente se refere a pessoa
da primeira oração. Portanto, a questão 22 está correta. Gabarito mantido.
RECURSO INDEFERIDO.

Professor de
Artes

22 1771683

1794675

1813409

1826115

22) O uso das cores é uma das maneiras de harmonizar uma peça de arte. Há
uma infinita gama de possibilidades de combinações entre as cores e os tons.
As cores primárias formam as demais cores. Assinale a alternativa em que a
combinação das cores primárias produz a cor secundária Correta.
A) Amarelo e ciano = laranja.
B) Amarelo e magenta = violeta.
C) Amarelo e verde = violeta.
D) Ciano e magenta = laranja.



RESPOSTA: A argumentação dos candidatos tem fundamento, a mistura de
ciano e magenta não resulta em laranja.

RECURSO DEFERIDO: Questão ANULADA.

Segundo
Professor

24 1811258

24) Sobre a chamada visão subnormal é INCORRETO afirmar:

A) Até recentemente, não se levava em conta a existência de resíduos visu-
ais; a pessoa era tratada como se fosse cega, aprendendo a ler e escrever
em braille, movimentar-se com auxílio de bengala etc. 

B) Chama-se visão subnormal (ou baixa visão, como preferem alguns especi-
alistas) à alteração da capacidade funcional decorrente de fatores como
rebaixamento significativo  da  acuidade  visual,  redução  importante  do
campo visual e da sensibilidade aos contrastes e limitação de outras ca-
pacidades.

C) Hoje em dia, oftalmologistas, terapeutas e educadores trabalham no sen-
tido de aproveitar esse potencial visual nas atividades educacionais, na
vida cotidiana e no lazer.

D) Uma definição simples de visão subnormal é a incapacidade de enxergar
com clareza suficiente para contar os dedos da mão a uma distância de
10 metros, à noite; em outras palavras, trata-se de uma pessoa que con-
serva resíduos de visão.

RESPOSTA: Até recentemente, não se levava em conta a existência de resí-
duos visuais; a pessoa era tratada como se fosse cega, aprendendo a ler e es -
crever em braille, movimentar-se com auxílio de bengala etc. Hoje em dia, of-
talmologistas, terapeutas e educadores trabalham no sentido de aproveitar
esse potencial visual nas atividades educacionais, na vida cotidiana e no la-
zer.

Fonte: Deficiência visual / Marta Gil (org.). – Brasília : MEC. Secretaria de
Educação a Distância, 2000.

80 p. : il. - (Cadernos da TV Escola. 1. ISSN 1518-4692) 1.Deficiência visual
2.Integração  escolar.3.  Sexualidade.  4.  Educação  Especial.  I.  Secretaria  de
Educação a Distância.

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

Professor de
Educação Física

25 1827688

25) Todas as alternativas abaixo apresentam tipos de disposição das fibras
nos músculos, EXCETO:

A) Oblíqua.

B) Paralela.

C) Reta.

D) Transversa.

RESPOSTA: A argumentação do candidato tem fundamento, a disposição das
fibras dos músculos pode ser paralela ou oblíqua.

RECURSO DEFERIDO: Questão ANULADA.



Professor de
Geografia

25 1795305 

A  Base  Nacional  Curricular  está  contemplada  na  área  de  conhecimentos
específicos, conforme edital nº 001/2019.

RECURSO INDEFERIDO: Fica mantida a questão.

Josemar Bona
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado
Decreto nº 77/2019


