
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado II – 27/12/2019

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

A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 056/2019, representado por sua Presidente, Sra.
Scheila Daniele Henning, no uso de suas atribuições e segundo dados remetidos pela empresa responsável
pela execução do  Processo  Seletivo,  torna pública a deliberação da banca examinadora em relação aos
recursos apresentados no tocante ao gabarito preliminar e questões das provas do  Processo Seletivo nº
001/2019.

Função Questão Nº Inscrição Razões de deferimento/indeferimento

Professor -
Educação Infantil -

Habilitado
03 1833401

O candidato alega que a questão “03” de sua prova, exige conteúdo que não consta
no edital do Processo Seletivo.  Contudo,  como o próprio enunciado da questão
aponta,  trata-se  de  conhecimentos  sobre  “Interpretação  de  texto”,  primeiro
conteúdo  exigido  para  Língua  Portuguesa  em  referido  edital.  A  interpretação
textual,  por  sua  vez,  abrange  temas  como  “gênero  textual”  e  “tipo  textual”,
conhecimento  corretamente  exigido  do  candidato.  RECURSO  INDEFERIDO.
Questão correta. Gabarito mantido.

Professor Anos
Iniciais –

Habilitado
e

Professor -
Educação Infantil -

Habilitado

07
1832309

e
1832310

Regra  básica  da  matemática  impõe  que  em  havendo  multiplicação  ou  divisão
esta(s)  deverá(ão)  ocorrer  primeiro  e  somente  após  adição  ou  subtração.
INDEFERE-SE o recurso apresentado, sendo mantida a questão e o gabarito.  

Professor Anos
Iniciais –

Habilitado
10 1829184

A questão solicitava a alternativa incorreta, o gabarito preliminar anota como B. O
candidato alega que a alternativa C também está incorreta, vez que não foi por
imobiliárias o início da colonização. 
No  próprio  site  do  Município  informa  que  de  fato  foi  por  meios  imobiliários
(execução  de  loteamento  e  venda  de  terras),  vejamos:  “Atalanta,  município
catarinense  localizado  no  Alto  Vale  do  Itajaí,  integrante  da  Associação  dos
Municípios do Alto Vale do Itajaí - AMAVI - teve sua colonização iniciada no ano de
1930, por meio do loteamento e venda de terras a cargo da Sociedade Colonizadora
Catarinense S.A., Empresa de venda de lotes coloniais com sede social em Porto
Alegre (RS), e com escritório de vendas em Ituporanga e Bom Retiro”, ou seja,
INDEFERE-SE o recurso apresentado, sendo mantida a questão e o gabarito. 
Fonte: https://www.atalanta.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/20773 

Professor de
Educação Física –

Habilitado
11

1832486

A questão solicitava a alternativa incorreta, o gabarito preliminar anota como D.
Tratava-se de notícias atuais no Brasil (2016 em diante), ou seja, o que torna a
questão incorreta é que a Copa do Mundo de Futebol não foi realizada em 2016, só
este conhecimento já bastava para a resolução da questão, e claro, refere-se a fato
de outra época, 2014, momento em que a Seleção Brasileira perdeu no Estádio do
Mineirão (assim popularmente chamado) para a Alemanha por 7x1. O que ocorreu
em 2016 foi as Olimpíadas no Rio de Janeiro, sendo que de forma inédita o Brasil
ficou campeão. 
INDEFERE-SE o recurso apresentado, sendo mantida a questão e o gabarito. 

Professor -
Educação Infantil -

Habilitado
15 1828780

Diante  da  literalidade  dos  dispositivos  da  Lei  Complementar  nº  005/2011,  que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Atalanta,  que
retratam os conceitos de reintegração (Art. 25), recondução (Art. 26), reversão (Art.
27) e readaptação (Art. 31), INDEFERE-SE o recurso apresentado, sendo mantida
a questão e o gabarito. 

Professor de Anos
Iniciais

18 1833401 18) As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil consideram que
a função sociopolítica e pedagógica das unidades de Educação Infantil inclui, exce-
to: 

A) Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cui-
dado das crianças com as famílias. 

B) Construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com
a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento

https://www.atalanta.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/20773


de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, re-
gional, linguística e religiosa. 

C) Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto
à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. 

D) Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de da
mesma classe social no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilida-
des de vivência da infância.

RESPOSTA: 

Insta ressaltar que não existe na questão erros que permitiriam sua anulação no
tocante a desrespeito aos dispositivos elencados no edital regulador do certame.
Discute-se  a  ocorrência  de  erros  materiais,  porém o  candidato  não  os  indicou
quando do envio do recurso. Erro material ensejante de anulação de questões deve
ser de tal sorte gravoso que afete o direito subjetivo do candidato garantido no
edital do concurso. Caso exista na questão alguma falha, a mesma não afetou e nem
caracterizou prejuízo à compreensão do candidato, não confundindo objetivamente
o sentido da pergunta.

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

Professor de Anos
Iniciais

22 1829056

22) São objetivos da Política nacional de educação, exceto: 

A) Ampliar os recursos orçamentários do Programa Nacional de Alimentação Es-
colar para as crianças que frequentam as instituições de Educação Infantil. 

B) Garantir a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos da realidade da Edu-
cação Infantil no mundo para orientar e definir políticas públicas para a área. 

C) Garantir espaços físicos, equipamentos, brinquedos e materiais adequados nas
instituições de Educação Infantil,  considerando as necessidades educacionais
especiais e a diversidade cultural. 

D) Integrar efetivamente as instituições de Educação Infantil aos sistemas de ensi-
no por meio de autorização e credenciamento destas pelos Conselhos Munici-
pais ou Estaduais de Educação.

RESPOSTA: 

Garantir  a  realização  de  estudos,  pesquisas  e  diagnósticos  da  realidade  da
Educação Infantil  no país  (e NÃO,  no mundo)  para orientar e  definir políticas
públicas para a área. 

Fonte: BRASIL.  Ministério da Educação.  Secretaria de Educação Básica.  Política
Nacional  de Educação Infantil:  pelo direito  das crianças de zero a seis  anos à
Educação. Diretrizes da Política Nacional de Educação Infantil, p. 19.

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

Professor de
Educação Infantil

25 1829056 25) Todas as alternativas abaixo apresentam recomendações da Política Nacional
de Educação, exceto: 

A) Que a prática pedagógica considere os saberes produzidos no cotidiano por to-
dos  os  sujeitos  envolvidos  no  processo:  crianças,  professoras  e  professores,
pais, comunidade e outros profissionais. 

B) Que a reflexão individual sobre a prática pedagógica, com base nos conheci-
mentos historicamente produzidos, tanto pelas ciências quanto pela arte e pelos
movimentos políticos, norteie as propostas de formação. 

C) Que as instituições de Educação Infantil assegurem e divulguem iniciativas ino-
vadoras, que levem ao avanço na produção de conhecimentos teóricos na área
da Educação Infantil, sobre a infância e a prática pedagógica. 

D) Que os profissionais da instituição, as famílias,  a comunidade e as crianças
participem da elaboração, da implementação e da avaliação das políticas públi-
cas. 



RESPOSTA: 

Recomendações

Que:

A prática pedagógica considere os saberes produzidos no cotidiano por todos os
sujeitos  envolvidos  no  processo:  crianças,  professoras  e  professores,  pais,
comunidade e outros profissionais;

Estados  e  municípios  elaborem  ou  adeqüem  seus  planos  de  educação  em
consonância com a Política Nacional de Educação Infantil;

As  instituições  de  Educação  Infantil  ofereçam,  no  mínimo,  4  horas  diárias  de
atendimento  educacional,  ampliando  progressivamente  para  tempo  integral,
considerando a demanda real e as características da comunidade atendida nos seus
aspectos socio-econômicos e culturais;

As instituições de Educação Infantil assegurem e divulguem iniciativas inovadoras,
que levem ao avanço na produção de conhecimentos teóricos na área da Educação
Infantil, sobre a infância e a prática pedagógica;

A reflexão coletiva (e NÃO, individual) sobre a prática pedagógica, com base nos
conhecimentos historicamente produzidos, tanto pelas ciências quanto pela arte e
pelos movimentos sociais (e NÃO, políticos), norteie as propostas de formação;

Os profissionais da instituição, as famílias, a comunidade e as crianças participem
da elaboração, da implementação e da avaliação das políticas públicas.

Fonte: BRASIL.  Ministério da Educação.  Secretaria de Educação Básica.  Política
Nacional  de Educação Infantil:  pelo direito  das crianças de zero a seis  anos à
Educação. Diretrizes da Política Nacional de Educação Infantil, p. 27.

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

Scheila Daniele Henning
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Decreto nº 056/2019


