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COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado II – 23/01/2020

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

A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 0098/2019, representada por sua Presidente, Sra. Maria
Regina Medeiros, no uso de suas atribuições e segundo dados remetidos pela empresa responsável pela execução do
processo seletivo, torna públicas as deliberações da banca examinadora em relação aos recursos apresentados em face
do gabarito preliminar e questões da prova. Todos as fundamentações do deferimento/indeferimento do recursos estão
disponíveis na área do candidato:

Cargo
Nº

Inscrição
Questão Resultado

Auxiliar de Sala 40h 1861460 3

Consoante  indicado  pelo  próprio  candidato,  a  letra  “D”
responde corretamente ao enunciado, sendo este o gabarito da
questão. O enunciado pede que seja assinalada a alternativa que
apresenta  a  afirmação  incorreta  (“D”).  Então,  as  demais
alternativas  apresentam  afirmações  corretas,  inclusive  a  “C”
que indica  para  a  perda  de  acento  da  palavra  “ideias”,  nos
termos  da  explicação  do  candidato,  em  sua  fundamentação
recursal.  Recurso  indeferido.  Questão  correta.  GABARITO
MANTIDO.

Professor de Educação Infantil
- Habilitado

1867977 9

09) Um  terreno  tem  18,5  metros  de  largura  (largura
uniforme),  sendo  que  um lado  tem comprimento  38  metros  e
outro tem 46 metros. É incorreto afirmar:
A) Tem área maior que 770,5 metros quadrados.
B) Seu formato não lembra um triângulo.
C) Tem formato de quadrado.
D) Tem área menor que 800 metros quadrados.

Alega o candidato que o terreno tem 1554 m².
A questão trazia um terreno em forma de trapézio (portanto, não
quadrado), sendo que a largura era uniforme (18,5 m), tendo um
lado do terreno 38 metros e outro 46 metros.
Forma mais  simples  de  resolução é encontrar  o comprimento
médio (38+46)/2 = 42 sendo a largura uniforme de 18,5 a área
total é de 777 m².
Desta forma, somente a alternativa C é incorreta.
RECURSO INDEFERIDO. Gabarito mantido.

Professor de Educação Infantil
- Habilitado 1844924

1859824

10) Joaquim  pegou  R$  1.200  reais  emprestados  de  João
para pagamento em uma parcela com juros compostos de 2,5%
ao mês. O prazo para pagamento é de 2 meses. Qual o valor que
Joaquim terá que pagar:
A) R$ 1.260,00
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B) Um pouco mais de R$ 1.300,00
C) R$ 1.260,75
D) Em torno de R$ 1.250,00

O enunciado  solicitava  juros  compostos,  ou  seja,  juros  sobre
juros.
Prazo de pagamento de 2 meses.
Taxa de juros mensal de 2,50%.
Juros do mês 1:
R$ 1200 x 2,50% = 30
Juros do mês 2:
R$ 1230 x 2,50% = 30,75

Total a pagar = R$ 1260,75
RECURSO INDEFERIDO. Gabarito mantido.

Professor de Educação Infantil
– Habilitado

Professor II – Habilitado

1868768 09 e 11

Objetiva  a  candidata  anulação  das  questões  por  divergência
entre  as  provas  de  Professor  II  –  Habilitado  e  Professor  de
Educação Infantil – Habilitado. 
Fato  é  que  as  provas  em  face  ao  grau  de  competitividade
(relação candidatos versus vagas) tem divergências.
Não há obrigatoriedade alguma de provas iguais.
RECURSO INDEFERIDO. Gabarito mantido.

Professor de Anos Iniciais - 
Habilitado 

Professor de Educação Infantil
– Habilitado

1851893 
1854371 
1845401

1855413 

1869791 

12

Inicialmente temos que a taxa anual da SELIC está em 4,5% ao
ano, portanto, a alternativa D está correta. Gabarito informado
inicialmente adequado.
Quanto a alegação também de que a alternativa A está correta
também, temos que a inflação de 2019 ficou um pouco acima do
centro da meta, sendo que a alternativa expõe que a mesma ficou
bem acima da meta, no entanto, acabou por gerar entendimentos
diversos,  decidindo  a  comissão  pela  anulação  da  mesma,
inclusive para os demais cargos onde constam a mesma.
Questão anulada.

Professor de Educação Infantil
– Habilitado

1863101 13

A questão solicitava a alternativa incorreta:
A bibliografia oficial  remonta a colonização de Agronômica a
partir de 1909. Diante de tal, a alternativa C está correta.

 RECURSO INDEFERIDO. Gabarito mantido.
Fonte:
https://www.sc.gov.br/conhecasc/municipios-de-sc/agronomica 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/agronomica/historico 

Professor de Educação Infantil 16 1864300 16) Analise as afirmativas abaixo de Costa (2018) sobre o papel
do professor no processo de alfabetização e letramento.

I – A mediação requer que o professor dote sua prática pedagó-
gica de intencionalidade, no sentido de ter como referência  o
produto de sua ação perante as crianças para que os objetivos
traçados sejam alcançados.

II – Cabe ao professor ampliar e qualificar o que foi iniciado pe-
las crianças, fazendo intervenções sempre que necessário para
garantir que elas se apropriem das capacidades humanas pro-
porcionadas naquele momento da história.

III  –  Entende-se  que  a  mediação  pedagógica  como  condição
maior do trabalho docente, exceto dos profissionais que atuam
na educação infantil. 
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Estão CORRETAS:

A) I, II e III, todas.

B) Somente I e II.

C) Somente I e III.

D) Somente II e III.

RESPOSTA: A inserção do  nome do  autor,  Costa (2018),  no
enunciado da questão é uma praxe acadêmica e uma norma ju-
rídica,  pois toda citação deve  ser acompanhada de sua fonte,
caso contrário pode ser considerada como plágio.

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

Professor de Educação Infantil 17 
1864300

1864299

17) Analise  as  afirmativas  de  Leite  e  Carvalho  (s/d)  sobre  o
papel social da educação infantil.

I – O professor é aquele que proporciona ações que integram a
educação e o cuidado, o acolhimento e o afeto, propiciando uma
relação ética e amigável. 

II – O professor é o protagonista experiente e faz com que as
crianças se tornem antagonistas da sua aprendizagem e do seu
desenvolvimento.

III – O professor faz do espaço educativo um lugar acolhedor e
emancipador,  no sentido de propiciar situações inovadoras de
aprendizagem às crianças. 

Estão CORRETAS:

A) I, II e III, todas.

B) Somente I e II.

C) Somente I e III.

D) Somente II e III.

RESPOSTA: A inserção dos nomes dos autores,  Leite e Carva-
lho (s/d),  no enunciado da questão é uma praxe acadêmica  e
uma norma jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de
sua fonte, caso contrário pode ser considerada como plágio.

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

Professor de Educação Infantil 20 1864300 20) Assinale entre as afirmativas de Barbosa (2009) a que está
INCORRETA.

A) A educação infantil, em sua especificidade de primeira etapa
da educação  básica,  exige  ser  pensada  na  perspectiva  da
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complementaridade e da continuidade. 

B) A particularidade política mais importante da educação in-
fantil é a de que ela desempenha um papel complexo no aten-
dimento integral das crianças, que exclui aspectos relaciona-
dos à saúde, à cultura e à proteção, o que torna prescindível
a interlocução com outras áreas dos serviços públicos.

C) As perspectivas temporal e processual da Educação Básica
são  relevantes,  pois  apontam  tanto  para  a  continuidade
quanto para a articulação entre as distintas etapas de ensino.

D) Os primeiros anos de escolarização são momentos de inten-
sas  e  rápidas  aprendizagens  para  as  crianças.  Elas  estão
chegando ao mundo aprendendo a compreender seu corpo e
suas ações, a interagir com diferentes parceiros e gradual-
mente se integrando com e na complexidade de sua(s) cultu-
ra(s) ao corporalizá-la(s).

RESPOSTA: A inserção do nome do autor,  Barbosa (2009), no
enunciado da questão é uma praxe acadêmica e uma norma ju-
rídica,  pois toda citação deve  ser acompanhada de sua fonte,
caso contrário pode ser considerada como plágio.

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

Professor de Educação Infantil 21 1864300

21) De  acordo  com  Sanches  (2009,  apud  Costa,  2018)  no
planejamento das atividades, é importante que o educador defina
alguns  objetivos  para  que  atinja  suas  metas  no  processo  de
ensino-aprendizagem, para isso se faz necessário seguir algumas
das orientações abaixo, EXCETO:

A) Acochar o vocabulário e desenvolver a linguagem, sob o en-
foque descritivo e narrativo.

B) Atender necessidades psicossociais, possibilitando a amplia-
ção de suas experiências, com base nas próprias vivências e
situações concretas do cotidiano.

C) Desenvolver  e  explorar,  de forma interdisciplinar,  todas as
áreas do conhecimento.

D) Incentivar a curiosidade, o entusiasmo, a imaginação, a re-
presentação gráfica.

RESPOSTA: A inserção do nome do autor, Sanches (2009, apud
Costa, 2018), no enunciado da questão é uma praxe acadêmica e
uma norma jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de
sua fonte, caso contrário pode ser considerada como plágio.

RECURSO  INDEFERIDO:  Fica  mantida  a  alternativa  "A”
como resposta para a questão.
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Professor de Educação Infantil 23 1864300

23) Leia com atenção as afirmativas de Santos (2016) sobre a
organização  do  tempo  e  do  espaço  na  educação  infantil  e
assinale a INCORRETA.

A) A hora da brincadeira – brincadeira é o processo de educa-
ção da criança e temos que reconhecer o brincar em toda a
sua possibilidade e o seu potencial educativo – É necessário
que os educadores infantis realizem um vasto trabalho para
informar à sociedade que o “brincar” não é uma perda de
tempo, mas um processo pelo qual a criança deve passar.

B) A hora da História – a infância é a fase para a criança de-
senvolver o interesse pela leitura, e as escolas de educação
infantil  são os locais propícios para o desenvolvimento da
aprendizagem – Por essa razão faz se necessário incluir a
contação no plano de aula diário. O professor deve incenti-
var a leitura, mas sempre com muito cuidado, pois se deve
cuidar diversos aspectos como, por exemplo, o ambiente, a
seleção do livro adequado à idade, a forma de contar. 

C) Na rotina da educação infantil contar histórias é um extraor-
dinário meio de trabalho para o professor, nesta fase a crian-
ça passa por inúmeras transformações, e começa a adquirir
novas habilidades e conceitos, é a fase de aquisição de co-
nhecimentos, por esse motivo, ao incentivar a criança a ficar
em contato com livros e ouvir histórias está possibilitando a
elas o pleno desenvolvimento  cognitivo,  imaginário,  desen-
volve  seus sentimentos  e  emoções,  através  da contação de
histórias vê-se o prazer e a felicidade que a criança sente.

D) O papel do professor de educação infantil na brincadeira é
essencial na estruturação, na oportunização, na intervenção,
na observação, no favorecimento do brincar da criança na
escola.  A brincadeira  é,  sem  dúvida,  uma  ação  educativa
para infância e deve ser considerada com todos os seus atri-
butos na Educação Infantil e com a participação do profes-
sor, ela não encontrará a sua total  realização, o educador
deve propiciar o brincar todos os dias, em formatos indistin-
tos e de forma sempre dirigida, observando e participando.

RESPOSTA: A inserção do nome do autor,  Santos (2016),  no
enunciado da questão é uma praxe acadêmica e uma norma ju-
rídica,  pois toda citação deve  ser acompanhada de sua fonte,
caso contrário pode ser considerada como plágio.

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

Professor de Educação Infantil 24  1864300 24) Todas  as  afirmativas  abaixo  remetem  ao  pensamento  de
Krammer  (1999)  sobre  o  papel  social  da  educação  infantil,
assinale a que apresenta uma INCORREÇÃO.

A) As crianças não são pessoas enraizadas num todo social, di-
ficilmente  nelas  se  imprimirão  padrões  de  autoridade,  lin-
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guagem, costumes. 

B) As crianças são seres sociais, têm uma história, pertencem a
uma classe social, estabelecem relações segundo seu contexto
de origem, têm uma linguagem, ocupam um espaço geográfi-
co e são valorizadas de acordo com os padrões do seu con-
texto familiar e com a sua própria inserção nesse contexto. 

C) Muitos estudos criticam a dominação que ainda está presente
na educação infantil; o adultocentrismo marca as produções
teóricas e as instituições. 

Reconhecer na infância sua especificidade – sua capacidade de
imaginar,  fantasiar e  criar  – exige  que muitas  medidas sejam
tomadas.

RESPOSTA: A inserção do nome do autor, Krammer (1999), no
enunciado da questão é uma praxe acadêmica e uma norma ju-
rídica,  pois toda citação deve  ser acompanhada de sua fonte,
caso contrário pode ser considerada como plágio.

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

Obs.: *1 = A alternativa consta para todos os cargos de professores e auxiliar de sala, desta forma, decide-se pela anulação de todas as
questões onde conste tal..

Maria Regina Medeiros
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Decreto nº 098/2019
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