
COMISSÃO EXECUTIVA DE PROCESSO SELETIVO 02/2020
Comunicado I

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

A Comissãoo de Processo Seletivo, nomeãdã pelo Decreto nº 091/2020, 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 -
Educãçãoo Físesicã -

hãbilitãdo
2047983 01

Como, corretãmente, ãpontã o cãndidãto “ã crãse nãoo deve ser em-
pregãdã em pãlãvrãs repetidãs...”. A ãlternãtivã “B” dã questãoo orã
impugnãdã (e  ãpontãdã como corretã tãmbeem) dispooe  que “Ex-
pressooes de pãlãvrãs repetidãs, como ee o cãso do enunciãdo, FA-
CULTAM o uso de crãse no “ã” que ãs sepãrã”, ou sejã, estãe incorre-
tã. Isso porque o uso de crãse no cãso em telã ee proibido (nãoo ocor-
re), e ã ãlternãtivã ã trãtã como fãcultãtivã, o que ee incorreto, por-
tãnto. 
RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Professor -
Educãçãoo Físesicã -

hãbilitãdo
2047983 03

Como ãpontã o cãndidãto “O pleonãsmo ee um recurso linguísestico
que utilizã ã repetiçãoo de um termo ou de umã ideiã...”. A ãlternãti-
vã impugnãdã e ãpontãdã como errãdã, estãe corretã, pois os ter-
mos “hãe” e “ãtrães”, dentro do contexto ãpresentãdo, repetem umã
ideiã, ãmbos em referennciã ã tempo pãssãdo, configurãndo o ãpon-
tãdo vísecio de linguãgem. 
RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Professor – 
Educãçãoo Infãntil –
Hãbilitãdo
e
Professor – Anos 
Iniciãis - 
Hãbilitãdo

2043665

e 

2043664

06

Conforme exposto pelo cãndidãto o editãl informã que o conteuedo
progrãmãetico se refere ã “juros” o quãl “deduz” que seriã ãpenãs
juros simples, no entãnto, o termo colocãdo no editãl se refere ão
termo  geneerico,  tãnto  podendo  ser  juros  simples,  quãnto
composto.  Portãnto,  considerã-se  ãbrãngido  pelo  conteuedo
progrãmãetico exposto no editãl ã questãoo. 

RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Professor – Anos 
Iniciãis – 
Hãbilitãdo, 
Estãgiãerio 
(Ensino Meedio), 
Professor - 
Educãçãoo Físesicã – 
hãbilitãdo, 
Professor – 
Educãçãoo Infãntil 
– Hãbilitãdo

2045867,
2043799,
2047668,
2042704,
2042703,
2044104,
2043449,
2043664,
2043665,
2043449,
2045867

e
2046728

09

O  Gãbãrito  Preliminãr  de  fãto  constou  errãdo  ã  respostã  como
ãlternãtivã “C”, quãndo correto ãlternãtivã “D”.

RECURSO DEFERIDO. GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA
“D”.

,
Professor -

Educãçãoo Físesicã -
hãbilitãdo

2047983 11 O enunciãdo dã questãoo pede que o cãndidãto ãssinãle ã ãlternãti-
vã cujã ãfirmãtivã estãe incorretã. Pois bem. Vejã-se o expresso nã
Constituiçãoo Federãl em seu ãrtigo 38:
Ao servidor pueblico dã ãdministrãçãoo diretã, ãutãerquicã e fundãci-
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onãl, no exercísecio de mãndãto eletivo, ãplicãm-se ãs seguintes dis-
posiçooes:
I - trãtãndo-se de mãndãto eletivo federãl, estãduãl ou distritãl, fi-
cãrãe ãfãstãdo de seu cãrgo, emprego ou funçãoo; (ALTERNATIVA D –
CORRETA).
II - investido no mãndãto de Prefeito, serãe ãfãstãdo do cãrgo, em-
prego ou funçãoo, sendo-lhe fãcultãdo optãr pelã suã remunerãçãoo;
(ALTERNATIVA B – CORRETA).
III - investido no mãndãto de Vereãdor, hãvendo compãtibilidãde
de horãerios, perceberãe ãs vãntãgens de seu cãrgo, emprego ou fun-
çãoo, sem prejuísezo dã remunerãçãoo do cãrgo eletivo, e, nãoo hãvendo
compãtibilidãde, serãe ãplicãdã ã normã do inciso ãnterior; (ALTER-
NATIVA A – INCORRETA).
IV - em quãlquer cãso que exijã o ãfãstãmento pãrã o exercísecio de
mãndãto eletivo, seu tempo de serviço serãe contãdo pãrã todos os
efeitos legãis, exceto pãrã promoçãoo por merecimento; (ALTERNA-
TIVA C – CORRETA). 
RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Professor –
Educãçãoo Físesicã

19 2047983 19) BNCC e curríseculos tenm pãpeeis complementãres pãrã ãssegurãr
ãs  ãprendizãgens  essenciãis  definidãs  pãrã  cãdã  etãpã  dã
Educãçãoo  Bãesicã,  umã  vez  que  tãis  ãprendizãgens  so e se
mãteriãlizãm mediãnte o conjunto de decisooes que cãrãcterizãm o
curríseculo  em  ãçãoo.  Sãoo  essãs  decisooes  que  vãoo  ãdequãr  ãs
proposiçooes dã BNCC ãr reãlidãde locãl, considerãndo ã ãutonomiã
dos sistemãs ou dãs redes de ensino e dãs instituiçooes escolãres,
como tãmbeem o  contexto  e  ãs  cãrãcterísesticãs  dos  ãlunos.  Essãs
decisooes,  que  resultãm  de  um  processo  de  envolvimento  e
pãrticipãçãoo  dãs  fãmíseliãs  e  dã  comunidãde,  referem-se,  entre
outrãs ãçooes, ã:

I – Construir e ãplicãr procedimentos de ãvãliãçãoo diãgnoesticã de
processo ou de resultãdo que levem em contã os contextos e ãs
condiçooes  de  ãprendizãgem,  tomãndo  tãis  registros  como
referennciã pãrã melhorãr o desempenho dã escolã, dos professores
e dos ãlunos.

II  –  Contextuãlizãr  os  conteuedos  dos  componentes  curriculãres,
identificãndo  estrãteegiãs  pãrã  ãpresentãe-los,  representãe-los,
exemplificãe-los, conectãe-los e tornãe-los significãtivos, com bãse nã
reãlidãde do lugãr e do tempo nos quãis ãs ãprendizãgens estãoo
situãdãs.

III  –  Criãr  e  disponibilizãr  mãteriãis  de  orientãçãoo  pãrã  os
professores,  bem  como  mãnter  processos  permãnentes  de
formãçãoo docente que possibilitem contísenuo ãperfeiçoãmento dos
processos de ensino e ãprendizãgem.

IV  –  Mãnter  processos  intermitentes  de  ãprendizãgem  sobre
gestãoo  pedãgoegicã  e  curriculãr  pãrã  os  demãis  educãdores,  no
ãnmbito dãs escolãs e sistemãs de ensino.

Estãoo CORRETAS:

A) I e IV, ãpenãs.

B) I, II, III e IV, todãs.

C) II e III, ãpenãs.

D) III e IV, ãpenãs.

RESPOSTA:
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A ãfirmãçãoo I estã e INCORRETA, ã redãçãoo originãl ee:  Construir e
ãplicãr procedimentos de ãvãliãçãoo  formativa de processo ou de
resultãdo  que  levem  em contã  os  contextos  e  ãs  condiçooes  de
ãprendizãgem,  tomãndo  tãis  registros  como  referennciã  pãrã
melhorãr o desempenho dã escolã, dos professores e dos ãlunos.

A  ãfirmãçãoo  IV  estã e INCORRETA,  ã  redãçãoo  originãl  ee:  Mãnter
processos contínuos de ãprendizãgem sobre gestãoo pedãgoegicã e
curriculãr  pãrã  os  demãis  educãdores,  no  ãnmbito  dãs  escolãs  e
sistemãs de ensino.

As ãfirmãçooes II e III estãoo CORRETAS.

FONTE: 

Brãsil, Ministeerio dã Educãçãoo, Conselho Nãcionãl de Educãçãoo, Se-
cretãriã Executivã. Resoluçãoo n° 04, de 17 de dezembro de 2018,
Institui ã Bãse Nãcionãl Comum Curriculãr nã Etãpã do Ensino Mee-
dio (BNCC-EM), como etãpã finãl dã Educãçãoo Bãesicã, nos termos
do  ãrtigo  35  dã  LDB,  completãndo  o  conjunto  constituísedo  pelã
BNCC dã Educãçãoo Infãntil e do Ensino Fundãmentãl, com bãse nã
Resoluçãoo CNE/CP nº 2/2017, fundãmentãdã no Pãrecer CNE/CP
nº 15/2017.

RECURSO INDEFERIDO: 

Ficã mãntidã ã ãlternãtivã "C” como respostã pãrã ã questãoo.

Professor –
Educãçãoo Infãntil

20 2043665

20) De ãcordo com os  Pãrãnmetros bãesicos de infrãestruturã pãrã
instituiçooes de educãçãoo infãntil, sequenciãlmente, ãs etãpãs pãrã
ãs etãpãs pãrã elãborãçãoo de um projeto de um preedio escolãr sãoo:

A) Estudo preliminãr > progrãmãçãoo  > ãnteprojeto > projeto de
execuçãoo > projeto legãl.

B) Estudo preliminãr > progrãmãçãoo > ãnteprojeto > projeto legãl
> projeto de execuçãoo.

C) Progrãmãçãoo  > estudo preliminãr > ãnteprojeto > projeto de
execuçãoo > projeto legãl.

D) Progrãmãçãoo > estudo preliminãr > ãnteprojeto > projeto legãl
> projeto de execuçãoo.

RESPOSTA:

A ãrgumentãçãoo do(ã) cãndidãto(ã) estãe corretã, ã repetiçãoo de pã-
lãvrãs  no enunciãdo dã questãoo prejudicou o entendimento dos
cãndidãtos.

RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA: 

Deverãe ser ãplicãdo o disposto no item 6.7 do Editãl de Aberturã
de Processo 02/2020.

Professor –
Educãçãoo Físesicã

22 2043799 22) Gerãlmente  ocorrem ãdãptãçooes  cãrdiorrespirãtoeriãs  com ã
prãeticã de exercísecios físesicos. Sobre este temã ãssinãle ã ãfirmãtivã
INCORRETA.

A) Acontece  ã  diminuiçãoo  no  deebito  cãrdíseãco,  redistribuiçãoo  no
fluxo  sãnguíseneo  e  elevãçãoo  dã  perfusãoo  circulãtoeriã  pãrã  os
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muesculos em ãtividãde. 

B) Em  situãçooes  de  esforço  o  deebito  cãrdíseãco  ãumentã  em
quãntidãde  vãriãevel,  mãs  proporcionãl  ãrs  necessidãdes,  ão
nísevel de treino do indivíseduo e, sobretudo ãr custã do ãumento dã
frequennciã cãrdíseãcã.

C) O exercísecio físesico reãlizãdo regulãrmente provocã importãntes
ãdãptãçooes ãutononmicãs e hemodinãnmicãs que vãoo influenciãr
o  sistemã  cãrdiovãsculãr,  com  o  objetivo  de  mãnter  ã
homeostãsiã  celulãr  diãnte  do  incremento  dãs  demãndãs
metãboelicãs.

D) Os  ãjustes  fisioloegicos  sãoo  feitos  ã  pãrtir  dãs  demãndãs
metãboelicãs,  cujãs  informãçooes  chegãm  ão  tronco  cerebrãl
ãtrãvees de viãs ãferentes, ãtee ã formãçãoo reticulãr bulbãr, onde
se situãm os neuronnios regulãdores centrãis.

RESPOSTA:

A prática de atividade física contribui para o funcionamento
do aparelho locomotor e  cardiovascular,  diminui  ãs  perdãs e
efeitos de doençãs cronnicãs, que ãumentãm com o envelhecimento,
cãusãndo ã perdã dãs cãpãcidãdes fisioloegicãs do orgãnismo. 

Segundo  Duãrte  e  Storzer  (2013)  o  corpo  humano  sofre
adaptações cardiorrespiratórias durante o exercício ã fim de
ãtender  ãs  necessidãdes  do  orgãnismo  ã r medidã  que  essãs
ãdãptãçooes  sãoo  necessãeriãs  pãrã  melhorãr  o  desemprenho  dos
processos  metãboelico  e  fisioloegicos,  ãumentãndo  ã  oxigenãçãoo
pelos tecidos durãnte ãs ãtividãdes. Portãnto, os mecãnismos que
norteiãm  ã  quedã  pressoericã  poes-treinãmento  físesico  estãoo
relãcionãdos ã fãtores hemodinãnmicos, humorãis e neurãis. Bom, o
ãpãrelho respirãtoerio, ã prãeticã de exercísecios físesicos de resistennciã
melhorã  considerãvelmente  ã  cãpãcidãde  pulmonãr  e  contribui
pãrã ã prevençãoo e trãtãmento de vãerios problemãs.

Em  tempo,  o  trecho  informãdo  pelo(ã)  cãndidãto(ã)  em  suã
ãrgumentãçãoo nãoo estãe presente no enunciãdo ou ãlternãtivãs dã
questãoo, portãnto nãoo fãz pãrte dã mesmã.

FONTE: 

LOPES, Pãlomã Alves de Brito. Reeducãçãoo Neuromusculãr Atrãvees
de  Exercísecios  Funcionãis  com Efanfãse  nã  Terceirã  Idãde.  Centro
Universitãerio Clãretiãno, Cãmãnducãiã, 2019.

RECURSO INDEFERIDO: 

Ficã mãntidã ã ãlternãtivã "A” como respostã pãrã ã questãoo.

Professor –
Educãçãoo Físesicã

25 2043799 25) Tendo como bãse o pensãmento de Nãscimento et ãl.  (s/d),
ãssinãle ã ãfirmãtivã INCORRETA sobre didãeticã.

A) A didãeticã e ã prãeticã de ensino enquãnto dimensãoo multidi-
mensionãl, colãborãm nã estruturãçãoo e implementãçãoo do trã-
bãlho docente nã escolã, redimensionãndo ã construçãoo do co-
nhecimento e fãvorecendo ã relãçãoo professor-ãluno.

B) A didãeticã  envolve  umã ãçãoo  reflexivã,  pãrtindo do  plãno de
ãulã como construto de umã intencionãlidãde. 

Página 4 de 6



C) A didãeticã orgãnizã e estruturã teoriãs e prãeticãs em funçãoo do
ensino e dã ãprendizãgem. 

D) A didãeticã pode ser conceituãdã sob duãs perspectivãs, como:
um sãber, bãse de conhecimento, umã ciennciã com objeto proe-
prio;  e como umã disciplinã de todos os cursos de formãçãoo
profissionãl.

RESPOSTA:

A Didãeticã pode ser conceituãdã sob duãs perspectivãs, como: um
sãber,  bãse de conhecimento, umã ciennciã com objeto proeprio;  e
como umã disciplinã dos cursos de  formação de professores. A
mesmã orgãnizã e estruturã teoriãs e prãeticãs em funçãoo do ensino
e dã ãprendizãgem. A Didãeticã tem seu ãporte teoerico embãsãdo
nãs  contribuiçooes  dã  Psicologiã,  Filosofiã  e  dã  Sociologiã,  como
ãereãs do conhecimento que estudãm ã complexidãde dã prãeticã pe-
dãgoegicã e suã relãçãoo multidimensionãl.

Em tempo, ã didãeticã ee disciplinã obrigãtoeriã de todos os cursos de
“formãçãoo de professores” e NA O de “todos os cursos de formãçãoo
profissionãl”: A inserçãoo do nome do ãutor, Nãscimento et ãl. (s/d),
no enunciãdo dã questãoo ee umã prãxe ãcãdenmicã e umã normã ju-
rísedicã, pois todã citãçãoo deve ser ãcompãnhãdã de suã fonte, cãso
contrãerio pode ser considerãdã como plãegio.

FONTE:

NASCIMENTO, Frãnc-Lãne Sousã Cãrvãlho do; OLIVEIRA, Rosãnnge-
lã de Amorim T. de; BRANDT, Andressã Grãziele. Didãeticã e Prãeticã
de Ensino: Relãçãoo Multidimensionãl nã Construçãoo dos Sãberes
Docentes no Cotidiãno Escolãr.

RECURSO INDEFERIDO: 

Ficã mãntidã ã ãlternãtivã "D” como respostã pãrã ã questãoo.

Professor – Anos
Iniciãis

25 2043664

2045873

25) Todã lísenguã humãnã se orgãnizã em dois plãnos, o plãno do
conteuedo e o plãno dã expressãoo.  Sobre esse temã sãoo  feitãs ãs
seguintes ãfirmãtivãs:

I – O conteuedo plãno dã expressãoo ee tãmbeem chãmãdo de plãno do
significãdo, e tem ã ver com o sentido dãquilo que fãlãmos. 

II – O fãlãr umã lísenguã nãdã mãis ee do que juntãr som e sentido.

III – O plãno do ee tãmbeem chãmãdo de plãno do significãnte, e tem
ã ver com ã formã com ã quãl veiculãmos os sentidos. 

Estãe(ãoo) CORRETA(S):

A) I, ãpenãs.

B) II, ãpenãs.

C) I, II e III, todãs.

D) III, ãpenãs.

RESPOSTA:

Falar  uma  língua  é  juntar  som  e  sentido,  conforme  postulã
Oliveirã: “todã lísenguã humãnã se orgãnizã em dois plãnos, o plãno
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do conteuedo e  o  plãno dã expressãoo”.  O  plãno do  conteuedo  e e o
plãno que tem ã ver com o sentido dãquilo que fãlãmos e o plãno
dã expressãoo tem ã ver com os sons. A junçãoo do sentido e do som
nãoo ee feitã ãleãtoriãmente, mãs sim regulãdã pelã grãmãeticã, nãoo ã
grãmãeticã  normãtivã,  mãs  um conjunto  de  instruçooes  ãbstrãtãs
que  permitem  juntãr  som  e  sentido,  um  conjunto  de
conhecimentos  sobre  ã  lísenguã  que  temos  por  sermos  fãlãntes
dessã lísenguã.

As  ãfirmãtivãs  I  e  III  tiverãm  suã  grãfiã  ãlterãdã  e  pãlãvrãs
suprimidãs propositãlmente pãrã ficãrem incorretãs.

FONTE: 

SOARES, Rosã Mãriã Mãrques. Dã escritã ãlfãbeeticã pãrã ã escritã
ortogrãeficã:  e  ãgorã,  professorã? Fãvorecendo ã ãpropriãçãoo  dãs
regulãridãdes  contextuãis.  UFMG,  Fãculdãde  de Educãçãoo,  Curso
de  Especiãlizãçãoo  em  Docennciã  nã  Educãçãoo  Bãesicã.  Belo
Horizonte, 2012.

RECURSO INDEFERIDO: 

Ficã mãntidã ã ãlternãtivã "B” como respostã pãrã ã questãoo.

Petrolãnndiã - SC, 14 de dezembro de 2020. 

Simone Krause Klauberg
Presidente dã Comissãoo do Processo Seletivo
Decreto nº 091/2020
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