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COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado II – 28/01/2021

Informa decisão dos recursos  apresentados em
face do gabarito preliminar e questões da prova
relativo ao Processo Seletivo nº 001/2020.

A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 0159/2020, 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.

Cargo Nº
Inscrição

Quest
ão

Resultado

Auxiliar de
Sala

2057277
2058956

08

O enunciado da questaoo impugnada requer que o candidato
realize um callculo da quantia a pagar apols incidecincia de 10%
de  juros compostos  (“o popular juros sobre juros”) ao mecis,
durante 3 meses, sobre a quantia de R$ 10.500,00. O percen-
tual incide sobre a totalidade do valor devido. Veja-se a reso-
luçaoo correta: 
Mecis 1 –  R$10.500,00 + 10% = R$11.550,00
Mecis 2 –  R$11.550,00 + 10% = R$12.705,00
Mecis 3 –  R$12.705,00 + 10% = R$13.975,50

RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Professor de
Educaçaoo
Infantil -
Habilitado

2057759 09

O enunciado da questaoo impugnada pede que o candidato as-
sinale a afirmativa incorreta dentre o rol apresentado, apon-
tando o candidato que a alternativa “D”, alelm da “C” (gabari-
to), tambelm responderia ao questionamento. Pois bem. A al-
ternativa “D” aponta que o estado de Santa Catarina também
foi palco da Revoluçaoo Farroupilha. A alternativa naoo delimita
o estado de Santa Catarina como ulnico ou principal lugar, ou
mesmo a dimensaoo alcançada, da revoluçaoo, e sim, o coloca no
rol de lugares atingidos pela mesma. Como apontado, inclusi-
ve, pelo prolprio candidato. Estando correta, portanto, a afir-
mativa da letra “D”.

RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Professor de
Educaçaoo
Infantil

2057435

16

16) Analise as afirmativas de Kubo e Botomel (s/d),  sobre o
processo de ensinar e aprender e assinale a INCORRETA.

A) A relaçaoo entre o que o professor faz e a efetiva aprendiza-
gem do aluno e l o  que,  mais  apropriadamente,  pode ser
chamado  de  autoavaliaçaoo.  Nesse  sentido,  ensinar  e l o
nome da relaçaoo entre o que um professor faz e a submis-
saoo de um aluno.
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B) Bushell (1973) considera que muitas das explicaçooes para
o fracasso da aprendizagem saoo apenas explicaçooes para o
fracasso do ensino. Ninguelm pode afirmar que “ensinou,
mas o aluno naoo aprendeu”.

C) E  frequente o uso dos substantivos “ensino” e “aprendiza-
gem”  para  fazer  referecincia  aos  processos  “ensinar”  e
“aprender”. Raramente fica claro que as palavras referem-
se a um “processo” e naoo a “coisas estalticas” ou fixas.

D) Ensinar define-se por obter aprendizagem do aluno e naoo
pela intençaoo (ou objetivo) do professor ou por uma des-
criçaoo do que ele faz em sala de aula. 

RESPOSTA:

A questaoo  versa  sobre  “Educar  e  Cuidar”,  tema previsto  no
Anexo III (Conteuldo Programaltico), do Edital de Abertura do
Processo Seletivo.

O correto na alternativa “A” seria:  “A relaçaoo entre o que o
professor faz e a efetiva aprendizagem do aluno el o que, mais
apropriadamente, pode ser chamado de  ensinar  (e naoo, AU-
TOAVALIAÇA)O).  Nesse sentido, ensinar e l o nome da relaçaoo
entre o que um professor faz e a aprendizagem (e naoo, SUB-
MISSA)O) de um aluno”.

Em tempo:  A inserçaoo do nome do autor no enunciado e/ou
nas  alternativas  da  questaoo  e l uma praxe  acadecimica  e  uma
norma juríldica,  pois toda citaçaoo deve ser acompanhada de
sua fonte, caso contralrio pode ser considerada como plalgio.

FONTE: 

KUBO e BOTOME . Ensino-Aprendizagem: Uma Interaçaoo entre
dois Processos Comportamentais.

RECURSO INDEFERIDO: 

Fica mantida a alternativa "A” como resposta para a questaoo.

Professor de
Educaçaoo
Infantil

2057435

17

17) Analise as afirmativas de Melo (2013) sobre a Educaçaoo
Infantil nos dias atuais.

I  –  As  novas funçooes  para a Educaçaoo  Infantil  devem estar
associadas a padrooes de qualidade. Essa qualidade advelm de
concepçooes de desenvolvimento que consideram as crianças
nos  seus  contextos  sociais,  ambientais,  culturais  e,  mais
concretamente, nas interaçooes e pralticas econocimicas que lhes
fornecem elementos relacionados ass mais diversas linguagens
e  ao  contato  com  os  mais  variados  conhecimentos  para  a
construçaoo de uma identidade multua.

II –  E  importante salientar que hoje a Educaçaoo Infantil naoo
pode ser mais considerada apenas como um lugar de cuidados
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balsicos  de  higiene,  mas  deve-se  considerar,  portanto  que
cuidar  e  educar  devem  estar  agregados  conforme  cita  o
Referencial Nacional para a Educaçaoo Infantil (p.23).

III  –  Nas  ulltimas  delcadas,  os  debates  em  nílvel  nacional  e
internacional  apontam  para  a  necessidade  de  que  as
instituiçooes  de  Educaçaoo  Infantil  incorporem  de  maneira
integrada  as  funçooes  de  educar  e  cuidar,  naoo  mais
diferenciando  e  hierarquizando  profissionais  e  instituiçooes
que  atuam  com  crianças  pequenas  e/ou  aquelas  que
trabalham com as maiores. 

Estaoo CORRETAS:

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) I, II e III, todas.

D) II e III, apenas.

RESPOSTA:

A questaoo versa sobre “A Educaçaoo Infantil e seu Papel Hoje”,
tema previsto no Anexo III (Conteuldo Programaltico), do Edi-
tal de Abertura do Processo Seletivo.

O correto na afirmativa “A” seria:  “As novas funçooes para a
Educaçaoo Infantil devem estar associadas a padrooes de quali-
dade.  Essa  qualidade  advelm  de  concepçooes  de  desenvolvi-
mento que consideram as crianças nos seus contextos sociais,
ambientais, culturais e, mais concretamente, nas interaçooes e
pralticas sociais (e naoo, ECONOIMICAS) que lhes fornecem ele-
mentos relacionados ass mais diversas linguagens e ao contato
com os mais  variados  conhecimentos  para  a  construçaoo  de
uma identidade autônoma (e naoo, MU TUA).”

Em tempo:  A inserçaoo do nome do autor no enunciado e/ou
nas  alternativas  da  questaoo  e l uma praxe  acadecimica  e  uma
norma juríldica,  pois toda citaçaoo deve ser acompanhada de
sua fonte, caso contralrio pode ser considerada como plalgio.

FONTE: 

MELO, Solange. A Educaçaoo Infantil nos Dias Atuais.

RECURSO INDEFERIDO: 

Fica mantida a alternativa "D” como resposta para a questaoo.

Auxiliar de
Sala 2057523 20

O primeiro endereço eletrocinico apresentado na peça recursal
do  candidato  -  <https://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-
saude/2195-higiene-para-uma-vida-saudalvel>  -  apresenta  a
resoluçaoo completa da questaoo impugnada. Veja-se: As alter-
nativas  “A”,  “B”  e  “D”  mostram cuidados  que  se  devem ter
quanto  a s higiene  pessoal  transcrevendo  fielmente  os  itens
apresentados no síltio governamental. Jal a alternativa “C”, res-
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ponde corretamente ao enunciado da questaoo, quando reco-
menda como cuidado a s higiene  pessoal  “ficar  muito tempo
com roupa molhada” o que por certo afronta a recomendaçaoo
constante no texto do link retro, o qual descreve como um dos
“cuidados que devemos ter: ...  evitar ficar muito tempo com
roupa molhada;...”.

RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Professor II 2058301 21

21) E   muito  comum nas  escolas  a  utilizaçaoo  da  Tabela  de
Snellen para identificar os alunos com deficiecincia visual.

A  qual  distacincia  essa  tabela  (quadro)  deve  ficar  do  aluno
durante o teste de visaoo?

A) 3 (trecis) metros.

B) 4 (quatro) metros.

C) 5 (cinco) metros.

D) 6 (seis) metros.

RESPOSTA:

A  argumentaçaoo  do  candidato  esta l correta,  mais  de  uma
alternativa pode ser assinalada como resposta para a questaoo.

RECURSO DEFERIDO: QUESTÃO ANULADA
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Devera l ser  aplicado  o  disposto  no  item  6.7  do  Edital  de
Abertura do Processo Seletivo.

Professor II 2058419 22

22) Leia com atençaoo as afirmativas abaixo.

I –  A expressaoo educaçaoo “prel-escolar”, utilizada no Brasil atel
hoje,  expressa o entendimento de que a Educaçaoo Infantil  el
uma  etapa  anterior,  independente  e  preparatolria  para  a
escolarizaçaoo, que sol tem seu começo no Ensino Fundamental.

II –  A inserçaoo na creche ou na prel-escola significa, na maioria
das vezes, a primeira separaçaoo das crianças dos seus vílnculos
afetivos  familiares  para se incorporarem a uma situaçaoo  de
socializaçaoo estruturada.

Sobre  a  Educaçaoo  Infantil  na  Base  Nacional  Comum
Curricular:

A) Apenas I estal correta.

B) Apenas II estal correta.

C) I e II estaoo corretas.

D) I e II estaoo incorretas.

RESPOSTA:

A  questaoo  versa  sobre  “Base  Nacional  Comum  Curricular”,
tema previsto no Anexo III (Conteuldo Programaltico), do Edi-
tal de Abertura do Processo Seletivo.

O correto na afirmativa “I” seria:  A expressaoo educaçaoo “prel-
escolar”, utilizada no Brasil atel a década de 1980 (e naoo, ATE 
HOJE), expressava (e naoo, EXPRESSA) o entendimento de que
a  Educaçaoo  Infantil  era (e  naoo,  E )  uma  etapa  anterior,
independente e preparatolria para a escolarizaçaoo, que sol teria
seu começo no Ensino Fundamental.

RECURSO INDEFERIDO: 

Fica mantida a alternativa "B” como resposta para a questaoo.

Professor de
Educaçaoo
Infantil

2057435

2057548

2057560

24

24) Tendo  como  base  o  pensamento  de  Cassimiro  (2011),
assinale a afirmativa INCORRETA.

A) A Educaçaoo Infantil integra entre as suas funçooes a de mol-
dar psicologicamente o  caralter  dos alunos e  preparal-los
para  a  vida,  uma  vez  que  muitas  crianças  passam mais
tempo com os professores e monitores que com seus prol-
prios pais.

B) Cuidar e l assistir a criança na sua necessidade dialria, cui-
dando para que esteja bem alimentada, limpa, protegida de
eventuais acidentes domelsticos. Cuidar tambelm se refere a
identificar,  ouvir e respeitar as opiniooes de cada criança,
procurando transmiti-la sempre a coletividade  que e l es-
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sencial para o convílvio dela com os demais alunos. 

C) Educar el instruir o aluno a praticar boas açooes, lecionado
atividades de acordo com cada faixa etalria e doutrinando o
aluno para seguir a vida sempre pelo caminho do bem.

D) Quando o professor se envolve de forma afetiva com seus
alunos ele tem a possibilidade de ampliar suas capacida-
des profissionais e desenvolver um olhar conceitual e con-
sistente que contribuem para que as crianças desenvolvam
suas potencialidades nos aspectos, afetivo, cognitivo e soci-
al.

RESPOSTA:

A questaoo versa sobre “O Papel Social da Educaçaoo Infantil”,
tema previsto no Anexo III (Conteuldo Programaltico), do Edi-
tal de Abertura do Processo Seletivo.

O correto na afirmativa “A” seria: “A Educaçaoo Infantil integra
entre as suas funçooes a de cuidar e educar (e não, MOLDAR
PSICOLOGICAMENTE O CARA TER DOS ALUNOS E PREPARA -
LOS PARA A VIDA), uma vez que muitas crianças passam mais
tempo com os professores e monitores que com seus prolprios
pais”.

Porelm, na afirmativa “C”, foi usado o verbo “doutrinar”, que se-
gundo o Dicionalrio Michaelis estal totalmente ligado a uma li-
nha de pensamento voltada para a religiosidade, e em se tra-
tando do nosso paíls,  que constitucionalmente e l um Estado
Laico, naoo cabe ao professor esse tipo de postura.

Desta  forma  mais  de  uma  alternativa  pode  ser  assinalada
como resposta para a questaoo.

RECURSO DEFERIDO: QUESTÃO ANULADA

Devera l ser  aplicado  o  disposto  no  item  6.7  do  Edital  de
Abertura do Processo Seletivo.

Auxiliar de
Sala

2059540
2060006
2057758
2058956

25

A questaoo impugnada apresenta, com efeito, trecis alternativas
respondem a s mesma (A, B,  C),  enquanto a alternativa que o
gabarito aponta como correta (D) naoo el uma resposta vallida
ao  enunciado.  Assim,  os  recursos  apresentados  tecim  funda-
mento. 

RECURSOS DEFERIDOS. QUESTA)O ANULADA.

Maria Regina Medeiros
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Decreto nº 159/2020
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