
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado II – 05/02/2020

Informa  decisão  dos recursos
apresentados em  face  ao  gabarito
preliminar  e  questões  das  provas  do
Processo Seletivo nº 001/2021.

A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 001/2021, representado por sua Presidente,
Sra.  Elisandra Steinheuser Jochem,  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 001/2021.

Função
Quest

ão
Nº

Inscrição
Razões de deferimento/indeferimento

Professor –
Educação

Infantil - Não
habilitado

03 2059224

O gabarito da questão trata-se da letra “D”, consoante Anexo Único do Edital n.
05/2021. “Aspirar” como verbo transitivo indireto é sinônimo de “desejar”: dese-
jar  profundamente;  almejar,  pretender,  querer.  “Quis”  também é  sinônimo de
“desejar”, como corretamente apontado pelo candidato. No caso, o determinante
para escolha da alternativa correta é a definição do sinônimo de “para”, que no
sentido de finalidade/intensão pode ser “a fim”. Já “sentido” indica “direção/des-
tino” que não corresponde ao contexto apresentado.

RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Professor –
Informática
– Habilitado

e
Professor –
Robótica -
Habilitado

10
2065872
2065873

Em suma, aponta o candidato que a utilização de crase “à” na alternativa dada
como correta daria “a entender que a direção da guinada foi PARA A direita
americana” – o que estaria correto. Escreve também que “’a’ [utilizado na ela-
boração da alternativa (grifo nosso)] entre as palavras ‘guinada’ e ‘ideologia’
dá a entender que a guinada que a sentença se refere é no sentido de mudar o
sentido da direção em relação à aquela que vinha sendo tomada”, o que estaria
incorreto. Considerando o tema “notícias mundiais”, nas duas interpretações não
existe total correspondência com os fatos reais. Explica-se: A eleição de Joe Biden
à presidência americana foi uma mudança (guinada) para a esquerda america-
na, já que o líder anterior, Donald Trump, representava a ideologia de direita.
Pelo mesmo motivo, existe  mudança no sentido dogmático (ideologia) que vi-
nha sendo tomado no país norte-americano, ao eleger um presidente democrata
em sucessão a um republicano - onde está a incorreção.

RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Cirurgião
Dentista

10 2064553
2065594

Alegam os candidatos que a alternativa “d) O Brasil se APROXIMA de 9 milhões
de  infectados  pelo  coronavírus  e  o  mundo  de  100  milhões.”  também  estaria
incorreta, vez que o Brasil ultrapassou 9 milhões de infectados e o mundo 100
milhões, além da alternativa A com sentido duplo. Fato é que a alternativa D está
incorreta, pois o Brasil e mundo ultrapassaram e não apenas se aproximam de
tais  números  citados,  portanto,  há  duas  questões  incorretas,  restando
prejudicada as demais análises em face a anulação da questão.
A mesma alternativa consta das provas de médico veterinário, professor anos
iniciais, professor de educação infantil, mesmo que não recorrido neste sentido.
RECURSOS DEFERIDOS – QUESTÃO ANULADA

Professor –
Educação

Infantil - Não
habilitado

10 2059224 Alega  a  candidata  que  John  Biden  tem  alinhamento  político  com  a  direita
americana, está alegação não merece guarida, vez que seu alinhamento, como
representante do Partido Democrata e não Republicano como colocado também
para tornar a alternativa incorreta é a esquerda. No entanto, a alternativa D
como exposto no recurso para a função de Cirurgião Dentista, está incorreta
também, decidindo a comissão pela anulação de ofício da mesma.
RECURSOS PARCIALMENTE DEFERIDO, NÃO PELO ARGUIDO, MAS EM FACE A
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OUTRA NULIDADE CANCELADA DE OFÍCIO – QUESTÃO ANULADA

Professor –
Educação

Infantil
18 2060560

18) Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a Base Nacional Comum Curricular.

A) A  transição  entre  Educação  Infantil  e  Ensino  Fundamental  requer  muita
atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantin-
do integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças,
respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem
com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa.

B) As informações contidas em relatórios, portfólios ou outros registros que evi-
denciem os processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória
na Educação Infantil podem contribuir para a compreensão da história de
vida escolar de cada aluno no Ensino Médio.

C) Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto com-
portamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem
aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sem-
pre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes.

D) Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constitu-
em a etapa da Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvi-
mento estão sequencialmente organizados em creche e pré-escola por faixa
etária, que correspondem, aproximadamente, às possibilidades de aprendiza-
gem e às características do desenvolvimento das crianças.

RESPOSTA:

A  questão  versa  sobre  “Base  Nacional  Comum Curricular”,  tema proposto  no
Conteúdo Programático do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

O correto na alternativa “B” seria:

As informações contidas em relatórios, portfólios ou outros registros que eviden-
ciem os processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória na Edu-
cação Infantil podem contribuir para a compreensão da história de vida escolar
de cada aluno do Ensino Fundamental (e NÃO, no Médio).

Quanto  ao  fato  de  a  questão  ter  sido  inserida  no  caderno  de  provas  em
duplicidade a mesma não representa nulidade, vez que abrangido o tema pelo
conteúdo programático, somente reduzindo a dificuldade da prova.

RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Médico
Veterinário

19
2060968

2061373

19) As determinações físicas e químicas para caracterização do pescado são im-
portantes, pois determinam se o pescado está fresco ou não. Em pescado a carac-
terística “estar fresco” significa sem risco para o consumo. Escolha a alternativa
abaixo descrita de forma INCORRETA.

A) Em relação Inodol o limite máximo aceito será de 4 g / 100 g em todo pesca-
do fresco.

B) Bases voláteis totais inferiores a 0,030 de nitrogênio por 100 g de carne. 

C) O pescado que não atender as condições deve ser condenado e transformado
em subprodutos não comestíveis.

D) O pH da carne externa deve ser inferior a 6,8 e da interna inferior a 6,5 nos
peixes.

RESPOSTA:

A argumentação dos candidatos está correta.

RECURSO DEFERIDO: QUESTÃO ANULADA

Deverá ser aplicado o disposto no item 6.7 do Edital de Abertura do Processo
Seletivo.
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Professor –
Anos Iniciais

20
2060538

2062724

20) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do trecho
abaixo.

Sob a denominação “__________”  encontramos compreensões muito
diferentes:  desde  confundir-se  como  dar  prova  todo  o  dia,  fazer  enorme
“contabilidade” de pontinhos, “não avisar” o dia da prova, até atribuir nota
pela  “carinha”,  não  poder  dar  nenhuma  atividade  “mimeografada”,  etc...
(VASCONCELOS, 2005, p.103). 

A) avaliação comparativa
B) avaliação contínua (ou formativa)
C) avaliação diagnóstica
D) avaliação somativa

RESPOSTA:

A argumentação dos candidatos está correta.

RECURSO DEFERIDO: QUESTÃO ANULADA

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

Professor –
Educação
Infantil 

20

2058770

2062725

2060539

20) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do trecho
abaixo.

Sob a denominação “__________”  encontramos compreensões muito
diferentes:  desde  confundir-se  como  dar  prova  todo  o  dia,  fazer  enorme
“contabilidade” de pontinhos, “não avisar” o dia da prova, até atribuir nota
pela  “carinha”,  não  poder  dar  nenhuma  atividade  “mimeografada”,  etc...
(VASCONCELOS, 2005, p.103). 

A) avaliação comparativa

B) avaliação contínua (ou formativa)

C) avaliação diagnóstica

D) avaliação somativa

RESPOSTA:

A argumentação dos candidatos está correta.

RECURSO DEFERIDO: QUESTÃO ANULADA

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

Médico
Veterinário

21 2058546

2060968

2061373

21) É preciso identificar o tipo de microorganismo envolvido para determinar a
possível causa. A intoxicação ocorre quando a ingestão de alimentos contendo a
toxina microbiana pré-formada. Escolha a alternativa onde a bactéria envolvida
causa infecção.

A) Bacillus cereus (forma emética).

B) Clostridium botulinum.

C) Salmonella.

D) Staphylococcus aureus.

RESPOSTA:

A argumentação dos candidatos está correta.
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RECURSO DEFERIDO: QUESTÃO ANULADA

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

Professor –
Anos Iniciais

22 2061027

22) Leia  com  atenção  as  afirmativas  de  Soares  (s/d)  sobre  Alfabetização  e
Letramento.

I – É necessário reconhecer que letramento – entendido como a aquisição do
sistema  convencional  de  escrita  –  distingue-se  de  alfabetização  –  entendida
como o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da
leitura  e  da  escrita  em  práticas  sociais:  distinguem-se  tanto  em  relação  aos
objetos  de  conhecimento  quanto  em  relação  aos  processos  cognitivos  e
linguísticos de aprendizagem e, portanto, também de ensino desses diferentes
objetos.

II  – Letramento é palavra e conceito recentes,  introduzidos  na linguagem da
educação  e  das  ciências  linguísticas  há  pouco  mais  de  duas  décadas.  Seu
surgimento  pode  ser  interpretado  como  decorrência  da  necessidade  de
configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da
escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico, nível de
aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo processo de
alfabetização.

III – Provavelmente devido ao fato de o conceito de letramento ter sua origem
em uma ampliação do conceito de alfabetização, esses dois processos têm sido
frequentemente confundidos e até mesmo fundidos.

Estão CORRETAS:

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) I, II e III, todas.

D) II e III, apenas.

RESPOSTA:

O correto na afirmativa I seria:

É necessário reconhecer que alfabetização (e não, LETRAMENTO) – entendida
como  a  aquisição  do  sistema  convencional  de  escrita  –  distingue-se  de
letramento (e não, ALFABETIZAÇÃO) – entendido como o desenvolvimento de
comportamentos e  habilidades  de uso  competente  da leitura  e da escrita em
práticas sociais:  distinguem-se tanto em relação aos objetos de conhecimento
quanto em relação aos processos cognitivos e linguísticos de aprendizagem e,
portanto, também de ensino desses diferentes objetos. 

FONTE:

SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento. Caminhos e Descaminhos. UNESP.

RECURSO INDEFERIDO: 

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

Fisioterapeuta 24 2061818 24) Sobre as Vias Aferentes, leia as afirmativas abaixo.

I – Feixe Espinocerebeloso: Transporta sensibilidades que são tácteis (fina e dis-
criminativa) e propriocepção. 

II – Feixe Espinoreticular: Está associado aos aspectos emotivos da dor, e vão
também para a ínsula, onde vão ser dados os aspectos vegetativos à dor.

III – O Sinal de Romberg onde se pede ao paciente que deambule de olhos, para
analisar as condições do cerebelo e os cordões posteriores. O achado positivo é
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que o doente cai pela ausência de informação sensorial.

É CORRETO o que se afirma em:

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) I, II e III.

D) II e III, apenas. 

RESPOSTA:

A argumentação do candidato está correta.

RECURSO DEFERIDO: QUESTÃO ANULADA

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

Professor –
Educação

Infantil
24 2060560

24) Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a Base Nacional Comum Curricular.

A) A  transição  entre  Educação  Infantil  e  Ensino  Fundamental  requer  muita
atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantin-
do integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças,
respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem
com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa.

B) As informações contidas em relatórios, portfólios ou outros registros que evi-
denciem os processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória
na Educação Infantil podem contribuir para a compreensão da história de
vida escolar de cada aluno no Ensino Médio.

C) Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto com-
portamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem
aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sem-
pre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes.

D) Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constitu-
em a etapa da Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvi-
mento estão sequencialmente organizados em creche e pré-escola por faixa
etária, que correspondem, aproximadamente, às possibilidades de aprendiza-
gem e às características do desenvolvimento das crianças.

RESPOSTA:

A  questão  versa  sobre  “Base  Nacional  Comum Curricular”,  tema proposto  no
Conteúdo Programático do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

O correto na alternativa “B” seria:

As informações contidas em relatórios, portfólios ou outros registros que eviden-
ciem os processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória na Edu-
cação Infantil podem contribuir para a compreensão da história de vida escolar
de cada aluno do Ensino Fundamental (e NÃO, no Médio).

Quanto  ao  fato  de  a  questão  ter  sido  inserida  no  caderno  de  provas  em
duplicidade a mesma não representa nulidade, vez que abrangido o tema pelo
conteúdo programático, somente reduzindo a dificuldade da prova.

RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Médico
Veterinário

25 2058546 25) Você foi convidado para ajudar a elaborar um programa e controlar as zoo-
noses em um determinado município. Com todo o seu conhecimento e um pouco
de estudo já dá para iniciar o trabalho. Abaixo temos quatro zoonoses. Agora es-
colha a alternativa onde a descrição feita sobre a doença está INCORRETA.
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A) Clostridiose Alimentar (C. perfringens) – Diagnóstico em Seres humanos: A
confirmação laboratorial em surtos se dá pelo isolamento quantitativo a par-
tir de fezes ou do alimento suspeito.

B) Dermatofitose  –  Diagnóstico:  O  exame  direto  com  hidróxido  de  potássio
(KOH) 10% a 40% revela a presença de artroconídios, hifas ou esporos fúngi-
cos enquanto que o isolamento micológico.

C) Giardíase – Espécies acometidas: seres humanos e em outras 40 espécies ani-
mais.

D) Hantavirose – Espécies acometidas: Humanos e mamíferos.

RESPOSTA:

No Guia de Vigilância Epidemiológica (volume único), documento utilizado pelo
candidato como base de argumentação em seu recurso, a palavra “mamíferos”
aparece 17 vezes e o termo “roedores” 67 vezes, todas de formas distintas, sem
que  ambas  as  categorias  fossem  associadas  em  nenhuma  das  doenças  ou
zoonoses apresentadas na publicação.

RECURSO INDEFERIDO: 

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

Atalanta - SC, 05 de fevereiro de 2021. 

Juarez Miguel Rodermel
Prefeito Municipal

Elisandra Steinheuser Jochem
Presidente da Comissaoo do Processo Seletivo
Decreto nº 001/2021
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