
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado I – 24/02/2021

Informa  decisões  das  recursos  apresentadas
questões da prova relativa ao Processo Seletivo nº
001/2021.

A Comissão de Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 0117/2021, representada por sua Presidente,
Sra. Eliane Semkowski Schörner, no uso de suas atribuições deliberam no tocante aos recursos apresentados:

Função Nº
Inscrição

Ques
tão

Resultado

Professor –
Ensino

Fundamental –
Séries Iniciais (1º

ao 5º ano)

17 2065
819

2065
852

17) Analise  as  afirmativas  de  Nunes  (2018)  sobre  Temas  Transversais  e  assinale  a
INCORRETA.

A) As disciplinas que estamos chamando de tradicionais do currículo (como a Ma-
temática, as Ciências e a Língua) devem ter seus conteúdos impregnados com os temas
transversais (cotidianos, de cidadania e políticos).

B) Como os temas transversais não constituem uma disciplina específica, seus ob-
jetivos e conteúdos devem estar inseridos em diferentes momentos de cada uma das dis-
ciplinas.

C) Os temas transversais são um conjunto de conteúdos educativos e eixos condu-
tores da atividade escolar que estão ligados diretamente a todas as matérias.

D) Um modo particularmente eficiente de se elaborar programas de ensino é fa-
zer dos temas transversais um eixo unificador, em torno do qual organizam se as disci-
plinas.

RESPOSTA:

A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão.

O correto na alternativa “C” seria:

Os temas transversais são um conjunto de conteúdos educativos e eixos condutores da
atividade escolar que, não estão ligados a nenhuma matéria particular.  (e NÃO,  que
estão ligados diretamente a todas as matérias)

Em  tempo:  em  nenhum  momento  a  alternativa  “A”  afirma  que  “temas  transversais
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constituem uma disciplina”.

FONTE: 

NUNES, Teresa. Interdisciplinaridade e Transversalidade: do que estamos falando?

Disponível  em:  <https://pontodidatica.com.br/interdisciplinaridade-
transversalidade/>. Acesso em 24 fev 2021.

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

Professor –
Ensino

Fundamental –
Séries Iniciais (1º

ao 5º ano)

20 2070
354

20) Neste método educacional a criança deve buscar sua autoformação e construção e
os adultos têm de ajudá-la nesse processo, favorecendo o desenvolvimento de indivíduos
criativos,  independentes,  confiantes  e  com  iniciativa,  é  agindo  que  o  aluno  adquire
conhecimentos,  as crianças escolhem as atividades que querem fazer,  ao adulto cabe
ordenar o trabalho com gradação de dificuldade crescente, respeitando o ritmo de cada
aprendiz  e  sem intervenções  indevidas,  as  classes  têm crianças  de idades  diferentes,
incentiva-se  o  trabalho em  grupo  e  todos  os  estudantes  são  estimulados  da  mesma
maneira; estamos falando do método:

A) Construtivista.

B) Freireano.

C) Montesoriano.

D) Piagetiano.

RESPOSTA:

Apenas o fato de a descrição do método educacional apresentar uma única vez em seu
corpo  o  substantivo  “construção”  não  é  o  suficiente  para  que  o  mesmo  possa  ser
totalmente associado ao Construtivismo ou ao  Piagetanismo. O enunciado da questão
deveria ter sido interpretado em seu todo, cabendo ao candidato decifrar através das
diversas  indicações  apresentadas  qual  método  educacional  estava  sendo  referido.
Abaixo estão descritas de uma forma geral aspectos do Método Montesoriano:

 A criança busca sua auto formação e construção, aspecto fundamental para que ela
tenha concentração e realize uma atividade formadora e imaginativa;

 Tem como principais objetivos as atividades motoras e sensoriais da criança, num
trabalho individual que abrange também o aspecto da socialização;

 Uso de materiais concretos, comprovados cientificamente, que auxiliam o processo
de construção do conhecimento;

 Adultos ajudam as crianças no processo de auto formação, favorecendo condições
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para que a criança desenvolva sua personalidade integral por intermédio do traba-
lho, do jogo, de atividades prazerosas e da formação artística e social;

 Ao adulto cabe ordenar o trabalho com gradação de dificuldade crescente, respei-
tando o ritmo de cada aprendiz e sem intervenções indevidas;

 As crianças escolhem as atividades que querem fazer;

 Valoriza-se o movimento como parte integrante do processo de aprendizagem;

 Incentiva-se o trabalho em grupo e todos os estudantes são estimulados da mesma
maneira;

 O objetivo é a formação integral da criança, uma “educação para a vida”;

 Possibilita o desenvolvimento da autoconfiança, da troca e da autonomia;

 Respeita o período sensível de desenvolvimento da criança; e

 As classes são de idades mista, proporcionando uma maior interação social e possi-
bilidade de aprendizado entre pares.

FONTE: 

Escola Montessori Semear. 

Disponível em: <https://www.escolamontessorisemear.com.br/m%C3%A9todo>. Acesso
em: 24 fev 2021.

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

Professor de
Língua

Portuguesa -
Habilitado

2066521 22 Gêneros  textuais  são  estruturas  relativamente  estáveis  de  composição,  com as quais
realizamos intervenções sociais, tanto por escrito quanto por meio da fala, ou seja, os
gêneros são as ferramentas, os instrumentos que utilizamos para podermos exercer os
atos  comunicativos  em  geral  (o  próprio  enunciado  da  questão  considera  no  termo
“gênero textual tanto a oralidade quanto a escrita). O gênero textual propaganda”pode
referir-se  tanto  a  sua  veiculação  de  forma  oral  em  rádio,  carros  de  som,  televisão,
internet;  quanto de forma escrita em jornais, revistas... O termo “textual” não se refere
necessariamente apenas a texto escrito.

RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Professor –
Ensino

Fundamental –
Séries Iniciais (1º

ao 5º ano)

24 2070
175

24) Silva e Silva (s/d) indicam que a aprendizagem significativa se divide em três tipos: 

I – A aprendizagem representacional é basicamente uma associação simbólica primária.
Atribuindo  significados  a  símbolos  como,  por  exemplo,  valores  sonoros  vocais  a
caracteres linguísticos. 

II – A aprendizagem de conceitos é uma extensão da representacional, mas num nível
muito menos abrangente e mais concreto, como o significado de uma texto, por exemplo.

III – A aprendizagem proposicional é o inverso da representacional. Necessita é claro do
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conhecimento  prévio  dos  conceitos  e  símbolos,  mas  seu  objetivo  e  promover  uma
compreensão  sobre  uma  proposição  através  da  soma  de  conceitos  mais  ou  menos
abstratos. Por exemplo, o entendimento sobre algum aspecto social.

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 no item II seria:

A aprendizagem de conceitos é uma extensão da representacional, mas num nível mais
(e NÃO, menos) abrangente e abstrato (e NÃO, mais concreto), como o significado de
um palavra por exemplo.

Em tempo: A inserção do nome do autor, nas alternativas da questão é uma praxe aca-
dêmica e uma norma jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte,
caso contrário pode ser considerada como plágio.

FONTE: 

SILVA,  Gislaine  Evangelista  da;  SILVA,  Cristiane  Aparecida  da.  A  importância  da
Aprendizagem Significativa nos Anos Iniciais.

Disponível  em:
<https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigo_laine_reenvio.pdf>.
Acesso em: 24 fev 2021.

RECURSO INDEFERIDO: 

Fica mantida a alternativa “B” como resposta para a questão.

Professor –
Educação Física

25 2066
635

25) Segundo Delgado (s/d),  há  várias maneiras de classificar os ossos.  Uma delas é
classificá-los por sua posição topográfica, reconhecendo-se:

I – Ossos apendiculares (ou esqueleto apendicular): são formados por estruturas ósseas
em torno das quais os membros (inclusive mãos e pés) e suas cinturas são fixados.

II – Ossos axiais (ou esqueleto axial): são formados pelo crânio, esterno, costelas, caixa
torácica, coluna vertebral e osso hióide.
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Sobre o tema descrito no enunciado:

A) I e II estão corretos.

B) I e II estão incorretos.

C) Somente I está correto.

D) Somente II está correto.

RESPOSTA:

CLASSIFICAÇÃO DOS OSSOS 

Quanto a sua Posição Topográfica 

Há várias maneiras de classificar os ossos. Uma delas é classificá-los por sua posição
topográfica, reconhecendo-se: 

 Ossos axiais (ou esqueleto axial): são formados pelo crânio, esterno, costelas, caixa
torácica, coluna vertebral e osso hióide. 

 Ossos apendiculares (ou esqueleto apendicular): são formados por estruturas ós-
seas em torno das quais os membros (inclusive mãos e pés) e suas cinturas são fixa-
das.

Em tempo: a questão foi extraída ipsis litteris da fonte abaixo relacionada; o candidato
citou  no  recurso  “mas  de  acordo  com  os  autores”,  porém  sem  apresentar  nenhuma
bibliografia.

FONTE: 

DELGADO,  Leonardo.  Apostila  de  Anatomia  Aplicada a  Educação Física.  Instituto  de
Educação  Superior  do  Brasil  –  IESB.  Faculdade  Montenegro  –  FAM.  Curso  de
Licenciatura Plena em Educação Física. Anatomia I. p. 28. Barra do Corda. 2010.

RECURSO INDEFERIDO: 

Fica mantida a alternativa “A” como resposta para a questão.

Rio do Campo – SC, 24 de fevereiro de 2021. 

Eliane Semkowski Schörner
Presidente da Comissaoo do Processo Seletivo
Decreto nº 117/2021
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