ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
PROCESSO SELETIVO
PARECER 001/2017 – ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO
DATA: 14/12/2017

1. ANÁLISE DAS SOLICITAÇÃOS
Edital:

Processo Seletivo - 001/2017

Inscrições:

750591 - 770137

Tipo do recurso: Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva
Questão:

3

Requerimento

Os candidatos solicitam anulação da questão de número 3 de Conhecimentos Gerais –
Matemática/Raciocínio Lógico, haja visto apresentar incoerência no anunciado da
pergunta.

Parecer

Em análise a solicitação de Recurso referente a questão 03 de Conhecimentos Gerais
(Matemática/Raciocínio Lógico) verificou-se que o anunciado da questão não é claro,
tornando a questão incoerente e sem alternativas de resposta. Desta forma, somos pelo
DEFERIMENTO do requerimento de recurso e informamos que as questões 03 de
Conhecimentos Gerais (Matemática/Raciocínio Lógico) será anulada e a pontuação da
mesma será considerada certa a todos os candidatos.
3) Paulo tinha uma quantia, gastou 33% e ainda ficou com R$ 402,00. Qual o valor que
João tinha inicialmente?
A) 750
B) 534
C) 502
D) 600

Edital:

Processo Seletivo - 001/2017

Inscrições:

740825

Tipo do recurso: Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva
Questão:
Requerimento
Parecer

4
Entendo que raciocínio lógico matemático não entra vogais. E sim regras com
números.
Em análise ao requerimento de Recurso, verifica-se que o(a) candidato(a) 740825 afirma
que a questão 4 tratava-se sobre raciocínio lógico matemático e não poderia utilizar-se
de vogais.
Entende-se por raciocínio lógico como um modo de pensar que ajuda a RESOLVER UM
PROBLEMA ou chegar a uma conclusão sobre determinado assunto. Geralmente, a
lógica é usada para se saber a verdade de uma sentença (proposição) por sua ligação
com outras (sentenças) já admitidas como verdadeiras. Desse modo, é uma ferramenta
útil para justificar, argumentar ou confirmar alguns raciocínios.
Os conteúdos programáticos exposto no Edital 001/2017 expressam claramente que um
dos Conteúdos previsto é o RACIOCÍNIO SEQUENCIAL, formato utilizado para elaboração
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da questão 4.
Desta forma, com base nas informações apresentadas somos pelo INDEFERIMENTO do
requerimento de recurso.

4) Esta sequencia de palavras segue uma lógica:
- Banana
- Alface
- Saci
- Veneno
Uma quinta palavra que daria continuidade lógica à sequencia poderia ser:
A) Floresta
B) Teste
C) Lenda
D) Urubu
Edital:

Processo Seletivo - 001/2017

Inscrições:

762481

Tipo do recurso: Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva
Questão:

19

Requerimento

Frase mal estruturada, sem concordância, impedindo o entendimento do assunto. O
enunciado pede apenas uma opção incorreta, e a questão apresenta duas (2)
alternativas a opção C e a D. A alternativa D da questão 19, está sem concordância
verbal. Falta coesão textual e coerência. A frase está completamente desestruturada,
não permitindo o entendimento do que está sendo lido.

Parecer

Questão em comento:
19) No processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças na Educação Infantil,
O papel do professor, no processo de aprendizagem, é indiscutivelmente decisivo.
Assinale a alternativa INCORRETA.
A) A utilização de atividades lúdicas e de materiais concretos está totalmente
relacionada ao desenvolvimento cognitivo da criança.
B) O lúdico, o movimento e as brincadeiras são fundamentais, pois é através delas, que
as crianças criam condições de desenvolver as suas capacidades, formam conceitos,
criam as suas hipóteses, selecionam ideias, estabelecem relações lógicas, integram
percepções e se socializam.
C) As intervenções e os estímulos são prescindíveis, pois funcionarão como suportes da
autoestima, que progressivamente levará o aluno a acreditar em si mesmo e na sua
capacidade para superar as dificuldades.
D) O professor deve-se utilizar diversas metodológicas de ensino e considerar as
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implicações da necessidade lúdica é fundamental.
Resultado da análise do recurso:
Ao analisar o requerimento apresentado pelo(a) candidato(a) o(a) mesmo(a) questiona
a respeito de duas possibilidades de respostas, sendo letra C e letra D, porém apenas a
opção C está incorreta, quando há a troca da palavra imprescindível para prescindível.
Já na opção D não há nada de incorreto, veja:
(O professor) deve-se utilizar diversas metodológicas de ensino e considerar as
implicações (consequências, impacto, sequelas...) da necessidade LÚDICA é
fundamental.

(O professor deve-se utilizar diversas metodológicas de ensino e considerar as
implicações da necessidade lúdica é fundamental. Pois, o lúdico diferencia-se das
demarcações do brincar espontâneo, e passaram a ter uma conotação de experiência,
pois as crianças quando brincam expressam seu verdadeiro "eu". Dessa forma, o lúdico
possibilita o estudo da relação da criança com o mundo externo, integrando estudos
específicos sobre a importância do lúdico na formação da sua personalidade) (Servantes,
2012).
A questão número 19 é clara e objetiva, observe que O enunciado refere-se ao processo
ensino/aprendizagem e todas as opções remetiam ao LÚDICO como método de ensino e
desenvolvimento para o aprendizado. Há sim, a necessidade de atenção para a
complexidade da frase, porém a interpretação é parte fundamental e exclusiva do
candidato. No que se refere ao LÚDICO a frase é clara. Portanto, apenas a alternativa
“C” está incorreta.
Com base nas informações citadas, somos pelo indeferimento do recurso.

2. Publica-se este parecer no site atena.listaeditais.com.br

Comissão Avaliadora
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