
 
 
 

PROCESSO SELETIVO 08/2020 
BRAÇO DO TROMBUDO/SC 
ANÁLISE DE RECURSO 
FASE: Formulação de questão e gabarito provisório 
DATA: 12/02/2021 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2057628 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

08/02/2021 09:58 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A referida questão encontra-se com erro ortográfico, levando o candidato a uma 
interpretação deficiente do que se pede.  
sendo assim solicito anulação da questão devido ao erro existente. 
 
06) Para se conseguir uma captura de tela parcial 
como uma espécie de recorte pomos recorrer a uma 
combinação de teclas formando um atalho. Destaque, 
na relação, abaixo, que atalho é esse. 
A) Tecla Windows + Shift + V. 
B) Tecla Windows + CTRL + Q. 
C) Tecla Windows + Shift + S. 
D) Tecla Windows + pause. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O recurso não atende ao candidato, pois os comandos da questão estão 
preservados, mesmo com o erro material. (captura de tela) e (atalho), logo, a palavra 
não interfere na interpretação da questão, que é para conseguir uma captura de tela 
parcial, qual atalho é indicado. 

 



 
 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2058360 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova 
objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 08/02/2021 11:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão está incompleta  pois existe 5 campos nessa área. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/mi
dias/recursos/2658/2058360/d554fa6a967c21b160c2cfe28ad5f3a2.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois a questão é clara e bem 
específica. campo de experiências “O Eu, o Outro e o Nós”, objetivo de 
aprendizagem e desenvolvimento para crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 
meses), a BNCC, na educação infantil, aponta o campo de experiências e, 
também, o objeto de aprendizagem e conhecimento por idades. Das citadas na 
questão, para crianças pequenas, a única correta é “Agir de maneira 
independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações”, conforme o documento BNCC. 
Fonte: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofina
l_site.pdf 

 



 
 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2058360 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova 
objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 08/02/2021 11:18 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  Questão  incompleta  e  confusa sobre este assunto pois é  vasto de 
informações sendo autoconhecimento,construção de relações,consciência 
cidadã,vínculos afetivos sociais e diversidade cultural e todas as alternativas 
tras um pouco das resposta correspondente das crianças desta idade poderia 
fazer ....  trago nos anexos informações sobre as respostas que poderia ser na 
questão . 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/mi
dias/recursos/2658/2058360/02140fc072aaac65dd40f6a73354720d.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois a questão é clara e bem 
específica. campo de experiências “O Eu, o Outro e o Nós”, objetivo de 
aprendizagem e desenvolvimento para crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 
meses), a BNCC, na educação infantil, aponta o campo de experiências e, 
também, o objeto de aprendizagem e conhecimento por idades. Das citadas na 
questão, para crianças pequenas, a única correta é “Agir de maneira 
independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações”, conforme o documento BNCC. 
Fonte: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofina
l_site.pdf 

 



 
 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2058360 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da 
prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 08/02/2021 11:20 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Apenas continuação vou colar outro anexo pois não consigo colocar em 1 só 
pedido  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/m
idias/recursos/2658/2058360/493708a0b2a079fb5bfc174ed65eb9f2.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois a questão é clara e bem 
específica. campo de experiências “O Eu, o Outro e o Nós”, objetivo de 
aprendizagem e desenvolvimento para crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 
meses), a BNCC, na educação infantil, aponta o campo de experiências e, 
também, o objeto de aprendizagem e conhecimento por idades. Das citadas na 
questão, para crianças pequenas, a única correta é “Agir de maneira 
independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações”, conforme o documento BNCC. 
Fonte: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin
al_site.pdf 

 



 
 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2058360 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da 
prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 08/02/2021 11:23 

DESCRIÇÃO FATOS Mais um anexo  para analisar  

FUNDAMENTAÇÃO Apenas continuação vou colar outro anexo pois não consigo colocar em 1 só 
pedido  

PEDIDO Para analisar sobre. A questão 18  

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/m
idias/recursos/2658/2058360/2ed9598c9513a902b4f367c405bb72ed.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois a questão é clara e bem 
específica. campo de experiências “O Eu, o Outro e o Nós”, objetivo de 
aprendizagem e desenvolvimento para crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 
meses), a BNCC, na educação infantil, aponta o campo de experiências e, 
também, o objeto de aprendizagem e conhecimento por idades. Das citadas na 
questão, para crianças pequenas, a única correta é “Agir de maneira 
independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações”, conforme o documento BNCC. 
Fonte: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin
al_site.pdf 

 



 
 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2058360 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da 
prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 08/02/2021 11:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A didática  não é  um elemento exclusivo  da pedagogia   tem duas 
respostas que se encaixa nesta pergunta que foi mal formulada a letra A é a 
letra C  como demonstro nos anexos a seguir sobre o assunto  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/m
idias/recursos/2658/2058360/66998876cb3ffa026d14056e2765fb02.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. A questão não fala sobre didática e sim, sobre Escola Ativa e 
Alfabetização, logo, é improcedente a argumentação da recursante. 

 



 
 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2058360 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da 
prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 08/02/2021 11:29 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Mais anexos sobre a questão 24 para sua melhor análise de informações  
sobre este assunto   vasto . 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/m
idias/recursos/2658/2058360/d8f5b2297a1007a382873e9b56ae67a7.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. A questão não fala sobre didática e sim, sobre Escola Ativa e 
Alfabetização, logo, é improcedente a argumentação da recursante. 

 



 
 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2058360 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da 
prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 08/02/2021 11:32 

DESCRIÇÃO FATOS Mais anexos sobre  a questão 24 que ficou meio que confuso  

FUNDAMENTAÇÃO Mais anexos sobre a questão 24 para sua melhor análise de informações  
sobre este assunto   vasto . 

PEDIDO Sendo assim se minha análise estiver certa peço  para a recontagem dos 
pontos tanto meu quanto dos meus colegas que fizeram o processo seletivo 
desde já agradeço  sua compreensão.  

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/m
idias/recursos/2658/2058360/5cd5118131bb8fd74cd263bd5840e2b1.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. A questão não fala sobre didática e sim, sobre Escola Ativa e 
Alfabetização, logo, é improcedente a argumentação da recursante. 

 



 
 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2058360 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da 
prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 08/02/2021 11:33 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão com duas  respostas corretas pergunta mal formulada  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. A questão não fala sobre didática e sim, sobre Escola Ativa e 
Alfabetização, logo, é improcedente a argumentação da recursante. 

 



 
 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2058360 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da 
prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 08/02/2021 11:36 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Último anexo de resposta correspondente a questão 24 .Não  consigo 
colocar em um só arquivo ficaria até melhor se fosse possível  fazer isso só  
uma sugestão  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/m
idias/recursos/2658/2058360/78b59a62fdb1f63718a269cbd7838a75.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. A questão não fala sobre didática e sim, sobre Escola Ativa e 
Alfabetização, logo, é improcedente a argumentação da recursante. 

 
 


