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ATO 009/PS/008/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO 

PRELIMINAR  

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 008/2017  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LONTRAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Estado 

de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a comissão de Processo Seletivo 

e o Instituto o Barriga Verde, torna público o Julgamento dos Recursos Contra questões de prova e 

Gabarito Preliminar, conforme segue: 

 

Questão 08 – Conhecimentos Gerais (NÍVEL SUPERIOR)  
Candidato: 740233; 740247 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que o povo curdo não são exatos 25 milhões de pessoas; 
segundo fontes  são mais de 30 milhões: Os curdos formam uma etnia composta por cerca de 30 
milhões de pessoas, são descendentes do reino mesopotâmico ou medo-persa e habitam uma região 
localizada em seis diferentes países: Turquia, Armênia, Azerbaijão, Iraque, Irã e Síria. 
INDEFERIDO: Resposta correta foi dada como a letra C), e as candidatas insurgiram se com afirmação 
em fundamento que o enunciado estabeleceu exatamente 25 milhões de pessoas da etnia Curda. Não é 
isso que se vê. Embora ambas apresentem o mesmo teor de recurso, alegando que este povo milenar 
seja atualmente mais de 30 milhões de pessoas, não afeta a resposta já anunciada, pois outras fontes 
trazem outros números, como em (https://oglobo.globo.com/mundo/entenda-quem-sao-os-curdos-povo-
sem-estado-que-quer-independencia-21867045 . “O número total de curdos varia dependendo da fonte, 
de 25 a 35 milhões de pessoas. A maioria vive na Turquia (12 a 15 milhões, 20% da população do 
país), à frente de Irã (cerca de 6 milhões, menos de 10%), Iraque (4,69 milhões, entre 15% e 20%) e 
Síria (mais de dois milhões, 15%).” Portanto, por simples critério de eliminação das alternativas 
oferecidas, se chegaria obviamente na resposta correta, sendo portanto, os RECURSOS 
INDEFERIDOS e a questão MANTIDA COMO ANUNCIADA PRELIMINARMENTE.  
QUESTÃO MANTIDA 

 
 

Questão 10 – Conhecimentos Gerais (NÍVEL SUPERIOR)  
Candidato: 724368; 733677; 733947; 735579; 735772; 740233; 740247; 740956; 743877; 744890; 
745595. 
Alegação: As candidatas na sua maioria formalizaram requerimento padrão, rogando nulidade da 
questão com base na conhecida polêmica sobre autoria da música Luar do Sertão, que é uma canção 
brasileira das mais gravadas de todos os tempos.  
INDEFERIDO: Anunciada a resposta correta como sendo a alternativa b) as candidatas na sua maioria 
formalizaram requerimento padrão, rogando nulidade da questão com base na conhecida polêmica 
sobre autoria desta música, que é uma canção brasileira das mais gravadas de todos os tempos. 
Popularizou-se na voz de Catulo da Paixão Cearense, que sempre disse ser o autor, como se viu em 
diversos recursos apresentados. (https://www.letras.mus.br/catulo-da-paixao-cearense/1885797/) 
Proliferam citações somente à Catulo. (http://www.biografia.inf.br/catulo-da-paixao-cearense-poeta-
musico-teatrologo.html) Não há como afastar o nome anunciado como autor da música, mesmo que se 
junte entendimento posterior, que João Pernambuco seja o autor, o que não se consegue provar. Diante 
da carência de força probante e da fragilidade dos recursos apresentados, FICAM INDEFERIDOS OS 
RECURSOS E MANTIDA A QUESTAO COMO ANUNCIADA preliminarmente. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 10 – Conhecimentos Gerais (NÍVEL SUPERIOR)  
Candidato: 743877 
Alegação: Candidata apresenta recurso contra questão 10, pedindo anulação, alegando que “o 
programa mais educação é um programa para crianças no período integral, abrangendo várias oficinas, 
não tem nada a ver com gestor escolar”.  
INDEFERIDO: Nota-se desconexão entre o enunciado da questão e o propósito da recursante, 
candidata entrou com recurso sobre questão diversa da informada em seu recurso. Como se vê, não 
resta alternativa a não ser INDEFERIR O RECURSO, POR INAPLICABILIDADE. Segue a questão 10 
como anunciada. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 13 – Legislação (NÍVEL SUPERIOR)  
Candidatos: 733677; 724368; 740233; 726364; 733947; 743877; 752895; 743996; 740247; 735579; 
744890. 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que todas as alternativas estão corretas. Solicitam a 
anulação da questão, alegando ainda  que  nesta questão o enunciado está errado, pois para que a 
alternativa a ser assinalada seja a (A) deveria estar pedindo no enunciado para assinalar a alternativa 
INCORRETA. 
INDEFERIDO: Passamos a análise das alternativas da questão:  
A)  Promover, em parceria com os Ministérios e Secretarias Federais participantes, a capacitação de 

gestores locais. 
(Alternativa Correta)  
B)  Contemplar a ampliação do tempo e do espaço educativo de suas redes e escolas, pautada pela 

noção de formação continua e dependente. 
(Alternativa Incorreta: deve ser pautada pela noção de formação integral e emancipadora)  
C)  Integrar as atividades ao projeto político-pedagógico em todas as redes. 
(Alternativa Incorreta: Integrar as atividades ao projeto político-pedagógico nas redes participantes, 

redes não participantes não serão integradas.)  
D)  Promover ações socioeducativas ofertadas as crianças, adolescentes e jovens. 
(Alternativa Incorreta: ações socioeducativas fazem parte das  políticas de assistência social, o 
programa pode contribuir para a formação e o protagonismo de crianças, adolescentes e jovens;)  
Referência: O Programa Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela 
Resolução FNDE nº 5/2016, 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14458-manual-mais-
educacao-2013-final-171013-2-pdf&Itemid=30192 
QUESTÃO MANTIDA 
 
 
Questão 16 – Específica Comum aos Cargos de Professor  (NÍVEL SUPERIOR)  
Candidatos: 733677; 745595; 733293; 729133; 726364; 733947; 752895; 735579 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que conforme a Lei nº 11.114/2005 alterou-se a redação do 
referido art. 32 da LDB, tornando o Ensino Fundamental “obrigatório e gratuito na escola pública, a partir 
dos seis anos de idade”. Nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.274/2006 caracteriza “o 
Ensino Fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 
aos seis anos de idade”. 
INDEFERIDO: Não assiste razão aos recorrentes ao alegar,  pois a questão refere-se a duração 
mínima, não exclusiva de oito anos.  
Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola 
pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: I – o desenvolvimento da capacidade 
de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II – a 
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 
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em que se fundamenta a sociedade; III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; IV – o 
fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em 
que se assenta a vida social. 
Referência Bibliográfica:  Art. 32. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996);  
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 17 – Específica Comum aos Cargos de Professor  (NÍVEL SUPERIOR)  
Candidatos: 740233; 726364; 733947; 743877; 740247.  
Alegação: Candidatos alegam em síntese que  a questão está errada, pois todas as ALTERNATIVAS 
estão corretas, e que a questão deve ser anulada. Pois não  há na questão uma opção que aponte que 
todas estão corretas.  
INDEFERIDO: Não assiste razão aos recorrentes ao alegar, pois a questão refere-se ao Art. 13º da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) os docentes incumbir-se-ão de 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
Referência Bibliográfica: Art. 13º Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); 
QUESTÃO MANTIDA 
 
 
Questão 23 – Específica Professor de Educação Física (habilitado) 
Candidato: 735496 
Alegação: O PCN´s no bloco Conceitos e procedimentos: atividades rítmicas e expressivas, é muito 
claro, objetivo e entendido, não tratando de: jogos, ginásticas e  luta. Esse bloco enfatiza sim, atividades 
que envolvem dança de forma geral, envolvendo sua história, seus ritmos e suas vivências. Por fim, a 
resposta não faz jus ao que foi desenvolvido na pergunta e sua contextualização. 
Por tanto, a questão deve ser anulada, por não conter resposta condizente com a realidade dos PCN´s. 
Isso é enfatizado e conceituado nos PCN´s na página 77-78 de forma clara e condizente. 
http://areadocandidato.com.br/midias/recursos/1292/735496/pcn-s-pdf.pdf  
DEFERIDO: Ao candidato assiste razão analisando o enunciado da questão, percebe-se que a resposta 
correta de acordo com os PCN’s seria Conceitos e procedimentos: Atividades rítmicas e expressivas, 
e não o previsto na alternativa C) Esportes, jogos, lutas e ginásticas, apontada como correta no 
Gabarito Preliminar, ao analisar a questão, entendemos que a proposição de “...ações educativas 
voltadas à percepção dos limites corporais na vivência dos movimentos rítmicos e expressivos” fazem 
parte do bloco de “Conceitos e procedimentos: Atividades rítmicas e expressivas” (pagina 76 – PCN de 
Educação Física (5 a 8 serie) e não do bloco “Esportes, jogos, lutas e ginásticas.” Diante do exposto, 
esta Banca decide pela anulação da questão. 
Referência: 
 Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Educação Física / 
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1998. 114 p. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf  
QUESTÃO ANULADA 
 

Lontras, 11 de dezembro 2017.  

Marcionei Hillesheim 

Prefeito Municipal 

 


