
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS 

EDITAL PROCESSO SELETIVO 09/2017 

Processo Seletivo 09/2017 - Lontras                       Página  1 de 2 

 

 

ATO 008/PS/009/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO 

PRELIMINAR  

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 009/2017  

 

 

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: 752786 
Alegação: candidata alega que a questão apresenta-se incoerente com a verdade. Alega que 
aproximadamente 55% dos curdos no mundo vivem na Turquia, 20% no Irã, 20% no Iraque e um pouco 
menos de 5% na Síria. Estas estimativas estabelecem o número total de curdos entre 27 e 36 milhões. 
INDEFERIDO: Candidata impetrou recurso sobre questão 08 de Conhecimentos Gerais, ocorre que a 
questão sobre a qual a candidata fundamenta seu recurso, não pertence à prova do cargo de Professor 
Jogos e Recreação (habilitado) do Edital 009, candidata impetrou recurso sobre questão do Edital 008, 
utilizando cargo e inscrição do Edital 009, prejudicando assim a análise do seu recurso. De qualquer 
maneira a questão citada na fundamentação do recurso, já foi julgada e mantida, conforme Ato 009 de 
Julgamento dos Recursos Contra Questões de Prova e Gabarito Preliminar do Edital 008/2017.  
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 20 - Professor Apoio e Acompanhamento Pedagógico (habilitado) 
Candidato: 752934  
Alegação: De acordo com a LDB 9.394/96 as crianças a partir dos 6 anos pertencem ao ENSINO 
FUNDAMENTAL ( anos iniciais) e NÃO à Educação Infantil como trata a questão. 
DEFERIDO: O enunciado da presente questão está equivocado ao mencionar " series iniciais do ensino 
infantil" , quando deveria citar " ensino fundamental". Tal consideração equivocada traz conceituação 
que prejudica  o entendimento dos candidatos. Nesse sentido, a Banca decide  pela anulação da 
presente questão. 
QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 20 - Professor Artesanato (habilitado/ não-habilitado)  
Candidato: 746582; 743613    
Alegação: Candidatos alegam em síntese que: Na questão de numero 20 todas estão corretas, pois 
compressor de ar é utilizado na pintura e na limpeza das peças. A alternativa incorreta seria a B que 
não utiliza- se tesoura pra cortar madeiras. A pergunta não está em coerência com a resposta, pois os 
materiais na alternativa A listados são sim necessários ao trabalhar com Mdf e Madeira. JÁ A 
TESOURA citada na letra B, não usa-se. 
DEFERIDO: Aos candidatos assiste razão, nenhuma alternativa apresenta a exceção apresentada no 
enunciado, apesar de os candidatos alegarem que a tesoura citada na alternativa B não ser um material 
indispensável os outros materiais citados na alternativa o são, portando, não há alternativa que 
corresponda ao enunciado da questão, diante do exposto esta Banca decide pela sua anulação.  
QUESTÃO ANULADA 
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Lontras, 11 de dezembro de 2017. 

Marcionei Hillesheim 

Prefeito Municipal 

 


