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        ESTADO DE SANTA CATARINA 

        CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA 

ATO 005/2017  

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA  

E GABARITO PRELIMINAR 

DO EDITAL  DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017  

  

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE VIDEIRA, Estado de Santa Catarina, no uso 

de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão de acompanhamento do Concurso Público 

designada pela Portaria  nº 037/2017,  e o Instituto o Barriga Verde, tornam  público o Julgamento 

dos Recursos contra Questões de Prova, conforme segue:  

 
Questão 17 – Conhecimentos Gerais Nível Superior 
Candidato: 744641 
Alegação: Candidata solicita anulação da questão sob a alegação de que não constou o nome 
correto do Rei da Suécia, faltando a numeração cardinal referente ao primeiro nome. 
INDEFERIDO: Parece desnecessário esclarecer que a grafia correta do nome do  monarca, quando 

traduzida de seu idioma original sofre variações e no Brasil este soberano é chamado e conhecido 

por Carlos Gustavo, por toda a imprensa, canais governamentais e oficiais. O fato de se ter deixado 

de mencionar que seria Carlos XVI em nada interfere na escolha da opção correta pelo candidato. 

Seguem alguns links dos principais e mais respeitados meios de notícia, em que consta o nome do 

referido Monarca. 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-

marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-

marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html 

https://www.efe.com/efe/brasil/cultura/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-

de-bob-dylan/50000241-3121282 

QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 31 – Jornalista 
Candidato: 774494 - 744641  
Alegação: Os candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada, alegando que: 
Alegação 1. [...] apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, 
requer a ponderação de que de acordo com o livro Manual do Foca: guia de sobrevivência para 
Jornalistas (2008) de Thais de Mendonça Jorge, o termo “foca” significa jornalista iniciante, desta 
maneira não sendo fundamental para o fechamento de uma matéria, por exemplo. Ademais, o texto 
da alternativa estabelecida como correta, propõe o termo “foca suíte”, sem a separação por vírgulas, 
o que indica que é apenas um conceito e não dois.  
Alegação 2. [...] A pergunta faz a seguinte alusão referente aos jargões da profissão: São 
fundamentais para a sobrevivência do profissional e do processo de fechamento de qualquer 
matéria; e como alternativa apontada no gabarito preliminar, trata-se de Boneco, foca suíte, além de 
faltar um vírgula entre foca e suíte, esclarecendo não se tratar de palavras compostas, ainda não se 
justifica o fato de ser fundamental no processo de fechamento de qualquer matéria. 
DEFERIDO: Em analisando o recurso, verifica-se que na questão apontada, a falta de uma vírgula 
entre os termos /foca e suíte / infere um entendimento de um único termo, enquanto as outras 
questões possuem três, e, como esta opção deveria figurar como correta, a mesma não pode ser 
validada. No mesmo percurso, há ambiguidade no sintagma, o que pode criar provocar erro de 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html
https://www.efe.com/efe/brasil/cultura/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan/50000241-3121282
https://www.efe.com/efe/brasil/cultura/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan/50000241-3121282
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interpretação. Os candidatos impetrantes logram êxito em suas ponderações logo, a recomenda-se a 
anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 40 – Pedagogo 
Candidato: 773318 
ALEGAÇÃO: A candidata impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que na questão 
de número 40, nenhuma das alternativas é a correta, visto que toda escola deve ter seu regimento 
interno e a primeira instância a ser seguida pela escola após o ato “infracionário” dos alunos seria o 
de comunicar seus pais e posteriormente seguir com o que diz no seu regimento interno que deverá 
contemplar em advertências e suspensões. Portanto afirma a candidata que a alternativa correta é a 
de alternativa D (nenhuma das alternativas). 
INDEFERIDO: O regimento escolar deve estar de acordo com a legislação e a ordem que é aplicada 
no país, estado e município. Sobre ato infracional e ato de indisciplina é dada resolução através do 
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O adolescente e a criança cometeram ato infracional 
análogo ao crime de dano, logo para o caso de Mariana, 10 anos de idade (criança): Art. 136 são 
atribuições do Conselho Tutelar: 1- atender as crianças [...] nas hipóteses previstas no Art. 105 [ “Art. 
105 – ao ATO INFRACIONAL praticado por criança corresponderão as MEDIDAS PREVISTAS no 
Art.101, medidas de proteção”], aplicando as medidas previstas no Art.101, I a VII [ são as medidas 
de proteção]; 
 
Resumindo, É atribuição do Conselho Tutelar atender as crianças nas hipóteses de ato infracionário 
praticado por elas, aplicando certas medidas de proteção.  
 
Já no caso de Pedro com 12 anos de idade (adolescente): Art. 172 – O adolescente apreendido em 
flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente.  
Diante o exposto, mantem se questão e gabarito.   
Referência Bibliográfica: 
Estatuto da Criança e do Adolescente - LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 40 – Pedagogo 
Candidato: 746434 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que na questão 

40 nenhuma das alternativas estão corretas, onde destaca em seu recurso os artigos 3° e 4° da Lei 

do Estatuto da Criança e do Adolescente:  

Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária. Como a lei fala para “termos” proteção integral à todas as 
crianças e adolescentes, a questão encontra-se errônea pois a alternativa certa seria a letra \”D\”- 
nenhuma das alternativas estão corretas, já que encaminhar a delegacia e ou o conselho tutelar sem 
antes um aconselhamento com pais feriria aos artigos 03 e 04 desta lei. 
INDEFERIDO: O candidato baseia-se  nos artigos 3° e 4° para requerer o provimento do recurso, 
tendo em vista que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é uma Lei ampla onde cada artigo 
refere-se a cada ato, direitos e deveres. O candidato não fez referência aos artigos que respondem 
ao que de fato contempla na questão (ato infracional), e sobre a infração destaca- se o  Art. 2º 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
Lembrar que para a criança não é aplicada medida socioeducativa (Art. 105. Ao ato infracional 
praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101) e sim medidas de 
proteção.  
O adolescente pego em flagrante deve ser encaminhado à autoridade policial competente, 
enquanto que o adolescente apreendido por força de mandado judicial deve ser encaminhado 
à autoridade judiciária.  
Art. 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado 

à autoridade judiciária. 

Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, 

encaminhado à autoridade policial competente. 

Logo, Mariana com 11 anos (criança) será encaminhada ao Conselho Tutelar para aplicação de 

medida de proteção, enquanto Pedro com 12 anos de idade, deverá ser encaminhado à autoridade 

policial por já ser adolescente. 

Diante o exposto, mantem se questão e gabarito.  

Referência Bibliográfica: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 

QUESTÃO MANTIDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Videira, 09 de janeiro  de 2018. 

 

 

Edinei Menegon  

Presidente da Câmara

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm

