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ATO 006/PS/005/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA  

E GABARITO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 005/2017  

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SALETE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

DESPORTO, 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 02 – Língua Portuguesa – Nível Superior 
Candidatos: 751119; 751921; 751135; 761898;751175;768081 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que a questão apresenta mais de uma alternativa a ser 
assinalada. 
DEFERIDO: De fato a questão referida deve ser anulada por conter mais de uma resposta correta. As 
opções A, C e D estão corretas, fazendo com que a análise não esteja de acordo. Provavelmente ocorreu 
por conta de uma autocorreção do Word, que passou despercebida pela Banca. Diante do exposto, 
deferem-se os recursos e anula-se a questão.  
QUESTÃO ANULADA 

 

Questão 10– Gerais e Atualidades- Nível Superior 
Candidato: 768080 
Alegação: Na questão 10 pede para assinalar qual das alternativas significa o termo inglês: 
COMPLIANCE achei uma questão fora dos padrões da prova, nem todo mundo entende inglês. 
 Ficou uma pergunta muito fora do contexto, da realidade do que se estuda para pedagogia apesar de ser 
uma questão de conhecimentos gerais fugiu um pouco a regra.  
INDEFERIDO: A questão pertence ao enunciado de conhecimentos gerais, o que fica condizente com as 
cláusulas editalícias. Dado o longo tempo que o Brasil atravessa com a operação Lava-Jato, suas 
delações premiadas e acordos de leniência, Habeas Corpus, e Impeachment, a expressão “Compliance” já 
faz parte do nosso vocabulário. Assim como Deletar, ou “Joint Venture”, os estrangeirismos se adaptam 
em todos os idiomas. Ninguém precisa traduzir se nossa prima está com um novo “love”, ou se na maior 
empresa da cidade foi implantando um turno de “Siesta”, ou quem sabe alguns amigos nossos precisam 
resolver um “imbróglio”. Quando as corporações e empresas, precisam ter certeza que conseguirão 
cumprir regras e que suas atividades precisam estar em sintonia com leis e regulamentos internos e 
externos, estamos falando de Compliance, reconhecido no Brasil e em qualquer outro país. A questão é 
pertinente e se encaixa perfeitamente no Conteúdo de atualidades.  
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 17 – Professor Anos Finais - Ciências (habilitado) 
Candidato: 751921 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: Que a  resposta 
desta questão NÃO é ecótono, pois Um ecótono é uma região resultante do contato entre dois ou mais 
biomas fronteiriços. São áreas de transição ambiental, onde entram em contato diferentes comunidades 
ecológicas, isto é, a totalidade da flora e fauna que faz parte de um mesmo ecossistema e suas 
interações. Por isso, os ecótono são ricos em espécies, sejam elas provenientes dos biomas que o 
formam ou espécies únicas (endêmicas) surgidas nele mesmo. (http://www.oeco.org.br/dicionario-
ambiental/28830-o-que-sao-ecotonos/). Onde a pergunta é bem Clara pede o modo de vida do sapo, onde 
a resposta certa seria nicho ecológico, que é um conjunto de condições em que o indivíduo (ou uma 
população) vive e se reproduz. Pode se dizer ainda que o nicho é o \"modo de vida\" de um organismo na 
natureza. E esse modo de vida inclui tanto os fatores físicos - como a umidade, a temperatura, etc - quanto 
os fatores biológicos - como o alimento e os seres que se alimentam desse indivíduo.  
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, pois a questão refere-se exclusivamente a 
transição entre ecossistema ecótono. O modo de vida do sapo refere-se a uma zona de transição, 
designada ecótono.  
Referência Bibliográfica: http://www.brasilescola.com/ 
                  Bellinello,L.C. coleção objetivo-sistemade de métodos de aprendizagem. Livro 4. P.66.  
QUESTÃO MANTIDA 

 

 

 

 

 

Salete, 19 de dezembro 2017. 

 

 

Solange Aparecida Bitencourt Schlichting.                                             Joana de Jesus Demori. 
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