
 
Estado de Santa Catarina 
Município de MONTE CASTELO 

Edital n.º 002/2017 de PROCESSO SELETIVO   

 

Processo Seletivo 02/2017 – Monte Castelo                    Página  1 de 3 
 

 

ATO 007/PS/02/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA  
E GABARITO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 002/2017  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE CASTELO E O SECRETARIO 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, conforme segue: 

 
Questão 02 – Língua Portuguesa Nível Médio 
Candidatos: 775677  
Alegação: em síntese, candidato alega que o gabarito preliminar da questão 2 apontou a letra D, como 
correta  mas a alternativa correta deveria ser a letra C. 
DEFERIDO: De fato a questão está com o gabarito inadequado, recurso deferido. O correto seria letra 
C. Ocorreu por erro na hora de grifar o gabarito. As Classes invariáveis são Conjunção, Interjeição, 
Preposição e Advérbio. Portanto, esta Banca decide pela alteração de Gabarito para letra C. 
QUESTÃO MANTIDA. GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C”. 

 

Questão 06– Conhecimentos Gerais e Atualidades Nível Superior 
Candidatos: 778458 
Alegação: Candidato alega que a questão não constava do conteúdo programático do edital. 
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão conforme conteúdo do Edital se previa o seguinte quanto 
ao Conteúdo de Questões Gerais e Atualidades:  
GERAIS E ATUALIDADES  
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e 
organização política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio 
ambiente. 
Portanto a questão de número 06 se encaixa perfeitamente no tópico tecnologia previsto em Edital.  
QUESTÃO MANTIDA. 

 
 
Questão 20 - Professor de Educação Física (Habilitado) 
Candidato: 775400; 774334 
Alegação: Candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando em síntese que a 
questão  oferece dupla interpretação, o que impossibilita a correta resolução. 
INDEFERIDO: A questão sobre Efeitos Fisiológicos dos Exercícios Físicos está listada no conteúdo 
programático em anexo do referente edital, para que o candidato pudesse estudar sobre os assuntos 
propostos. Considerando estes fatores a questão é válida, pois os candidatos tendo conhecimento do 
assunto, ao verem a palavra STRESS nas alternativas já seriam capazes de fazer uma recapitulação do 
conteúdo, pois o stress não merece uma visão tão negativa, já que sem ele, provavelmente nós não 
conseguiríamos levantar ou realizar as tarefas do nosso dia-a-dia.  
Todo o bom desportista sabe que na realidade o stress até pode constituir uma fonte de prazer, sem 
stress não haveria movimento algum no corpo humano. 
O efeito real e imediato daquilo a que chamamos stress é a ativação de todos os recursos disponíveis, o 
que se revela indispensável em toda uma variedade de circunstâncias desde situações de emergência, 
de avaliação ou competição. O aumento da ansiedade melhora o desempenho, mas apenas até certo 
ponto a partir da qual a relação inicialmente positiva passa a negativa, decrescendo o desempenho à 
medida que a ansiedade aumenta. Assim, é perfeitamente normal (e até importante) algum nível de 
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ansiedade durante as provas desportivas, a fim de maximizar o desempenho. O problema surge quando 
o nível de ansiedade se revela excessivo e logo desadaptar, prejudicando os resultados. 
O organismo está sempre buscando o equilíbrio mental e físico (manter a homeostase) e jamais pode- 
se associar stress com as outras alternativas como repouso ou relaxamento, pois onde tem stress não 
tem repouso, isso torna totalmente oposto do que o organismo necessita para realizar movimentos. 
 “De fato, assim como fatores característicos do esforço físico, fatores psicológicos como estresse 
mental relacionado ao esforço, podem alterar os níveis de cortisol. Ainda em relação ao nível de cortisol 
relacionado ao esforço físico”. (Garcia Marques da Rocha et al, 2009) 
Diante o exposto, mantem se questão e gabarito.  
Referência Bibliográfica: 
http://www.psicologia.pt/artigos/ver_artigo.php?codigo=A0163  
 
http://www.efdeportes.com/efd176/efeitos-dos-exercicios-fisicos-no-estresse.htm  
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 23 – Professor de Artes (Não Habilitado). 
Candidato: 778458 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão nº 23 
não é a resposta correta que está na questão, pois os elementos da cor são textura, intensidade, tom, 
ponto e cor e não tem nada a ver com família e temperatura. 
INDEFERIDO: A questão foi clara em pedir os FUNDAMENTOS da APLICAÇÃO da cor em qualquer 
trabalho visual, tendo em vista que o candidato confundiu os ELEMENTOS da cor com os 
FUNDAMENTOS da APLICAÇÃO da cor. 
Os ELEMENTOS da cor são: Matiz: É a própria cor em sua máxima intensidade. Vermelho, verde ou 
azul, por exemplo, são matizes. As mudanças nos matizes são obtidas pelo acréscimo de outros 
matizes. 
 
Saturação: Grau de pureza de um matiz, ou seja, a capacidade de preservação de sua intensidade 
máxima. Uma cor tem a máxima saturação quando corresponde a seu próprio comprimento de onda no 
espectro. A dessaturação de uma cor pode se dá pela proporção de um matiz em relação ao preto, 
branco, cinza ou a sua cor complementar. 
Luminosidade: Trata-se da capacidade da cor de refletir a luz branca, tornando o matiz mais claro ou 
mais escuro, independente de sua saturação. 
 

 
 
Os FUNDAMENTOS da APLICAÇÃO da cor são:  
Temperatura: em relação à simbologia atribuída as cores, que podem ser consideradas, dependendo 
da situação, de quentes ou frias. Por exemplo, os vermelhos, amarelos e laranjas que são consideradas 
em geral quentes e os azuis, verdes e violetas que são consideradas frias (dependendo sempre de 
outras cores que acompanham cada composição, podendo então passarem de quentes à frias e vice-
versa). 
Família das cores (pigmento): diz-se das seis cores que compõe o círculo das cores, as três primárias 
e as três secundárias. Cada cor tem suas correlatas da mesma intensidade mas nem sempre de tons 
iguais; Assim por exemplo na cor Azul encontramos o azul ftalocianina, o azul cobalto, o azul cerúleo, o 
azul-da-prússia e outros possíveis azuis resultados de misturas ou prontos de fábrica. Dessa forma 
também acontece com as outras cinco cores do círculo que 
compõem a família das cores. 
Intensidade: é o estado cromático da cor, estando na sua mais alta cromaticidade ou podendo perder 
essa cromaticidade, indo da cor intensa a menos intensa, através do acinzentamento da cor, ou seja, da 
mistura com a cor complementar ou da mistura de um cinza em preto e branco. 

http://www.psicologia.pt/artigos/ver_artigo.php?codigo=A0163
http://www.efdeportes.com/efd176/efeitos-dos-exercicios-fisicos-no-estresse.htm
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Tom:  é o estado de luminosidade de uma cor, ou seja, dentro de uma escala de tons que vai do 
completamente escuro ao completamente claro, numa infinidade de tons possíveis, possibilitando a 
visualização de contrastes e volumes do que se vê e se reproduz graficamente. 
Diante o exposto, mantem-se questão e gabarito. 
Referência Bibliográfica 
https://www.google.com.br/amp/s/arianepadilha.wordpress.com/2009/12/04/elementos-da-cor-metrica-
da-cor/amp/  
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 24– Professor de Matemática (habilitado) 
Candidato: 765456 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que de acordo com 
o enunciado, nenhuma das alternativas está correta. 
DEFERIDO: Em análise ao recurso, verificamos que o recurso é procedente, sendo que o enunciado 
apresenta erro de digitação, pois onde se refere a “área da circunferência” deveria ser “área da esfera” 
e as alternativas deveriam estar com a unidade de medida em “cm²” e não em “cm³”. 

Desta forma, anulamos a questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 
 
 
Questão 25– Professor de Educação Infantil  (habilitado) 
Candidato: 768149; 778346;775399 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que a alternativa C é a correta e não a B, conforme apontado 
pelo Gabarito preliminar. 
DEFERIDO:  Aos candidatos assiste razão, de acordo com o previsto no Artigo 30 da LDB- Lei 9394/96, 
a alternativa que responde corretamente ao enunciado da questão é a alternativa C) Creches e pré-
escolas. - Creches (crianças ate 3 anos de idade) e Pré Escola (crianças de 4 a 5 anos). 
QUESTÃO MANTIDA. GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C”. 

 
 
 

MONTE CASTELO (SC), 10 de janeiro  de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osner Correa Neto 
Secretário de Educação 

 
Jean Carlo Medeiros de Souza 

Prefeito Municipal
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