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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  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, 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  
Candidato: 809770; 809786 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que O verbo haver pode estar conjugado tanto na 3° pessoa 
do singular como na 3° pessoa do plural. No caso da questão está na 3 ° pessoa do plural do pretérito 
imperfeito, portanto correto. 
INDEFERIDO: A questão referida não pode ser anulada, pois o verbo haver é impessoal. Quando há a 
ideia de existir ele fica no singular. Para melhor entendimento, observe o que é falado sobre o verbo a 
seguir: 
“Todo verbo que se usa apenas na terceira pessoa do singular se diz impessoal. Sendo assim nenhum 
deles tem o sujeito.” 
“O verbo haver pertence à família dos impessoais, embora possa ser usado de forma pessoal. Como 
impessoal ele permanece sempre na terceira pessoa do singular seja qual for o tempo e o modo verbal.”  
 
O VERBO HAVER É IMPESSOAL QUANDO SIGNIFICA: 
1. Existir – é muito frequente o uso de haver no sentido de existir: 
●   Há muitos pobres no Brasil. [há = existem] 
●   Nas duas cabeças havia as mesmas idéias. [havia = existiam] 
●   Quantos sonhos havia na ingênua cabecinha. [havia = existiam] 
Neste caso, o substantivo que acompanha o verbo haver é objeto direto e não sujeito.  
Na primeira frase, por exemplo, pobres é objeto direto de há. 
Fique, porém, bem claro que a permanência do verbo na terceira pessoa do singular se refere 
a haver, não a existir. Se empregarmos existir, a concordância se fará 
normalmente: Existem muitos pobres no Brasil. Pobres é o sujeito de existem (o verbo com ele concorda). 
No caso da questão analisada, está correto o gabarito, pois pedia a opção incorreta. Isto é, o verbo 
deveria estar no singular por ter o sentido de existir e ser impessoal. 
QUESTÃO MANTIDA 

Questão 03- Língua Portuguesa Nível Superior  
Candidatos: 796345 787482 784569; 802163; 801243; 789184; 792600; 784570; 809770; 789185; 
784481; 809786; 793947;797046. 
Alegação: O enunciado da questão solicita que marque a alternativa com ao menos um erro. Porém não 
há opção para assinalar, pois todas as palavras estão escritas corretamente. O gabarito indica que na 
alternativa D há um erro, porém de acordo com o site http://duvidas.dicio.com.br O verbo Exitar consta no 
vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras e está registrado em diversos dicionários 
indicando o ato de ter êxito(sucesso). Exímio: que revela perfeição em tudo o que faz. Sendo que todas 
as palavras estão escritas corretamente. Alegam ainda que as palavras exitar e exímio estão corretas. 
Pois o verbo exitar e hesitar são homônimos, mesma pronuncia com significados diferentes. Exitar, 
sentindo de sucesso. Hesitar, sentindo de incerteza. Ex: Se você hesitar não terá êxito em seu projeto. E 
a palavra exímio também está correta e revela perfeição. Etimologia eximius. Solicitam a anulação da 
questão 3. 
DEFERIDO: A questão de fato precisa ser anulada porque realmente são palavras homônimas e não há 

erro. A questão deveria ser de homônimos, mas houve esse problema.  

QUESTÃO ANULADA  
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Questão 04- Língua Portuguesa Nível Superior  
Candidato: 806452  
Alegação: Venho por meio deste, informar que a questão mencionada acima aparece da seguinte forma:  
A acentuação incorreta está em: 

 a)Rubrica  

b)Jiboia  

c)Pêra  

d)Herói  

Observação: Duas palavras apareceram com acento e duas sem acento. Como distinguir? Conto com a 

colaboração e o entendimento.  

INDEFERIDO: Não há razão para anulação, pois a questão pergunta sobre a acentuação incorreta de 

maneira que uma palavra pode ter acento e na opção vir sem o acento. Muitos acabam acentuando a 

palavra “rubrica”, sendo que ela é uma paroxítona sem acento agudo. No caso de “jiboia” e “herói” e 

“pera” são palavras que tiveram modificações (exceto herói, mas as pessoas confundem porque heroico 

não é mais acentuado) depois do novo acordo ortográfico. Sendo assim, o candidato apenas não 

compreendeu o que foi pedido. 

QUESTÃO MANTIDA 

 

Questões 06 e 10 -  Conhecimentos Gerais e Atualidades  
Candidatos: 786313; 809770; 809786 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que as questões 6 e 10 devem ser anuladas: Peço a anulação 
das questões 6 e 10, pois entendo como atualidade fatos ocorridos de um ano pra cá. Portanto seria de 
janeiro de 2017 a janeiro de 2018. As questões citadas acima estão falando de 2013 e 1978. Peço que 
revejam essas questões. Entende-se que atualidades é tudo que está passando em jornais, revistas, 
internet... atualmente. Por isso estou pedindo que anulem as questões 6 e 10, pois as questões 
aconteceram em 2013 e 1978. Não são notícias atuais. Peço anulação das questões 6 e 10 por não 
serem notícias atuais. Candidato alega que a questão está totalmente fora de contexto educativo e 
deveria ser anulada. Alegam ainda que a questão não se relaciona, em nenhuma forma ou maneira, ao 
conhecimento necessário a um professor de língua portuguesa. Trata-se de um conhecimento aleatório e 
redundante que não influencia a capacidade do professor de ensinar. Portanto, a questão deveria ser 
anulada. 
INDEFERIDO – Candidato alega na QUESTÃO 06 simplesmente que o enunciado não pode ser 
considerado de atualidades, por entender que o conteúdo deve ficar restrito aos últimos 12 meses, sem 
nenhuma base legal para isso, mas equivoca-se, pois trata-se de assunto atualíssimo. Provavelmente o 
candidato utilizou a data inicial contida no enunciado, que é 2013 e desconheceu completamente todo o 
curso dos acontecimentos até o início deste ano, quando o Ministro Barroso (do STF) concedeu a liminar 
a seu antigo cliente, (Cesare Batisti) da época que advogava. Quanto às alegações de nulidade para a 
QUESTÃO 10, não cabe alegação de desatualização, pois a obra serviu para ingresso do autor na 
Academia Brasileira de Letras e o mero desconhecimento deste fato, não serve para justificar nulidade.. 
Trata-se de uma personalidade (José Sarney) que, independente de nossas paixões políticas ou de 
qualquer outra ordem, possui grande importância no cenário brasileiro no mínimo há 50 anos. Isso não 
pode ser redundante tampouco deve ser descartado dos conhecimentos gerais de qualquer professor, 
que esteja inserido entre aqueles que desejam melhorar a qualidade do ensino neste país. A BANCA 
DECIDE – FICAM INDEFERIDOS OS RECURSOS E MANTIDAS AS QUESTÕES COMO ANUNCIADAS 
PRELIMINARMENTE. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questões 09 - Conhecimentos Gerais e Atualidades  
Candidatos: 809770; 809786 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que: esta questão não diz respeito aos seus conhecimentos 
como professor, ficando mais para sites de fofoca. Portanto deveria ser anulada. Outra questão que tem 
mais haver com sites de fofoca. Não me agrega em nada como professor saber disso. Deveria ser 
anulada.  Esta questão não diz respeito aos meus conhecimentos como professor. Portanto deveria ser 
anulada  
INDEFERIDO: Candidatos pedem nulidade da QUESTÃO 09 sem apresentar a devida fundamentação, 
exibindo falta de conhecimentos gerais e desatualização. Diante da falta de fundamentação que embase 
a anulação da questão, decide-se pela sua manutenção. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 16 – Questão Comum aos Cargos de Professor  
Candidatos: 809786; 794779  
Alegação: Candidatos alegam em síntese que o enunciado da questão não apresenta conexão 
significativa com suas alternativas. É feita uma afirmação quanto ao objetivo da avaliação como 
instrumento de ensino, e então pede-se que a alternativa correta seja marcada, mas não há recursos 
linguísticos que liguem significativamente a afirmação inicial com o pedido da questão, deixando-a  inclara 
e ambígua. Questão sem forma clara para interpretação e possível resposta correta. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrentes ao alegar pois a questão refere-se exclusivamente a 
avaliação e construção do conhecimento.  
Referência Bibliográfica: KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. Avaliação da aprendizagem como 
construção do saber. 19/07/2006.  
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 2ª edição  
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 6ª Edição, São 
Paulo, SP: Editora Cortez, 1997. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 17 – Questão Comum aos Cargos de Professor  
Candidatos: 789046; 793107; 809786 

Alegação: A palavra \"contaminou\" na alternativa B dá a entender que o projeto em questão misturou-se 
de forma intrusiva a outros projetos na escola, o que torna esta alternativa incorreta. A alternativa \'A\' 
afirma que a interdisciplinariedade quando elemento articulador dos processos de aprendizagem tem seu 
objetivo alcançado quando: \'Os espaços escolares permanecem os mesmos\'. Porem, mesmo que não 
seja um objetivo intrínseco da interdisciplinaridade a mudança dos espaços escolares, eles podem vir a 
ocorrer como processo da aprendizagem. Nesta questão deixei de assinalar a opção (A), devido a 
conjugação do verbo da palavra compões.  Entendo que seria compõem se referindo a (ela) a escola.  
Pelo que entendo, compões deveria se referir a segunda pessoa do presente (Tu). 
Por este motivo acabei escolhendo outra questão, pois minha resposta seria a questão A se não fosse 
esta situação a qual me referi acima. 
INDEFERIDO: Não assiste razão aos recorrentes ao alegar, pois a questão refere-se a um elemento 
articulador dos processos de aprendizagem a INTERDISCIPLINARIDADE.  A alternativa correta é a 
alternativa A apesar de conter erro material de digitação este não influencia na interpretação do 
enunciado e escolha da resposta correta.  
Referência Bibliográfica: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 2002 a.  

FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade: História, teoria e pesquisa. 13° Edição. Campinas: 
Papirus Editora. 1994. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 19 – Professor de Informática (habilitado) 
Candidato: 787275 
Alegação: candidato solicita cancelamento da questão, alegando que o enunciado confunde o candidato 
no limite que interessa: Outlook 2013, Gmail ou limite combinado; Na literatura o Gmail tem limite de 25 
MB, o Outlook de 20 MB e sugere ainda um combinado que teria que ser maior do que os 25 do Gmail. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, visto que o recurso se da por questões de 
interpretação do próprio candidato em relação à questão, e não um erro de elaboração. 
A interrogativa é clara: “Da conta de e-mail da Internet, como Outlook.com ou o Gmail, o limite de 
tamanho de arquivo combinado é:”, as demais informações são contextuais. 
E de acordo com a Microsoft “Da conta de e-mail da Internet. como Outlook.com ou o Gmail, o limite de 
tamanho de arquivo combinado é 20 megabytes (MB) e para as contas de Exchange (emails), o limite de 
tamanho de arquivo combinado de padrão é 10 MB.” 
Sendo assim, apenas a resposta A está correta.  
BIBLIOGRAFIA 
MICROSOFT. Enviar arquivos grandes com o Outlook. S.a. Disponível em: https://support.office.com/pt-
br/article/enviar-arquivos-grandes-com-o-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-
5c5dd04f77ef#ID0EAACAAA=Outlook_2016,_2013 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 20 – Professor de Informática (habilitado) 
Candidato: 787275 
Alegação: candidato solicita cancelamento da questão, alegando que a questão descreve a função do 
botão, em preto e branco ficou mal impresso, com as letras “ab” e um pincel, sem salientar a barra em 
baixo do pincel;O enunciado confunde o candidato por ter ficado a figura fraca na impressão e ainda 
pelas respostas, “Realce” e “Marcar texto”, fazendo referência a mesma informação. 
DEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, em relação ao conteúdo a questão poderia ser mantida, 
visto que a questão possui somente uma resposta correta que seria “Realce” como mostrada nas figuras 
abaixo do OpenOffice Writer: 

 

 

Cabe salientar, que não existe um botão no OpenOffice Writer com a função marca texto, sendo assim 
esta opção não seria correta. 
Para tal, para executar esta função de marca-texto é utilizado o botão “realce”  
 
Já no que diz respeito a impressão do caderno de provas, tendo em vista que faltou uma informação no 
símbolo (a barra em baixo do pincel)  que deve ser observado pelo candidato para interpretação da 
questão, o que interfere  na sua avaliação, esta Banca decide por sua anulação. 
QUESTÃO ANULADA 
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Questão 21 – Professor de Informática (habilitado) 
Candidato: 787275 
Alegação: candidato solicita cancelamento da questão, alegando que as respostas confundem o 
candidato, as letras “a”, “b” e “c” contém respostas corretas, portanto três respostas corretas para a 
mesma questão 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois o OpenOffice funciona nas 3 
plataformas Windows, Linux e Mac, e não apenas nas plataformas Windows e Linux ou Windows e Mac., 
sendo assim as alternativas “a”, “b” e “c” estão INCOMPLETAS, não podendo ser consideradas corretas. 

Como segue figura abaixo do próprio site da OpenOffice. 

 

 
 
BIBLIOGRAFIA: 
OPENOFFICE. Apache OpenOffice 4.1.5 released. Disponível em: https://www.openoffice.org/download/ 
QUESTÃO MANTIDA 
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QUESTÃO 19- Professor de Língua Portuguesa 
Candidatos: 784481;797046 
Alegação: Gostaria de recorrer referente ao fato de a questão 19 ter como resposta o texto ser 
expositivo, sendo que também cabe a resposta descritiva. Em pesquisa, entendi que era expositivo, 
porém, o trecho escolhido não apresenta apenas característica expositiva, mas também descritivo. Anular 
a questão seria o correto. O Texto Descritivo expõe apreciações e observações, de modo que indica 
aspectos, características, detalhes singulares e pormenores, seja de um objeto, lugar, pessoa ou fato. No 
fragmento utilizado na questão 19 prevalece a tipologia textual descritiva, pois nos é apresentado 
características da austríaca Hedwig Kiesler. Portanto trata-se de um fragmento predominantemente 
DESCRITIVO. 
INDEFERIDO: A questão 19 não deve ser anulada, pois o gabarito está correto. O fragmento da questão 
tem como tipologia textual um texto expositivo e não descritivo, visto que não há características da atriz 
em si, mas apenas expõe que ela é a “mãe” do telefone móvel. O principal assunto nesse trecho é sobre 
a história do celular, que porventura precisou citar uma importante atriz, pois cabia expor sobre ela, mas 
não são descrições dela e sim o que ela tem em comum com o assunto tratado. Vejamos: 
Texto descritivo 
A principal finalidade de um texto descritivo é apresentar a descrição pormenorizada de algo ou 
alguém, levando o leitor a criar uma imagem mental do objeto ou ser descrito. A descrição pode ser 
mais objetiva ou mais subjetiva, focando apenas aspectos mais importantes ou também detalhes 
específicos. 
Os textos descritivos não são, habitualmente, textos autônomos. O que acontece mais frequentemente é 
a existência de passagens descritivas inseridas em textos narrativos, havendo uma pausa na narração 
para a descrição de um objeto, pessoa ou lugar. 
Exemplos de texto descritivo: 

 folhetos turísticos; 
 cardápios de restaurantes; 
 classificados; 
 ... 

Disponível em: https://www.normaculta.com.br/tipos-de-texto/ 
Texto expositivo 
Sequência expositiva: intenta explicar dar informações a respeito de alguma coisa. O objetivo é fazer 
com que o interlocutor/ adquira um saber, um conhecimento que até então não tinha. É fundamental 
destacar que, nos textos explicativos, não se faz defesa de uma ideia, de um ponto de vista, - 
características básicas do texto argumentativo. Os textos explicativos tratam da identificação de 
fenômenos, de conceitos, de definições. 
Disponível em: http://helenaconectada.blogspot.com.br/2012/08/os-tipos-textuais.html 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
QUESTÃO 21- Professor de Língua Portuguesa 
Candidato: 793947 
Alegação: A figura de linguagem Elipse é a supressão de um termo na frase, o que não ocorre aqui. A 
menos que esta fosse: \"A rua estava deserta, ninguém na rua\", assim tendo a supressão do verbo 
estava. Mas na frase \"A rua deserta, ninguém na rua\", não há supressão de nenhum termo. 
INDEFERIDO: A questão referida não pode ser anulada porque de fato o exemplo representado é a figura 
de linguagem chamada elipse. Vejamos a definição de elipse: 
“Elipse é a omissão de um termo ou de uma oração inteira, sendo que essa omissão geralmente fica 
subentendida pelo contexto.” 
Leia a seguinte afirmação, extraída da obra de Autran Dourado: 
“A praia deserta, ninguém àquela hora na rua”. 
“Observe que após o vocábulo “ninguém”, está implícito o verbo estava. Ele não aparece na afirmação, 
mas podemos notar sua ausência pelo contexto. Por isso dizemos que aqui ocorreu elipse do verbo 
estava.” 
Disponível em: https://www.infoescola.com/linguistica/elipse/ 

http://helenaconectada.blogspot.com.br/2012/08/os-tipos-textuais.html
https://www.infoescola.com/escritores/autran-dourado/
https://www.infoescola.com/linguistica/elipse/
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Sendo assim, a questão referida está correta. O candidato pode ter se confundido com a figura de 
linguagem chamada Zeugma, que é a figura de linguagem colocada como exemplo pelo candidato, em 
que há a supressão de um termo já mencionado e não subentendido. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 

QUESTAO 24 - Professor de Artes (habilitado)  
Candidato: 789046 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: que a alternativa B 
também está correta. 
INDEFERIDO: NÃO assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “D”. 
-a presente questão avalia a capacidade do candidato quanto à adequada associação temática X 
conteúdo na área de Artes (1ª A 4ª SÉRIE) de alunos do Ensino Fundamental, mediada pelos PCN’s - 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes (1ª A 4ª SÉRIE). Nesse sentido, este documento (PCN’s de 
Artes (1ª A 4ª SÉRIE) lista a assertiva da alternativa “D” na página 61, o que a torna como resposta 
adequada (certa) para a presente questão. Já a assertiva da alternativa “B”, apontada como 
possivelmente adequada não se encontra na mesma listagem. 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo Público - EDITAL Nº 005/2017 -Município de COCAL DO SUL- SC  
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : arte / Secretaria de 
Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 130p. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 24- Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais (habilitado)  
Candidato: 785662 

Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
- que duas alternativas apresentam resposta correta. 
INDEFERIDO: NÃO assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “A”. 
- a assertiva da alternativa “C” constitui um conteúdo ortográfico e não gramatical, a saber, grosso modo: 
 “Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, significa o conjunto de regras estabelecidas pela 
gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras, o uso de sinais gráficos que destacam 
vogais tônicas, abertas ou fechadas, processos fonológicos como a crase, os sinais de pontuação 
esclarecedores de funções sintáticas da língua e motivados por tais funções etc. 
Ainda segundo o dicionário, gramática significa o conjunto de prescrições e regras que determinam o uso 
considerado correto da língua escrita e falado. A grande diferença, portanto, é que a ortografia não diz 
respeito à língua falada, sendo estritamente um conjunto de regras para a linguagem escrita. Afinal, “orto” 
quer dizer “correto”, e “grafia” quer dizer “escrita”. Ou seja, a escrita correta” 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo Público - EDITAL Nº 005/2017 -Município de COCAL- SC  
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa / 
Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: 144p. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf 
 
Erro de ortografia e de gramática: dá na mesma? Disponível em 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/09/12/1049006/erro-ortografia-e-gramatica-da-na-
mesma.html 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 25- Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais (habilitado)  
Candidato: 809770 

ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
-“ Na questão 25 a palavra MEDIR  não faz parte da avaliação formativa.  
A avaliação formativa prioriza o processo ensino- aprendizagem  ao invés de classificar ou MEDIR. “  
INDEFERIDO: NÃO assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “B”. 
- no item II, a grafia que se observa é “MEDIAR” e não “MEDIR”. 
 
Acerca da avaliação formativa, de acordo com o Indagações sobre currículo: currículo e avaliação (2007), 
na página 31, observa-se o seguinte: 
“Outros instrumentos de registro podem e devem coexistir: planilhas de notas, relatórios do desempenho 
dos estudantes, anotações diárias das aulas, diários do professor, no qual ele anota o que fez, o que foi 
produtivo, como poderia ser melhorado, enfim, há uma infinidade de possibilidades de registro da prática 
e do crescimento dos estudantes e crianças.” 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo Público - EDITAL Nº 005/2017 -Município de COCAL DO SUL- SC  
Indagações sobre currículo: currículo e avaliação / [Cláudia de Oliveira Fernandes, Luiz Carlos de Freitas] 
; organização do documento Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. 
– Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 44 p. : il. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 22- Professor de Educação Infantil (habilitado)  
Candidato: 790964 

Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
Gostaria de uma análise reflexiva acerca da questão 22 onde a assertiva se prende a apropriação e a 
técnicas não deixando uma opção clara de resposta, pois na formação inicial Educação Infantil no novo 
modelo educacional a criança não deve apropriar-se pelo ensino aprendizagem e sim relações com 
objetos... assim como não existe técnicas no desenvolvimento integral e sim habilidades a serem 
desenvolvidas. Os maiores pensadores são contra a essa questão foge da realidade da educação que se 
almeja para a fase inicial da formação da criança. Assim deve-se considerar um equívoco, pois o histórico 
cultural construtivista esclarece o ensino e sua integridade nas práxis, planejamentos e ações 
transformadoras do cotidiano escolar. Essa questão retrocede o ensino a uma visão tradicional e não 
realizada na atualidade em sala de aula. 
INDEFERIDO: NÃO assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “C”. 
-a presente questão avalia a capacidade do candidato quanto à adequada associação do “experiências 
ligadas à Arte e à linguagem plástica e visual” X objetivo de aprendizagem no âmbito da Educação 
Infantil. 
- Ficam excluídas, as alternativas A, B, D pelo seguinte: 
-Alternativas A e B: objetivo de aprendizagem relacionado ao campo de formação raciocínio lógico 
matemático. 
-Alternativa D: objetivo de aprendizagem relacionado ao campo social e natural 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo Público - EDITAL Nº 005/2017 -Município de COCAL DO SUL- SC  
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de 
Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il. 
Disponível em  http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 23- Professor de Educação Infantil (habilitado)  
Candidato: 798364 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
“A questão parece ter sido elaborada de forma ambígua, pois não esclareceu exatamente a atividade 
proposta.” 
INDEFERIDO: NÃO assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “A”. 
-a presente questão avalia a capacidade do candidato quanto à adequada associação da “atividade / 
brincadeira”  X objetivo de aprendizagem no âmbito da Educação Infantil. 
-o enunciado da presente questão faz sugestão da atividade proposta, demonstra através de imagens e 
de uma descrição, esta mencionando o seguinte: 
“.Basta apertar a língua do pequeno cãozinho, que funciona como gatilho.”  
Nisso, o verbo “apertar”, como a função “gatilho” já nos possibilita entendimento de ação educativa 
voltada para ação educativa de motricidade fina. 
 
- Ficam excluídas, as alternativas A, B, D pelo seguinte: 
-Alternativas A: objetivo de aprendizagem relacionado a alfabetização e letramento. 
-Alternativa B: objetivo de aprendizagem relacionado ao campo artístico e social. 
-Alternativa C: objetivo de aprendizagem relacionado ao campo do raciocínio lógico e matemático. 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo Público - EDITAL Nº 005/2017 -Município de COCAL DO SUL- SC  
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de 
Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il. 
Disponível em  http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 24- Professor de Educação Infantil (habilitado)  
Candidato: 792193 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: que a alternativa 
correta é a Letra B, e que no Gabarito consta outra alternativa como correta. 
INDEFERIDO: NÃO assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “B”. 
-a presente questão avalia a capacidade do candidato quanto à adequada associação da “ atividade / 
brincadeira” ” X objetivo de aprendizagem no âmbito da Educação Infantil. 
-o enunciado da presente questão faz sugestão da atividade proposta, demonstra através de imagens e 
de uma descrição, esta mencionando o seguinte  
“..ALINHAVOS ETNIAS.  
Contém 19 peças e 08 cadarços. Sendo 8 placas com representação das etnias e 11 peças 
representando peças de roupas características. As etnias representadas são: Alemão, Espanhola, 
Portuguesa, Africana, Japonesa, Ucraniano, Italiana, Árabe. Idade: a partir de 3 anos. ”  
 
- Ficam excluídas, as alternativas A, C, D pelo seguinte: 
-Alternativas A e D: objetivo de aprendizagem relacionado a alfabetização, a escrita e a leitura. 
-Alternativa C: objetivo de aprendizagem relacionado ao campo do raciocínio lógico e matemático. 
O Gabarito Preliminar aponta a alternativa B como correta. 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo Público - EDITAL Nº 005/2017 -Município de COCAL- SC  
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de 
Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il. 
Disponível em  http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 
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OUTROS QUESTIONAMENTOS 
 
Candidato: 809932 
Cargo: Orientador Educacional 
Alegação: candidata alega que em sua área do candidato não consta o caderno de provas do cargo de 
Orientador Educacional, somente do cargo de Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais, e faz 
alegações confusas em relação aos Gabaritos Divulgados. 
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão em consulta no sistema à sua área do candidato, constata-
se que os cadernos de prova de cada cargo estão disponíveis dentro de cada inscrição, o de Professor de 
Ensino Fundamental- Anos Iniciais, a prova do respectivo cargo e na inscrição de Orientador Educacional 
o caderno de Provas do Cargo de Orientador Educacional, em relação aos Gabaritos Divulgados estes 
estão de acordo com os cargos e respectivos cadernos de provas. 
RECURSO INDEFERIDO. 

 

Questão  25- Professor de Educação Infantil (habilitado) 
Candidato: 792193  
Alegação: Na questão de número 25 da prova está sublinhado a opção de letra  A e no gabarito consta a 
opção de letra B, sendo que a resposta correta é a de letra A como consta na prova. Estou encaminhando 
a questão que está na prova em anexo. Peço a revisão e correção do gabarito preliminar. 
INDEFERIDO: a candidata não assiste razão, pois tanto no caderno de provas bem como no Gabarito 
Preliminar, consta a letra A como correta.  
RECURSO INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COCAL DO SUL, 22 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 

ADEMIR MAGAGNIN 
Prefeito Municipal 


