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ATO 007/2017  
DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

DO EDITAL  DE CONCURSO PÚBLICO Nº 006/2017  
 
O Senhor ALCIDES MANTOVANI, Prefeito de ZORTÉA, no uso de suas atribuições legais, juntamente 
com a Comissão de Concurso Público,  e o Instituto o Barriga Verde,  tornam público a decisão 
referente aos recursos gabarito preliminar e questões da prova escrita, conforme segue:  
 

1. Conhecimentos Gerais 
 

1.1. Língua Portuguesa 
 
Questão 03 
840281 - Debora Dambros - Professor II – História 
805704 - Luciana Souza Dos Santos Da Silva - Professor II - História 
823069 - Francieli Daiane Pieri - Professor II - Informática 
Alegações:   
Em síntese não concordam com a alternativa dada como correta e ainda apontou erro na palavra 
documento, solicitando anulação da questão. 
Decisão da banca:  Não assiste razão para anulação de tal questão, pois a palavra documento com 
erro formal sanável, não traz conflito de raciocínio já que o enunciado deixa bem claro que é para 
analisar o termo destacado e o assunto é sobre palavras parônimas. Isto é, a questão não pede 
simplesmente para analisar um erro e sim o erro em relação às palavras parônimas. Além disso, os 
termos estão destacados.  
Sobre a alegação de que as palavras “extático” e “estático” existem não há dúvida, mas não há motivo 
para anulação , pois a questão foi usada de maneira incorreta , porque na frase só caberia ser dito 
“extático” com X e não com s. Na questão referida não faz sentido um homem ficar paralisado por algo 
tão abstrato que é a perseverança de uma mulher. Como seria a imobilidade? Quando percebeu tal 
perseverança a ponto de ficar parado por causa disso? Já extático, que significa maravilhado, cabe 
para tal frase porque demonstra o sentimento de admiração pela perseverança da mulher, outro 
substantivo abstrato que se encaixa devidamente. 
Referência Bibliográfica 
Na postagem anterior, analisamos e apresentamos os tipos de palavras homônimas presentes na 
oralidade e na escrita da Língua Portuguesa. 
Hoje, apresentaremos uma relação de palavras parônimas, ou seja, que possuem sons e grafias 
parecidas mais utilizadas na fala e na escrita dos brasileiros. Etimologicamente, segundo o Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa, “gr. parōnumía, as ‘semelhança de nome; nome derivado de um outro; 
paronimia ou paronímia; semelhança entre dois nomes’; ver par(a)- e -onímia ou -onimia; f.hist. 1858 
paronymia.” Veja: 
– acidente (desastre) / incidente (episódio) 
– arrear (pôr arreios) / arriar (descer, cair) 
– comprimento (extensão) / cumprimento (saudação) 
– deferir (conceder) / diferir (adiar/diferente) 
– descrição (descrever) / discrição (discreto) 
– despensa (armário) / dispensa (desobrigação, licença) 
– despercebido (desatento) / desapercebido (despreparado) 
– emergir (subir) / imergir (mergulhar) 
– emigrante (que sai de certo lugar) / imigrante (que entra em certo lugar) 
– eminente (importante) / iminente (prestes a) 
– esoterismo (ocultismo, ensinamento para iniciados) / exoterismo (ensinamento para todos) 
– estático (parado) / extático (em êxtase) 
– estrato (divisão social) / extrato (tirar de algo) 
– extensão (dimensão) / extorsão (ação de extorquir) 
Disponível em: http://blogs.ibahia.com/a/blogs/portugues/2014/04/14/as-palavras-paronimas/ 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA  
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Questão 05 
805838 - Tais Lopes Rodrigues - Professor II - Educação Infantil 
838285 - Monea Soares Borges Pessoli - Professor II - Séries Iniciais 
Alegações:   
Em síntese as candidatas alegam ou que o assunto não estava previsto no conteúdo programático ou 
alegando que a questão possui duas alternativas corretas, solicitando anulação da questão. 
Decisão da Banca:  
Não assiste razão para anulação, pois o conteúdo programático que foi colocado para a banca elaborar 
as questões havia esse tema e o mesmo foi utilizado para tal pergunta. 
Já sobre a alegação que há duas respostas corretas, não há motivo de anulação. Isso porque a 
questão pede especificamente qual o tipo de vício de linguagem, que de fato é um exemplo de 
cacófato. 
Referência Bibliográfica 
Cacófato 
Cacófato - Encontro de vocábulos ou sílabas que formam nova palavra de sentido ridículo ou obsceno: 
"É de pôr com a mão", "Tirei da boca dela", "Não pensei nunca nisso", "Quero a mala" e "A empresa é 
dirigida pela dona Maria". Há casos de cacófatos internos ou intravocabulares, em que as sílabas da 
mesma palavra podem ser lidas de maneira separada de modo a produzir novas formas, 
inconvenientes: "É mulher que se disputa (diz puta)". Desfaz-se o cacófato mediante mudança da 
ordem das palavras ou sua substituição. 
* Tomas Turbando 
* Por cada 
* Boca dela 
* Vou-me já 
* Vi-a 
* Uma mão 
* Ela tinha 
* Confisca gado 
* Vi ela 
* Como as concebo 
* Moça fada 
* Essa fada 
* Havia dado 
* Por ter me tido 
Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/cac%C3%B3fato/ 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA  

 
 
1.2. Gerais e Atualidades falta respostas wander 
 
Questão 06 
30134 - Ronaldo Cesar Francescki-  Professor II - Educação Física 
Alegações: 
Em síntese o candidato pele anulação da questão alegando afirmação falsa sobre a Coreia do Norte 
Decisão da Banca: 
O candidato pele anulação da questão alegando afirmação falsa sobre a Coreia do Norte, que na sua 
opinião possui fronteiras fechadas para visitantes e turistas, e estando fechadas, a embarcação 
americana não estaria exposta como troféu a turistas e visitantes. Não procede a sua argumentação. 
A BBC de Londres produziu uma matéria muito interessante sobre o assunto que foi reproduzida pelo 
portal G1(Globo), publicado em 25.01.2018, trazido no link a seguir -  
 https://g1.globo.com/mundo/noticia/como-foi-a-captura-pela-coreia-do-norte-do-unico-navio-militar-
dos-eua-mantido-em-poder-de-outro-pais.ghtml 
INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/cac%C3%B3fato/545/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/como-foi-a-captura-pela-coreia-do-norte-do-unico-navio-militar-dos-eua-mantido-em-poder-de-outro-pais.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/como-foi-a-captura-pela-coreia-do-norte-do-unico-navio-militar-dos-eua-mantido-em-poder-de-outro-pais.ghtml
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Questão 07 
854075 - Andre Marcio Neumann - Professor II - Informática 
Alegações:  
Em síntese o candidato solicita anulação da questão, questionando uso das aspas,  
que o texto no caderno de prova não condiz totalmente com a  fala encontradas nos sites. 
Decisão da Banca: 
O enunciado da questão trouxe o complemento de texto entre aspas: “por estarem apenas distribuindo 
informações. Mas o fato de serem distribuidores, quase monopolistas, os tornam serviços de utilidade 
pública e devem sujeitar-se a regulamentações mais rigorosas com o objetivo de preservar a 
concorrência, a inovação e o acesso universal justo e aberto” entre aspas, para extrair dos candidatos, 
a correta interpretação do que disse o Bilionário Soros, no fórum de Davos. Ele entrou na lista dos 10 
mais ricos dos Estados Unidos em 2011. (links abaixo) E em 25.01.2018, o Jornal de Santa Catarina 
o define como um bilionário, e não simplesmente um “rico””.  A inserção de outros bilionários, como 
Slim, Tata e Bloomberg entre as alternativas, é exatamente para que os candidatos consigam 
identificar quem disse que as empresas Facebook e Google devem se sujeitar a regulamentações mais 
rigorosas, pois quase não possuem concorrência e assim, praticamente monopoliza suas áreas de 
atuação. Portanto, não assiste razão aos recursantes. O texto trazido no enunciado está contido no 
link abaixo. Soros criticou Google e Facebook por eles afirmarem “que estão apenas distribuindo 
informações. Mas o fato de serem distribuidores quase monopolistas os tornam serviços de utilidade 
pública e devem sujeitarem-se a regulações mais rigorosas, com o objetivo de preservar a 
concorrência, a inovação e o acesso universal justo e aberto”. 
https://www.istoedinheiro.com.br/por-que-george-soros-resolveu-combater-google-e-facebook/ 
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/mundo/noticia/2018/01/george-soros-ataca-trump-
bitcoin-e-gigantes-da-internet-em-davos-10134017.html 
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/09/soros-entra-na-lista-dos-10-mais-ricos-dos-eua-pela-
forbes.html 
RECURSOS INDEFERIDOS – QUESTÃO MANTIDA  

 
Questão 08 
805704 - Luciana Souza Dos Santos Da Silva - Professor II - História 
Alegações: 
Em síntese Candidato roga anulação da questão alegando confusão no enunciado. 
Decisão da Banca: 
Candidato roga anulação da questão alegando confusão no enunciado, e divaga sobre a clássica 
dúvida que atinge grande parte das pessoas ao se deparar com a correta interpretação, das 
alternativas de resposta, principalmente entre paleontologia e arqueologia. A questão traz um texto 
informativo, e indaga, sobre os ossos “humanos” fossilizados, portanto antigos. Na primeira página dos 
principais buscadores sobre a confusão clássica entre Paleo e Arqueo (logias) encontramos a mesma 
afirmação trazida pelo recorrente: Os arqueólogos diferenciam-se dos paleontólogos porque não 
trabalham com restos de seres vivos - é uma ciência social. Um arqueólogo estuda as culturas e os 
modos de vida humana do passado a partir da análise de vestígios materiais. Podemos pensar na 
Paleontologia como a ciência que tem como objetivo entender a história da vida na Terra através 
do estudo de vestígios preservados de seres vivos. Alguns pensam na Paleontologia como o 
estudo dos fósseis, mas nem todos os vestígios encontrados passam por processos de fossilização (e 
mesmo assim estão preservados). Os ossos encontrados em Israel, produziram uma reviravolta nas 
hipóteses históricas e na ciência. Logo, ossos antigos assim estão relacionados com a paleontologia, 
como descrevem os links abaixo.  
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/mais-antigos-restos-humanos-fora-da-africa-sao-
encontrados-em-caverna-de-israel.ghtml 
https://arqueologiaeprehistoria.com/paleontologia-o-que-e-onde-estudar/ 
  Recurso INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA  

 
 
 

https://www.istoedinheiro.com.br/por-que-george-soros-resolveu-combater-google-e-facebook/
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/mundo/noticia/2018/01/george-soros-ataca-trump-bitcoin-e-gigantes-da-internet-em-davos-10134017.html
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/mundo/noticia/2018/01/george-soros-ataca-trump-bitcoin-e-gigantes-da-internet-em-davos-10134017.html
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/mais-antigos-restos-humanos-fora-da-africa-sao-encontrados-em-caverna-de-israel.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/mais-antigos-restos-humanos-fora-da-africa-sao-encontrados-em-caverna-de-israel.ghtml
https://arqueologiaeprehistoria.com/paleontologia-o-que-e-onde-estudar/
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Questão 09 
854075 - Andre Marcio Neumann - Professor II - Informática 
Alegações: 
Segundo o site do Wikipédia são 5 anos. E não 3 conforme o caderno de prova. 
Então a Resposta na questão está errada. 
Decisão da Banca: 
O candidato busca escora na Wikipedia, de onde extrai um link, cujo texto traz 5, e não 3 anos, como 
afirma a questão original, sendo este o prazo mínimo de comprovação de uso da terra, durante o 
período conhecido como sesmaria. A Wikipedia ainda não possui aceitação científica suficiente para 
tal fundamentação, pelo fato de permitir que seu conteúdo seja modificado a qualquer tempo, por 
qualquer pessoa, não apenas de especialistas. Seu conteúdo mostra-se frágil, carecendo com 
frequência, socorro em outros métodos para comprovar a sua veracidade. A Wikipédia é uma ótima 
ferramenta para instigar a curiosidade nas pessoas. Por isso, professores a utilizam com frequência 
esta enciclopédia online para propor pesquisas mais complexas e profundas para os seus alunos, 
inclusive com variados pontos de vista, e diversas abordagens. Por ser uma enciclopédia livre, a 
Wikipédia não requer que nenhum dos seus colaboradores seja um profissional ou especialista de 
alguma área. Por isso, o site às vezes é alvo de ações prejudiciais, com pessoas tentando 
deliberadamente arruinar um artigo. Ao permitir alteração frequente de seu conteúdo, ela não possui 
ainda base sólida para fundamentos, quando apresenta contradições, como foi ocaso em estudo. O 
confronto mostrou-se evidente, como descrevem os textos e links abaixo:    Comprovado o prazo de 
três anos, a terra era doada. “ Então o Rei de Portugal resolve substituir o sistema de capitanias pelo 
sistema de governador-geral, que durou mais ou menos três séculos (ver Brasil Colônia). As terras 
eram doadas, desde o início da colonização do Brasil, até 1821, em sesmaria, após o 
requerente comprovar o uso da terra há pelo menos 3 anos.” 
https://www.google.com.br/search?q=sesmarias+-+comprovar+uso+a+tres+anos&oq=sesmarias+-
+comprovar+uso+a+tres+anos&aqs=chrome..69i57.6846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
Conforme a NBR 6023:2000 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto 
cientifico publicado em periódico eletrônico deve ser citado da seguinte forma: ERICEIRA, Cássio 
Marcelo Arruda. As Sesmarias e o legítimo destaque do patrimônio público. Conteudo Juridico, 
Brasilia-DF: 03 jul. 2014. Disponivel em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.48882&seo=1>. Acesso em: 13 fev. 2018. 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2014/03/26/1091185/infografico-tudo-voce-precisa-
saber-enciclopedia-livre-wikipedia.html 
Recurso INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA  

 
   
1.3. Legislação  
 
Questão 11 
838996 - Carla Surdi - Professor II - Educação Infantil 
853846 - Cleciane Da Silva - Professor II - Educação Infantil 
805704 - Luciana Souza Dos Santos Da Silva - Professor II - História 
Alegações: 
01) De acordo com os PCN""s, ao se trabalhar a pluralidade cultural na escola, fortalecendo a cidadania 
o que se espera é que o educando seja capaz de respeitar e valorizar os diferentes grupos étnicos e 
culturais de seu convívio social, conhecendo as diversas línguas, não como forma de reprodução, mas 
de respeito. Sendo assim, solicito a anulação da questão 11, pois além da opção B, a alternativa D, 
também está correta e amparada pelos PCN""s, no item ""Temas Transversais"", especificado no 
conceito ""Pluralidade Cultural"".  
02) Resposta Incorreta. A questão 11 salienta acerca da Pluralidade Cultural como Tema Transversal 
exposto principalmente no desenvolvimento da cidadania da criança. Por isso, “a temática da 
Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais 
dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional”(PCNS, 1998, p. 16).  “Ao mostrar as 
diversas formas de organização social desenvolvidas por diferentes comunidades étnicas e diferentes 
grupos sociais, explicita que a pluralidade é fator de fortalecimento da democracia pelo adensamento 

https://www.google.com.br/search?q=sesmarias+-+comprovar+uso+a+tres+anos&oq=sesmarias+-+comprovar+uso+a+tres+anos&aqs=chrome..69i57.6846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=sesmarias+-+comprovar+uso+a+tres+anos&oq=sesmarias+-+comprovar+uso+a+tres+anos&aqs=chrome..69i57.6846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2014/03/26/1091185/infografico-tudo-voce-precisa-saber-enciclopedia-livre-wikipedia.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2014/03/26/1091185/infografico-tudo-voce-precisa-saber-enciclopedia-livre-wikipedia.html
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do tecido social que se dá, pelo fortalecimento das culturas e pelo entrelaçamento das diversas formas 
de organização social de diferentes grupos”. (PCNS, 1998, p. 36). Dessa forma, a questão 11 
possibilita ter como correta também a letra D da mesma, além da B, pois trata da Pluralidade como 
algo referente ao respeito e a valorização do outro, não somente de si, mas também de reconhecer o 
contexto cultural e étnico que vive, de modo a favorecer o respeito. Dessa forma, solicito anulação da 
questão 11. Anulação da questão  
03) Em síntese alegam  que o assunto da questão não consta do conteúdo programático do edital.  
Decisão da Banca: 
INDEFERIDO. QUESTAO MANTIDA 
A questão 11 apresenta enunciado, comando e quatro alternativas claras, objetivas, com referencial 
temático e bibliográfico sendo que na configuração da mesma estes elementos podem ser notados da 
seguinte forma: 
ENUNCIADO: “O contexto do núcleo temático transversal “Pluralidade cultural e cidadania”, ao 
Professor que deseja desenvolver “Fortalecendo a cidadania” com os alunos dos primeiro e segundo 
ciclos do Ensino Fundamental,...” 
COMANDO DA QUESTÃO: “...os Parâmetros Curriculares Nacionais 1ª a 4ª Séries sinalizam que o 
mesmo deverá fazê-lo através do seguinte conteúdo:” 
Neste comando da questão espera-se que o candidato corretamente associe o conteúdo (expressos 
nas alternativas A,B,C,D) ao eixo apontado no comando da questão (“Fortalecendo a cidadania” - 
Parâmetros Curriculares Nacionais 1ª a 4ª Séries) 
ALTERNATIVAS: 
As assertivas das alternativas “A”, “C” e “D” representam conteúdos fixados no eixo “Línguas” do bloco 
“o ser humano como agente social e produtor de cultura”, preconizados pelos PCN’s -  1ª a 4ª Séries 
- pluralidade cultural, página 56. 
Já a assertiva da alternativa “B” representa conteúdo fixado no eixo “Fortalecendo a cidadania” do 
bloco “Pluralidade cultural e cidadania”, preconizados pelos PCN’s -  1ª a 4ª Séries - pluralidade 
cultural, página 60. 
- De acordo com o ANEXO III CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, página 21 do Edital 006/2017 - 
Concurso Público Magistério Município de Zortea – SC, para o cargo Professor de História, a temática 
explorada na presente questão está prevista na parte de “CONHECIMENTOS BÁSICOS COMUNS A 
TODOS OS CARGOS”, a saber, pelo seguinte: 
“ Legislação: ...PCN´S...;” 
Incorpora todos os todos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Referência: 
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : pluralidade cultural, 
orientação sexual / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 164p. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro101.pdf 
Edital 006/2017 - Concurso Público Magistério Município de Zortea – SC. Disponível em 
https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1414/edital-de-concurso-publico-006-2017-pdf_60.pdf 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA  

  
Questão 15 
854075 - Andre Marcio Neumann - Professor II - Informática 
Alegações:  
Anular a questão por que no caderno de prova o número da lei está como 1.3146/2015, está lei não 
existe, e se existe refere-se à outra coisa. A lei e LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. ou 
13.146/2015. O ponto no número da lei está no lugar errado. 
Decisão da Banca: Não assiste razão para anulação de tal questão, pois a pontuação do número 
com erro formal sanável, não traz conflito de raciocínio já que não há outra lei específica brasileira 
que versa sobre a matéria. Além disso, a própria redação da questão traz em seu enunciado a frase 
“Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência” e um trecho da lei. Destarte, indefere-se 
pedido e fica mantida a questão. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 



 

Estado de Santa Catarina 
Município de ZORTÉA 
Edital n.º 006/2017 de CONCURSO PÚBLICO   

 

2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

2.1. Específicas comuns a todos os cargos 
 

Questão 16 
840281 - Debora Dambros - Professor II - História 
805704 - Luciana Souza Dos Santos Da Silva - Professor II – História 
854075 - Andre Marcio Neumann- Professor II - Informática 
803730 - Tiago Pellissari- Professor II - Informática 
Alegações: 
01) Em síntese alega que o assunto da questão não consta do conteúdo programático do edital.  
02) As pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a psicogênese da língua escrita 
demonstram como se constrói, em três NÍVEIS evolutivos, a compreensão do sistema alfabético de 
representação da língua, permitindo definir atividades e intervenções pedagógicas que favorecem a 
compreensão da escrita e a superação das dificuldades desta aprendizagem. Em síntese alegam  que 
o assunto da questão não consta do conteúdo programático do edital.  
03) Anular a questão por que o anunciado na questão diz que a concepção e só de Emilia Ferreiro.  
A concepção não e só de Emilia Ferreiro, a concepção e de Emilia Ferreiro é Ana Teberosky. 
A questão já inicia errada. As pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita, realizadas por Emilia 
Ferreiro e Ana Teberosky 
Decisão da Banca:  
- De acordo com o ANEXO III CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, página 22 do Edital 006/2017 - 
Concurso Público Magistério Município de Zortea – SC, a temática explorada na presente questão 
está prevista na parte de “CONHECIMENTO ESPECÍFICO DOS CARGOS DE PROFESSORES”, a 
saber, pelo seguinte: 
PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL: 
“Processos de Ensino Aprendizagem: mediação professor aluno, procedimentos metodológicos... 
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento;... 
Desenvolvimento da linguagem oral, escrita”  
PROFESSOR - SÉRIES INICIAIS: 
“Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de conceitos 
científicos...” 
... 
“...procedimentos metodológicos e teoria da atividade”... 
“Aprendizagem: Leitura/Escrita.”... 
“Métodos e processos no ensino da leitura; Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e 
leitura, métodos, técnicas e habilidades” 
Temáticas estas que a emérita Emília Ferreiro contribuiu de forma para com à educação sendo que 
 
“A psicolinguista argentina desvendou os mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e 
escrever, o que levou os educadores a rever radicalmente seus métodos” 
(...) 
“As pesquisas de Emilia Ferreiro, que estudou e trabalhou com Piaget, concentram o foco nos 
mecanismos cognitivos relacionados à leitura e à escrita.” 
 
Referência: 
Edital 006/2017 - Concurso Público Magistério Município de Zortea – SC. Disponível em 
https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1414/edital-de-concurso-publico-006-2017-pdf_60.pdf 
 
FERRARI, Márcio.Emilia Ferreiro, a estudiosa que revolucionou a alfabetização. Disponível em 
https://novaescola.org.br/conteudo/338/emilia-ferreiro-estudiosa-que-revolucionou-alfabetizacao 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA  

 
 
 

https://novaescola.org.br/conteudo/338/emilia-ferreiro-estudiosa-que-revolucionou-alfabetizacao


 

Estado de Santa Catarina 
Município de ZORTÉA 
Edital n.º 006/2017 de CONCURSO PÚBLICO   

 

Questão 17 
830124 -  Aurenita Aparecida Gomes Da Silva Ramos - Professor II - Séries Iniciais 
Alegações: 
Em síntese alega que todas as alternativas da questão estão corretas, apresentando suas razões e 
fundamentações.  ALTERNATIVAS DA QUESTÃO DE NÚMERO 17 TODAS ESTÃO CORRETAS 
Decisão da Banca:  
Em termos práticos e educacionais, o método Montessori parte do abstrato rumo ao concreto. 
Há de se atentar ao comando da presente questão “...é inadequado afirmar que”, ou seja, não é 
correto, é errado dizer acerca do método Montessori. 
Nisso, há de compreender que a alternativa “B” traz um conceito inadequado (errado) uma vez que 
“em termos práticos e educacionais, o método Montessori parte do concreto rumo ao abstrato.”, a 
saber: 
“Maria Montessori defendia que o caminho do intelecto passa pelas mãos, porque é por meio do 
movimento e do toque que as crianças exploram e decodificam o mundo ao seu redor. "A criança ama 
tocar os objetos para depois poder reconhecê-los", disse certa vez. Muitos dos exercícios 
desenvolvidos pela educadora - hoje utilizados largamente na Educação Infantil - objetivam chamar a 
atenção dos alunos para as propriedades dos objetos (tamanho, forma, cor, textura, peso, cheiro, 
barulho). O método Montessori parte do concreto rumo ao abstrato. “ 
FERRARI, Márcio. Maria Montessori, a médica que valorizou o aluno 
Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/459/medica-valorizou-aluno 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA  
 

2.2. Professor II - Educação Infantil 
 

Questão 31 
833007 - Carla Soares Almeida - Professor II - Educação Infantil 
853846 - Cleciane Da Silva - Professor II - Educação Infantil 
Alegações: 
01) Em síntese alega que  a alternativa D, também poderá ser considerada correta. 
02) Mais de uma resposta correta. 
Decisão da Banca:  
Há de se observar a descrição da presente questão “Tampinhas de garrafa pet e emborrachado das 
letras. É possível fazer carimbos com letras do nome da criança, carinhas, símbolos...” bem como o 
comando “...e, de forma específica, o brinquedo / objeto (imagem e descrição) demonstrado possibilita 
o seguinte objetivo de aprendizagem”.  
Neste caso, há uma correlação específica objeto x objetivo de aprendizagem: alternativa “B”, pois a 
criança movimentará os dedos em movimentos finos para carimbar “letras do nome da criança, 
carinhas, símbolos” que desejar. 
As alternativas “A” e “C” representa um objetivo de aprendizagem correlacionado campo da 
matemática.  
A alternativa “D” representa um objetivo de aprendizagem correlacionado campo da linguagem 
musical. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA  

 
Questão 32 
853846 - Cleciane Da Silva - Professor II - Educação Infantil 
814970 - Mileide Lopes Cunha - Professor II - Educação Infantil 
Alegações: 
01) Em síntese  solicito anulação da questão, alegando que todas as respostas são verdadeiras. 
02) Em síntese alega que a questão possui mais de uma alternativa correta. 
Decisão da Banca:  
Há de se observar a descrição da presente questão a correlação eixo temático x ação pedagógica, no 
caso “campo do brincar e das brincadeiras”. 
Neste caso, há uma correlação específica campo da formação humana (brincar / brincadeiras) x ação 
pedagógica: alternativa “A”, que é explícita ao citar “descoberta das possibilidades motoras, 

https://novaescola.org.br/conteudo/459/medica-valorizou-aluno
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expressivas e de brincadeiras de seu corpo.” As alternativas “B” e “C” representam ações pedagógicas 
especificas ao desenvolvimento da linguagem oral.   
A alternativa “D” representa uma ação pedagógica especificas ao desenvolvimento da linguagem 
corporal. 
Referencia: 
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 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA  

 
2.3. Professor II – História 
 

Questão 26 
840281 - Debora Dambros - Professor II - História 
805704 - Luciana Souza Dos Santos Da Silva - Professor II - História 
Alegações: 
01) Em síntese alega que o comando da questão não especifica o período, ou seja, o comando da 
questão abre possibilidades para diversas interpretações e consequentemente respostas. E que  
“o desenvolvimento da habilidade relacionada a aquisição e assimilação do referido conceito pode 
ocorrer em diversos momentos do processo educativo e não apenas através da temática assinalada 
pela alternativa (D) Vilas e cidades no Brasil colônia. 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf 
Decisão da Banca:  
A correlação objetivo de aprendizagem X temática na presente questão pode ser expressa tanto na 
alternativa “B”, quanto na alternativa “C”, uma vez que o comando da questão não menciona 
especificidade local ou temporal. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA  

 
 

2.3. Professor II - Informática 
 
Questão 26 
823069 - Francieli Daiane Pieri - Professor II - Informática 
803730 - Tiago Pellissari - Professor II - Informática 
Alegações:  
Solicitam a análise da questão 26 para que seja feita a correção do gabarito, já que a alternativa 
correta é a opção C, de acordo com o site da O gabarito apresenta como correta a opção A (Ctrl + U) 
que de acordo com o suporte da Microsoft esse atalho tem a função de Localizar e Substituir. 
Decisão da Banca: 
A banca mantém a questão, pois de acordo com o fabricante do Word 2013: 

Sublinhado Ctrl+U 

Cabe destacar que o candidato usou bibliografia do fabricante para a versão do Word 2013 de 
Portugal e não do Brasil. 
BIBLIOGRAFIA 
1 MICROSOFT, Atalhos de teclado do Microsoft Word no Windows. Disponível em: 

https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-Windows-
95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA  
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Questão 29 
823069 - Francieli Daiane Pieri - Professor II - Informática 
Alegações: 
Solicito a Anulação da questão 29, visto que no enunciado  da mesma solicita qual opção podemos 
utilizar no navegador sem que não haja nenhum problema para acessar o site do Google, não 
especificando que o acesso a este site deveria ser COM SEGURANÇA, neste caso as alternativas B, 
C e D dão acesso ao referido site. Se fosse solicitado na questão que o acesso deveria ser com 
segurança precisaria ser utilizado o protocolo HTTPS e não HTTP,  neste caso nenhuma das 
alternativas estaria correta. 
Outra opção, seria que no enunciado da questão solicitasse qual das alternativas não daria acesso 
ao site da Google, que no caso seria a alternativa A. 
Decisão da Banca: 
A banca anula questão, pois como o enunciado esta pouco especifico na prerrogativa, e com isso traz 
3 alternativas possíveis de acessar o site da google, B, C, D, transpondo para o site de segurança 
https://www.google.com.br 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 35 
854075 - Andre Marcio Neumann - Professor II - Informática 
Alegação: 
Anular a Questão pois não existe o aplicativo Reminna Remote Desktop, o aplicativo correto e 
Remmina Remote Desktop. Remmina e com dois (2) MM e um (1) N só, e no caderno de prova  
Reminna  está escrito com um (1) M e dois (2) NN. 
Remmina é uma aplicação de desktop remoto, um software e livre coberta pela licença GNU GPL, 
escrito em C e GTK+, e disponível apenas para sistemas baseados em Unix/Linux. 
E NÃO  Reminna Remote Desktop COM UM (M) SÓ NOME ERRADO 
Decisão da Banca: 
Questão anulada, pois devido erro de digitação na palavra “Reminna” na afirmativa II, a torna 
errônea, e não há alternativa que contenha apenas a afirmativa III correta. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA  

 
Questão 36 
854075 - Andre Marcio Neumann - Professor II - Informática 
Criar uma lista com marcadores, que caractere é usado, seguido da tecla de espaço para criar um 
marcador “A onde quero criar um marcador”? No Microsoft Word, Microsoft  Excel, no Prompt de 
comando, OpenOffice 4.1.5  Writer ou OpenOffice 4.1.5  Calc? 
Anular questão por que não identifica em qual software ou programa se aplica está combinação de 
teclas. 
Decisão da Banca: 
Questão anulada, pois o enunciado não especifica o programa para criar lista de marcadores, não 
dando sentido a prerrogativa. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA  

 
 
2.4 Professor II - Séries Iniciais 
 
Questão 30 
830124 - Aurenita Aparecida Gomes Da Silva Ramos - Professor II - Séries Iniciais 
Alegações: 
Em síntese alega que a questão está incompleta, ou seja, não está se baseando em documento 
norteador educacional e não está se referindo a nenhum ciclo do ensino fundamental para que a 
resposta seja a letra B. 
Decisão da Banca:  

https://www.google.com.br/
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A presente questão avalia a adequada correlação aspectos gramaticais da língua portuguesa X 
conteúdo. Nesse sentido, a assertiva da alternativa “B” (Dois pontos e travessão) figura como item 
gramatical da língua portuguesa. 
A assertiva da alternativa “A” relaciona-se à produção textual / oral. 
A assertiva da alternativa “C” e “D” se relaciona à produção textual. 
Referência: 
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa / 
Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : 144p. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA  

 
 

ZORTÉA, 15  de fevereiro de 2018. 
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Prefeito Municipal 

 


