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ATO Nº 007/2018  

DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA E 
GABARITO PRELIMINAR DO EDITAL Nº 008/2017 DE PROCESSO SELETIVO 

 

LIRIO DAGORT, Prefeito Municipal de Xaxim, através da Secretaria de Educação e Cultura, no uso 

de suas atribuições legais, juntamente com a comissão municipal de Processo Seletivo e o Instituto O 

Barriga Verde, torna público o que segue: 

 

1. CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 
 

1.1. Conhecimentos Básicos 
 

1.1.1. Português 
 

Questão 03 
Candidato: 830303/ 829934 
Alegações: candidatos impetram recursos alegando que a palavra "documentou" confundiu a questão e acabou 
prejudicando os candidatos, sendo que essa palavra na frase, está empregada incorretamente. 
Decisão da Banca: Candidatos não assistem razão, 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.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questões 04 
Candidatos: 824330/ 817891 
Alegações: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada alegando que a) existem duas 
respostas corretas; b) a questão não especifica se é para assinalar a correta ou incorreta ou exceto a correta 
ou a incorreta. E ainda, também que a pergunta foi mal elaborada. 
Decisão da Banca: Candidatos não assistem razão. Na alegação um candidato acredita haver duas respostas 
corretas, mas não há. As definições de antítese e paradoxo são semelhantes, porém há distinções. A antítese 
trabalha com sentidos opostos, já o paradoxo também trabalha com sentidos opostos, porém reúne ideias 
contraditórias dentro de um mesmo contexto. Sendo assim, o gabarito da questão é exemplo de um paradoxo, 
há uma ideia contraditória, pois se há dor como pode ter prazer?  
Já na alegação dois, o candidato alega que não há especificação para o que deve ser assinalado. O enunciado 
deixa bem claro o que está sendo pedido, pois questiona qual figura de linguagem o autor faz uso. Faz-se 
entender que fazer uso de algo contempla a suposição de assinalar a opção correta, o que o autor usou em sua 
frase, ou seja, qual exemplo de figura de linguagem foi mencionada.  
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
A diferença entre antítese e paradoxo. Disponível em: https://www.estudopratico.com.br/diferenca-entre-
antitese-e-paradoxo/ 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

 

https://www.estudopratico.com.br/diferenca-entre-antitese-e-paradoxo/
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Questão 05 
Candidato: 817891/ 844845 
Alegações: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada alegando em síntese que a) a 
pergunta foi mal elaborada, está confusa e vazia; b) a questão não especifica se é para assinalar a correta ou 
incorreta ou exceto a correta ou a incorreta. 
Decisão da Banca: Candidatos não assistem razão. O enunciado deixa bem claro o que está sendo pedido. Faz-
se entender que pergunta qual tipo de vício de linguagem está apresentado na marcação em negrito da 
questão, interpretando então que a opção a ser assinalada é a correta.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
1.1.2. Gerais e Atualidades 

 

Questão 06 
Candidato: 817891 
Alegações: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada alegando em síntese que a questão 

dever ser clara e objetiva a interpretação do leitor tem que ter direcionamento se é para assinalar a correta ou 

a incorreta a qual não especifica na questão já participei de elaborações de provas para concursos e é 

obrigatório na perguntar estar assinale a alternativa correta ou incorreta. 

Decisão da Banca: Candidatos não assistem razão. O enunciado deixa bem claro o que está sendo pedido, a 

questão pergunta “Onde está esta embarcação?” sem espaço para a interpretação que aponte para assinalar 

a resposta incorreta. A candidata não apresenta nenhuma bibliografia que fundamente esta obrigatoriedade, 

mesmo porque, está claro, límpido e cristalino o que deve ser respondido pelos candidatos nesta pergunta. 

Fica indeferido o recurso e mantida a questão.  

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
1.1.3. Legislação 

 

Questão 11 
Candidato: 817891/ 850505  
Alegações: candidatos impetram recurso alegando que a) não se refere o que se deve assinalar se é assinalar a 
correta ou incorreta ou exceto a correta ou incorreta ou verdadeira ou falsa; b) a resposta a esta questão é 
bem mais ampla da resposta citada. 
Decisão da Banca: 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. 
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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. 
 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 

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 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 15 
Candidato: 836689 
Alegações: candidato impetra recurso alegando que a questão trata-se ao que se refere a "lei 1.3146/2015" 
sendo inexistente a mesma. Podemos confirmar nos sites como: www.planalto.gov.br, e, ainda, no estatuto da 
pessoa com deficiência que a lei que trata sobre as alternativas que a questão trouxe é a lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015 que: 
institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (estatuto da pessoa com deficiência), (ou seja, lei 
nº treze mil, cento e quarenta e seis...) e não a ""lei"" que estava proposta na pergunta, por este motivo, pede-
se a anulação da questão." 
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 

 

1.2. Conhecimentos Específicos 
 

Questão 16 – Área 10 – Artes Visuais (Habilitado) 
Candidato: 817891 
Alegações: candidato impetra recurso alegando em síntese que a questão não se refere o que se deve assinalar 
se é assinalar a correta ou incorreta ou exceto a correta ou incorreta ou verdadeira ou falsa.  
Decisão da Banca: Candidatos não assistem razão, a questão está clara e objetiva. Uma parte significativa de 
nosso córtex cerebral é dedicada principalmente ao processamento visual. A visão fornece informações sobre 
nosso ambiente sem necessidade de proximidade, como no caso de sabor, toque ou odor. A visão tem 
importância primordial em todos os aspectos de nossa vida cotidiana. 
Não haveria PERCEPÇÃO VISUAL (obtido através da visão ⟨memória visual; sensações visuais⟩); se o ser humano 
não tivesse um órgão denominado de olho (O olho humano é um órgão de precisão extrema. O olho transforma 
impulsos luminosos em visão. As partículas de luz atingem o olho passando pela córnea, cristalino, vítreo e a 
retina); não seria capaz de ver imagens, fotografias ou muito menos a câmera fotográfica (que são as demais 
alternativas do enunciado).  
A questão está elaborada de forma de complementação simples, o enunciado está redigido em forma de frase 
incompleta e a alternativa deve completar a frase proposta. 
Cada pergunta pode, opcionalmente, ter um retorno direcionado. Se nenhuma resposta de retorno for 
especificada, será mostrado na tela "Essa alternativa está correta" ou "Essa alternativa está errada". 
A questão foi elaborada conforme os conteúdos previstos pelo o edital, para que cada participante pudesse 
previamente se preparar. Cabe aos participantes ter a percepção de analisar e interpretar de acordo com o 
que estudou, pois cabe ao profissional da área conhecer/dominar os conteúdos e assuntos propostos pelo 
edital. 
 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 

http://www.enciclopedia-crianca.com/cerebro/segundo-especialistas/percepcao-visual-e-desenvolvimento-
inicial-do-cerebro 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 21 – Área 02 – Educação Física (Habilitado) 
Candidato: 794962 
Alegações: candidato impetra recurso alegando em síntese que a questão número 21, dá a entender que todas 
as alternativas estão corretas, pois a mesma não cita a função das regras, deixando assim um leque maior para 
as respostas. 
Decisão da Banca: Candidatos não assistem razão. De acordo com o referencial Dicionário Field, a imagem 
apresentada pode ser corretamente associada às funções do juiz (alternativa “C”).  No contexto do Futebol, 
pode-se claramente observar que no centro da imagem há um personagem (o juiz), devidamente uniformizado 
e ao seu redor há quatro alusões à suas funções ao conjunto de atribuições desempenhadas pelo juiz no intuito 
de garantir que a partida ocorra conforme as regras oficiais. 
 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 

FUNCÕES DO JUIZ. Disponível em http://dicionariofield.com.br/scenes/83/funcoes-do-juiz 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 

XAXIM, 09 de fevereiro de 2018. 
 
 

LIRIO DAGORT  
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 


