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ATO 008/PMC/ED002/2015/PS 

 
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA ESCRITA DO EDITAL Nº 

002/2015 DE PROCESSO SELETIVO  
 

O PREFEITO MUNICIPAL do município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, torna público as decisões dos pedidos de recursos contra as questões e provas 
escritas aplicadas em 01 de Março de 2015, conforme segue: 

 
 

Conhecimentos Gerais cargos de Nível Médio 
 
Questão 12 – Matemática 
Candidato: 49543 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa correta é a 
legra C e não a D conforme gabarito. 
INDEFERIDO: Além de não apresentar a fundamentação teórica no recurso, a candidata se 
equivocou ao realizar a simples multiplicação dos lados.  
O volume de um prisma é dado pela área da base multiplicado pela altura, como segue: 
 
Resolução: 
 
Área da base: 
1 - Primeiro calcular o cateto menor. 

, onde “a” e “b” são Catetos e “c” a hipotenusa; 

 

 

 

 

 
 
2 – Calcular área do triângulo retângulo. 

 

 
 
3 – Calcular volume. 

 

 

 
 
Portanto a alternativa correta é “D) 72 cm³”. 
Desta forma, INDEFERIMOS o recurso interposto e mantemos a alternativa correta como sendo “D) 
72 cm³”. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 13 – Matemática 
Candidato: 49543 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa correta é a 
letra C e não a B conforme gabarito. 
INDEFERIDO: Além de não apresentar a fundamentação teórica no recurso, a candidata se 
equivocou na ordem de cálculo das operações básicas.  
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Resolução: 
 

 

 

 

 

 
 
Portanto a alternativa correta é “B) 847”. 
 
Desta forma, INDEFERIMOS o recurso interposto e mantemos a alternativa correta como sendo “B) 
847”. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 16 – Gerais 
Candidato: 49543 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o conteúdo da mesma não 
condiz em ser um conhecimento relevante ao cargo.  
INDEFERIDO: A questão deve ser mantida. 
A final do campeonato de futebol americano, conhecido como Super  Bowl, é considerado um dos 
maiores eventos esportivos do planeta.   
Embora seja praticado nos Estados Unidos, o evento é transmitido para mais de 200 países, 
inclusive no Brasil. O Super Bowl, foi pauta de praticamente todos os canais de televisão e jornais do 
Brasil. 
A final foi disputada no dia 01 de fevereiro de 2015.  
O fato do jogador Tom Brady, ser casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen, por si só, já 
seria um fato relevante para estar numa questão de conhecimentos gerais e atualidade.  
Ademais, o conteúdo programático do edital prevê que as questões poderiam abordar qualquer 
assunto relacionado a atualidades.  
QUESTÃO MANTIDA 
 
Conhecimentos Específicos cargos de Nível Médio 
 
Questão 35 – Monitor de Educação Especial 
Candidato: 49633 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma está incorreta. 
INDEFERIDO: Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do 
candidato com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. E embora o 
candidato tenha interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. 
ASPECTO 2 – Para além da “dificuldade na área da leitura, escrita e soletração,pela dificuldade em 
decodificar os códigos”, segundo renomados autores, a Dislexia também compromete procedimentos 
simples da criança como “demora em aprender a segurar a colher para comer sozinho, a fazer laço 
no cadarço do sapato, pegar e chutar bola”.  
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do 
recurso em questão.  
CONDEMARÍN, Mabel, BLOMQUIST, Marlys. (1989). Dislexia; manual de leitura corretiva. 3ª ed. 
Tradução de Ana Maria Netto Machado. Porto Alegre: Artes Médicas. 
ELLIS, Andrew W. (1995). Leitura, escrita e dislexia: uma análise cognitiva. 2 ed. Tradução de Dayse 
Batista. Porto Alegre: Artes Médicas. 
JOSÉ, Elisabete da Assunção José & COELHO, Maria Teresa. Problemas de Aprendizagem. 12ª 
edição, São Paulo: Ática. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 40 – Professor de Música 
Candidato: 50943 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma está duvidosa. 
INDEFERIDO: Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do 
candidato com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. E embora o 
candidato tenha interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. 
ASPECTO 2 – Na família das madeiras, os instrumentos tem como característica principal a 
presença de palheta – simples ou dupla – e chaves. Nesse caso, integram-se as flautas. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do 
recurso em questão.  
Introdução às Orquestras e Seus Instrumentos – Nelson M. Gama. Acervo pessoal de pesquisa 
QUESTÃO MANTIDA 

 

 

 

Canoinhas, 06 de Março de 2015 

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA 
Prefeito Municipal 


