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Ato 010/PS/BAS/ED001/15 

 
DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E 

QUESTÕES DE PROVA   
DO EDITAL Nº 001/2015 DE PROCESSO SELETIVO  

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal 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  (Gerais Superior- Matutino)  
Candidato: 236466 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
1- Que  na questão há duas sentenças com problemas de concordância nominal, sendo uma delas 

a opção B. 
2- Não considero \"alerta\" como um advérbio neste caso, e sim como um adjetivo que, portanto, 

deveria concordar com o substantivo \"bombeiros\". 
  
DEFERIDO: Assiste razão ao recorrente ao alegar tal equívoco com relação ao uso do termo 
“alerta”. Apesar de que pela sua origem, “alerta” (= atentamente, de prontidão, em estado de 
vigilância) é “advérbio” e, portanto, invariável, algumas gramáticas também apontam que 
“atualmente”, a palavra é também sentida como adjetivo. Os autores Faraco e Moura (2003) 
apontam que “alerta” deve ser considerado apenas advérbio, sendo invariável por natureza. 
Portanto, com base em Faraco e Moura (2003) a alternativa ‘B’ não apresenta problemas de 
concordância nominal. No entanto os autores Cegalla (2008) e Bechara (2003; 2010), apontam 
para a atual tendência do uso do termo como adjetivo. Mediante tais controvérsias presentes na 
própria literatura, decidiu-se pela anulação da questão. 

 
Referências Bibliográficas 
 
 1. Becharra (2003). Moderna Gramática Portuguesa. Editora Lucerna. 
 2. Becharra (2010). Gramática Escolar da Língua Portuguesa. Editora Nova Fronteira. 
 3. Cegalla (2008). Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora 
Nacional. 
 4. Faraco e Moura ( 2003). Gramática. Editora Ática. 
 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 04- Língua Portuguesa (Gerais Superior- Matutino)  
Candidato: 230152 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 

1- que as obras de Machado de Assis apontadas na questão n. 5 (Memórias Póstumas de 
Brás Cubas e Quincas Borba) estão, de acordo com algumas fontes bibliográficas, em 
transição entre o Realismo e o Romantismo.  

2- Desse modo a questão deveria ser anulada por não apresentar uma alternativa que 
apontasse tal transição. 

 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente uma vez que o autor Machado de Assis, apesar 
de assumir certo compromisso com o Romantismo, de modo especial em seus primeiros escritos 
de 1855 a 1878, é um escritor realista por excelência, sendo inclusive iniciador desse movimento 
literário no Brasil (Realismo). Dentro do Realismo, Duarte da Silva (1994) e Tufano (1995) listam 
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Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba com duas de suas principais obras, sendo 
inclusive Memórias Póstumas... e “O Mulato” de Aluizio de Azevedo, as obras que marcaram o 
início desse movimento no Brasil, em 1881. Assim, apesar de o recorrente apresentar referências 
para a elaboração de seu recurso, há embasamento teórico consistente para a elaboração da 
questão n. 4.  
 
Referência Bibliográfica: 
 
1. Duarte da Silva, Sergio Nogueira (1994). Do Barroco ao Pré-Modernismo. Acervo da biblioteca 
central da UFSC (Florianópolis/SC). 
 
2. Assis, Machado de (1881). Quincas Borba. Orientação pedagógica e notas de leitura de Douglas 
Tufano (1994). Editora Moderna. 
 
QUESTÃO MANTIDA 

 

 

Questão 05- Língua Portuguesa (Gerais Superior- Matutino)  
Candidato: 230152 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que: 
1- o título da mesma: “Leia as palavras abaixo com atenção, observando a divisão em sílabas 

proposta. Após, assinale a alternativa correta”, estaria em contradição com a resposta 
apresentada no gabarito (alternativa ‘D’) : “Apenas as afirmativas 3 e 5 estão incorretas”.  

 
 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar tal contradição, pois se verifica 
problemas na interpretação que este fez  da questão. O título da questão solicita que o candidato 
assinale a “alternativa correta”. Entre as “quatro alternativas”, apenas a “alternativa ‘D’ está 
“correta”. O termo “incorretas” presente na alternativa “D” refere-se às frases apresentadas para 
análise. Assim, não há problemas com a construção da questão n. 5 e, portanto, também não há 
contradição da mesma com a resposta apresentada no gabarito. 
 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 24- Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais (1º ao 9º ano) INGLÊS 
Candidato: 236466 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que: 
1- A alternativa “B” da questão 24 apresenta problema de construção gramatical na conjugação do 

passado particípio (past participle) to verbo ‘to get’. Tal problema anularia a questão visto que, 
mediante tal erro, a mesma apresentaria 2 opções de resposta. 
 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar tal equívoco com relação à 
conjugação do passado particípio (past participle) to verbo ‘to get’, uma vez que o mesmo aceita 
duas formas: ‘got’ e ‘gotten’. Assim, apenas a alternativa ‘c’ apresenta construção gramatical 
inadequada, considerando que a alternativa ‘b’: “I find it difficult to understand how she could 
have got lost” segue os padrões gramaticais oficiais da língua inglesa. 

 
Referência Bibliográfica 
 
 1. Hewings, (1999) Advanced Grammar in Use (p. 245) – Cambridge University Press. 
 2. Hewings, (1999) Advanced Grammar in Use (p. 263) – Cambridge University Press. 
 3. Referência adicional: http://grammarist.com/usage/got-gotten/ 
 
QUESTÃO MANTIDA 

http://grammarist.com/usage/got-gotten/
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Questão 17- Aux. Operacional de Creche (Específica- Fundamental- Vespertino)  
Candidato: 236514 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
1- Que todas as respostas apresentadas na questão encontram-se corretas.  
 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “D”.  
- O enunciado da questão solicita e especifica que tipo de ação no campo da formação humana 
“corpo e linguagem corporal”. De tal, forma os ““saberes e conhecimentos sejam construídos”, o 
Profissional deverá manter “organização ou postura” atinentes às expressas na alterntiva “D”. 
- as demais alternativas não complementam a solicitação do enunciado, uma vez que: 
a alternativa “A” relaciona-se ao campo de formação relacionada à “música e a linguagem musical”, 
a alternativa “B” relaciona-se ao campo de formação relacionada à “arte e a linguagem plástica e 
visual ” 
a alternativa “C” relaciona-se ao campo de formação relacionada à “linguagem oral” 
 
  
Referência Bibliográfica: 
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. 
Disponivel em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil / Ministério da 
Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. Acesso em 
16/12/2015. Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/crescimento_desenvolvimento.pdf 
 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 19 - Aux. Operacional de Creche (Específica- Fundamental)  
Candidato: 236514 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
1- Que tanto a alternativa “B” quanto a “C” estão corretas 
 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “B” 
- o exposto na alternativa “C” serve para caracterizar o desenvolvimento de uma criança de quatro 
a sete meses. 
  
Referência Bibliográfica: 
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. 
Disponivel em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf 
 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/crescimento_desenvolvimento.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf
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Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil / Ministério da 
Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. Acesso em 
7/01/2016.. Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/crescimento_desenvolvimento.pdf 
 
“Desenvolvimento Infantil”. Acesso em 7/01/2016. Disponível em 
http://www.estimulando.com.br/desenvolvimento.htm 
 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 18 – Contador (Específica- Superior)  
Candidato: 234681 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
1- Que a questão possui  erro que dificultou o entendimento durante a prova. 
2- Solicita a anulação da questão. 
 

DEFERIDO: Candidato alega que o erro de digitação na questão prejudicou o entendimento e, 
conseqüentemente, a resolução da questão. De fato o valor apresentado na rubrica Impostos sobre 
vendas foi digitado equivocadamente, podendo acarretar em dúvida quanto à compreensão dos 
valores apresentados. Tendo em vista o erro de digitação a questão DEVE SER ANULADA e 
atribuída pontuação a todos os candidatos do Concurso. 
QUESTÃO ANULADA 

  
 
Questão 20 – Contador (Específica- Superior)  
Candidato: 235838 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que: 

1- que a referida questão deve ser anulada por inexistência de alternativa coerente com as normas 

contábeis vigentes 

INDEFERIDO:  – gabarito mantido na letra D. 

Justificativa: Em que pese o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público não utilizar a 
expressão Variação Ativa para acréscimos patrimoniais de um Ente Público, a referida classificação 
encontra-se plenamente vigente na Lei Federal nº 4.320/1964 e em seus anexos. O Manual não 
possui legitimidade para sobrepor uma Lei, apenas apresenta procedimentos para Contabilistas 
que utilizam as normas de Contabilidade Pública, tendo como legislação máxima sobre o assunto a 
Lei Federal nº 4.320/1964. 
QUESTÃO MANTIDA 

  
 

Questão 18 – Nutricionista NASF (Específica- Superior)  
Candidato: 235655 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que: 

1- O gabarito trouxe a resposta correta como A, sendo que o aminoácido TIROSINA é o único não 

essencial  

2- que a questão pede para \'excluir\' os que não são essenciais. Ou seja, a questão apresenta 3 

respostas corretas: B) TRIPTOFANO, C)ISOLEUCINA e D)VALINA, que são aminoácidos 

essenciais. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/crescimento_desenvolvimento.pdf
http://www.estimulando.com.br/desenvolvimento.htm
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DEFERIDO: A questão tornou-se anulável, devido a um erro de digitação no momento de sua 

elaboração, senão vejamos:  o enunciado deveria apresentar-se da seguinte forma: “Um 

aminoácido essencial é aquele que o organismo não é capaz de sintetizar. São aminoácidos 

essenciais, exceto:”, sendo que por equívoco no momento da digitação apareceu a palavra “não” 

no enunciado o que mudou completamente a interpretação da questão, apresentando assim mais 

de uma alternativa correta. Diante do exposto, decidimos pela  anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA 

  
 
 
 

Balneário Arroio do Silva, 
11 de Janeiro de 2016 

 
Evandro Scaini 

Prefeito Municipal  

 
 
 
 

 

 

 

 


