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ATO 006/2016 
DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E O  

GABARITO PRELIMINAR 

DO EDITAL Nº 001/2016 DE PROCESSO SELETIVO 

 

O PREFEITO MUNICIPAL, de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, 

tornam público o Julgamento dos Recursos contra Questões de prova, conforme segue: 

Questão 07- Língua Portuguesa (SUPERIOR) 
Candidatos: 493041 Adriana Da Cruz  
Professor de Educação Infantil (habilitado)  
ALEGAÇÃO: A candidata impetrou recurso afirmando que a questão é confusa e que gera pelo menos 
três respostas verdadeiras, visto que os artistas referidos pertenceriam a mais de uma estética musical.    
Decisão: INDEFERIDO.  Não assiste razão ao recorrente, pois a Tropicália é o único movimento músico-
cultural que possuiu a participação efetiva de Caetano Veloso e Gilberto Gil, pelo menos no período 
exposto. Assim, a Banca indefere o recurso e mantém a questão.  
QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 20   AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS  
Candidatos:493237 Patricia Aparecida Buss Schlosser  
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso contra a questão alegando, em suma, que a questão possui 
problema de interpretação no enunciado, deixando-a sem alternativa passível de resposta. Solicita 
anulação da questão.  
Decisão: DEFERIDO: Ao candidato assiste razão, a questão deve ser anulada. O  enunciado da questão 
incorreu em erro ao solicitar o que “não é dever” do servidor. Prejudicando a compreensão do candidato, 
no que tange à alternativa que deveria ser de resposta //cuidar de sua saúde, mas não da aparência//.  
QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 19  NUTRICIONISTA  
Candidatos: 497278 Andreza Tischner  
ALEGAÇÃO: A candidata alega que a questão cobrou assunto que não está contido no conteúdo 
programático do edital. Em nenhum momento o conteúdo programático menciona conhecimentos sobre 
endocrinologia, conforme pode ser visto abaixo: Levando em consideração que o conteúdo cobrado por 
esta questão não estava presente no edital, que deve ter cumprimento obrigatório conforme legislação 
vigente, solicito a anulação da questão 19.  

Decisão: DEFERIDO: A questão encontra- se correta. Porém o assunto abordado não esta contemplado 
no conteúdo  programático do Edital deste Processo Seletivo. 
QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 22  NUTRICIONISTA  
Candidatos: 497278 Andreza Tischner  
ALEGAÇÃO: A candidata alega que O gabarito da questão informa que a alternativa C (3 meses 5,5 (%) 
Perda de peso - Perda grave de peso) seria a correta. Porém, de acordo com a literatura sobre o assunto, 
a alternativa correta é a A (1 semana - 1-2(%) Perda de peso - Perda significativa de peso). Solicita a 
correção do gabarito da questão para alternativa A.  

Decisão: INDEFERIDO: A questão encontra- se correta. Pois a pergunta referenciada é em relação a 
alternativa incorreta em relação ao tempo para ser considerado perda de peso grave em relação ao tempo 
de 3 meses deve ser superior a 7,5% e não 5% c, caracterizando a alternativa como incorreta. 
REFERÊNCIA: Blackburn GL & Bistrian BR, 1977. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 20 Professor de Educação Infantil (não-habilitado) 
Candidatos:493878 Adriana Ferreira Barbosa  
499799 Fabiana Da Silva Do Carmo  
  
ALEGAÇÃO: Candidatos alegam em síntese que a questão está mal formulada, que  deve ser anulada ou 
que seja feita uma  revisão da questão e gabarito.  
Decisão: INDEFERIDO: segundo Souza (2012), é função da família: educar, ensinar com limites e 
apresentar as boas maneiras de convivência. A tarefa de educar, determinando limites, explicando as boas 
maneiras é papel da família. Ao docente incumbe a função de orientar a aprendizagem, mediando o 
processo de construção do conhecimento. Segundo Ivani Fazenda, o que ocorre na atualidade é que 
muitas famílias se eximem de seu papel, atribuindo à escola muitas tarefas que seriam suas. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
QUESTÃO 21 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO E NÃO-HABILITADO) 
Candidatos: 
491145 Janelize Schlosser Trentini  
496267 Fernanda Aparecida Betoni  
500379 Fernanda Do Carmo Ferreira Belli  
494614 Janice Beirao  
495382 Fabiana Hillmann Trentini  
495458 Eduarda Tauana Senem Martins  
499799 Fabiana Da Silva Do Carmo   
492295 Magrid Nagel Martins   
 

ALEGAÇÃO: Candidatos alegam em síntese que  A alternativa  C é errada diante o enunciado da 
pergunta. No enunciado desta questão 21 diz: não é incorreto dizer: as alternativas A, B e D correspondem 
ao enunciado, mas o gabarito diz que a C e a resposta e a Letra C está  incorreta, Não incorreta seriam as 
alternativas A, B ou D. 
Solicitam anulação da questão ou correção do gabarito.  
Decisão: DEFERIDO. Questão anulada por excesso de negativas. Houve comprometimento semântico 
em relação à redação do texto. 
QUESTÃO ANULADA 

 
 
Questão 24  PROFESSOR II (NÃO-HABILITADO) 
Candidatos: 496428 Adriana Ferreira Barbosa  
ALEGAÇÃO: A questão deixa dúvidas quanto a resposta correta, pois a pergunta é interpretativa. 
Depende do ponto vista, todas as alternativas se encaixam para responder a pergunta.Na imagem, ocorre 
um diálogo, não que a pessoa em fato, a cadeirante está com dificuldades para se locomover.   
O que é acessibilidade “Acessibilidade são as condições e possibilidades de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de edificações públicas, privadas e particulares, seus espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, proporcionando a maior independência possível e dando ao cidadão deficiente ou 
àqueles com dificuldade de locomoção, o direito de ir e vir a todos os lugares que necessitar, seja no 
trabalho, estudo ou lazer, o que ajudará e levará à reinserção na sociedade”. Solicita correção, ou 
anulação da questão.  

Decisão: INDEFERIDO: Trata-se de uma questão interpretativa. Imagem que remete à questão de 
identificação lógica, não se está falando de acessibilidade. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Pouso Redondo, 09 de Janeiro de 2016 

 
Oscar Gutz  

Prefeito Municipal 
 

 


