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Língua Portuguesa 

 

Questão: 04 – Professor Educação Infantil e Séries Iniciais 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2120918 

Anulação da questão. 

Na questão número 4 há erro de digitação. 

Venho por meio deste pedir anulação da questão número 4 visto que a resposta correta seria a letra 

D como consta no gabarito, porém, existe um erro de digitação na alternativa B " Satisfeita com o a 

situação saio da sala a secretário e o seu auxiliar". 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2115811 

Solicito anulação da questão 4 da prova objetiva. 

A questão número 4 de português da prova objetiva, está com uma alternativa descrita de maneira 

onde prejudica a interpretação do candidato. Onde: Satisfeita com o a situação saiu da sala a 

secretária e o seu auxiliar.  

Onde possuem as letras O A também existe erro de concordância e interpretação da resposta 

correta. Confundiu os candidatos na hora da resposta. 

Em função a erro de escrita e interpretação na alternativa, prejudicando o candidato na hora da 

prova, solicito anulação da questão número 4 de Português. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2116697 

Diante do exposto a cima, peço anulação da questão número 04. 

Questão número 04 apresenta duas respostas incorretas. B e E. 

A questão 4 de Língua Portuguesa solicita que os candidatos assinalem a alternativa que contém 

erro de concordância nominal. Sendo que o gabarito preliminar da banca indicou que a letra d é a 

alternativa que apresenta erro. Porém, analisando a letra b percebe-se que há dois artigos que 

antecedem o substantivo (situação), ainda na mesma resposta a palavra SATISFEITA está no 

feminino e neste caso prevalece a palavra no masculino SATISFEITOS, e o verbo SAIU também faz-

se necessário a concordância que no caso seria SAIRAM, comprometendo assim a concordância 

nominal da frase, subentende-se que há duas alternativas incorretas. Diante disso, solicito à banca a 

anulação da referida questão. 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2116484 

Anulação da questão. 

A questão número 04 possui duas questões incorretas. 

A questão 4 de Língua Portuguesa solicita que os candidatos assinalem a alternativa que contém 

erro de concordância nominal. Sendo que o gabarito preliminar da banca indicou que a letra d é a 

alternativa que apresenta erro. Porém, analisando a letra b percebe-se que há dois artigos que 

antecedem o substantivo (situação), comprometendo a concordância nominal da frase, 

subentende-se que há duas alternativas incorretas. Diante disso, solicito à banca a anulação da 

referida questão. 

04 – Há erro de concordância nominal na seguinte alternativa: 

b) Satisfeita com o a situação saiu da sala a secretária e o seu auxiliar.   (Satisfeitos com a situação, 

saíram da sala a secretária e o seu auxiliar.) 

d) A empresa ocupava terceiro, quarto e quinto andar do edifício. 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2117174 

Anulação da questão. 

A questão número 04 possui duas questões incorretas. 

A questão 4 de Língua Portuguesa solicita que os candidatos assinalem a alternativa que contém 

erro de concordância nominal. Sendo que o gabarito preliminar da banca indicou que a letra d é a 

alternativa que apresenta erro. Porém, analisando a letra b percebe-se que há dois artigos que 

antecedem o substantivo (situação), ainda na mesma resposta a palavra SATISFEITA está no 



feminino e neste caso prevalece a palavra no masculino SATISFEITOS, e o verbo SAIU também faz-

se necessário a concordância que no caso seria SAÍRAM, comprometendo assim a concordância 

nominal da frase, subentende-se que há duas alternativas incorretas. Diante disso, solicito à banca a 

anulação da referida questão. 

04 – Há erro de concordância nominal na seguinte alternativa: 

b) Satisfeita com o a situação saiu da sala a secretária e o seu auxiliar.   (Satisfeitos com a situação, 

saíram da sala a secretária e o seu auxiliar.) 

d) A empresa ocupava terceiro, quarto e quinto andar do edifício. 

Fundamentação 6: 

Inscrição 2116965 

Anulação da questão. 

A questão número 04 possui duas questões incorretas. 

A questão 4 de Língua Portuguesa solicita que os candidatos assinalem a alternativa que contém 

erro de concordância nominal. Sendo que o gabarito preliminar da banca indicou que a letra d é a 

alternativa que apresenta erro. Porém, analisando a letra b percebe-se que há dois artigos que 

antecedem o substantivo (situação), comprometendo a concordância nominal da frase, 

subentende-se que há duas alternativas incorretas. Diante disso, solicito à banca a anulação da 

referida questão. 

04 – Há erro de concordância nominal na seguinte alternativa: 

b) Satisfeita com o a situação saiu da sala a secretária e o seu auxiliar.   (Satisfeitos com a situação, 

saíram da sala a secretária e o seu auxiliar.) 

d) A empresa ocupava terceiro, quarto e quinto andar do edifício. 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2116706 

A questão número 04 possui duas questões incorretas. 

A questão 4 de Língua Portuguesa solicita que os candidatos assinalem a alternativa que contém 

erro de concordância nominal. Sendo que o gabarito preliminar da banca indicou que a letra d é a 

alternativa que apresenta erro. Porém, analisando a letra b percebe-se que há dois artigos que 

antecedem o substantivo (situação), ainda na mesma resposta a palavra SATISFEITA está no 

feminino e neste caso prevalece a palavra no masculino SATISFEITOS, e o verbo SAIU também faz-

se necessário a concordância que no caso seria SAIRAM, comprometendo assim a concordância 

nominal da frase, subentende-se que há duas alternativas incorretas. Diante disso, solicito à banca a 

anulação da referida questão. 

04 – Há erro de concordância nominal na seguinte alternativa: 

b) Satisfeita com o a situação saiu da sala a secretária e o seu auxiliar.   (Satisfeitos com a situação, 

saíram da sala a secretária e o seu auxiliar.) 

d) A empresa ocupava terceiro, quarto e quinto andar do edifício. 

Fundamentação 8: 

Inscrição 2115742 

A questão número 04 possui duas questões incorretas. 

A questão 4 de Língua Portuguesa solicita que os candidatos assinalem a alternativa que contém 

erro de concordância nominal. Sendo que o gabarito preliminar da banca indicou que a letra d é a 

alternativa que apresenta erro. Porém, analisando a letra b percebe-se que há dois artigos que 

antecedem o substantivo (situação), ainda na mesma resposta a palavra SATISFEITA está no 

feminino e neste caso prevalece a palavra no masculino SATISFEITOS, e o verbo SAIU também faz-

se necessário a concordância que no caso seria SAIRAM, comprometendo assim a concordância 

nominal da frase, subentende-se que há duas alternativas incorretas. Diante disso, solicito à banca a 

anulação da referida questão. 

04 – Há erro de concordância nominal na seguinte alternativa: 

b) Satisfeita com o a situação saiu da sala a secretária e o seu auxiliar.   (Satisfeitos com a situação, 

saíram da sala a secretária e o seu auxiliar.) 

d) A empresa ocupava terceiro, quarto e quinto andar do edifício. 



Fundamentação 9: 

Inscrição 2116224 

A questão número 04 possui duas questões incorretas. 

A questão 4 de Língua Portuguesa solicita que os candidatos assinalem a alternativa que contém 

erro de concordância nominal. Sendo que o gabarito preliminar da banca indicou que a letra d é a 

alternativa que apresenta erro. Porém, analisando a letra b percebe-se que há dois artigos que 

antecedem o substantivo (situação), ainda na mesma resposta a palavra SATISFEITA está no 

feminino e neste caso prevalece a palavra no masculino SATISFEITOS, e o verbo SAIU também faz-

se necessário a concordância que no caso seria SAIRAM, comprometendo assim a concordância 

nominal da frase, subentende-se que há duas alternativas incorretas. Diante disso, solicito à banca a 

anulação da referida questão. 

Fundamentação 10: 

Inscrição 2120553 

A questão número 4 possui duas questões incorretas. 

A questão número 4 de Língua Portuguesa solicita que os candidatos assinalem a alternativa que 

contém erro de concordância nominal. O gabarito preliminar da banca indicou que a letra D é a 

alternativa que apresenta erro. Porém analisando a letra B, percebe-se que há dois artigos que 

antecedem o substantivo ( o a situação). Ainda na mesma resposta, a palavra SATISFEITA está no 

feminino e neste caso prevalece a palavra no masculino SATISFEITOS, e o verbo SAIU também faz-

se necessário a concordância, que no caso seria SAÍRAM, comprometendo assim, a concordância 

nominal da frase. Subentende-se portanto, que há duas alternativas incorretas. Diante os fatos 

relatados, solicito à banca a anulação da referida questão. 

Fundamentação 11: 

Inscrição 2119405 

A questão número 04 possui duas questões incorretas. 

A questão 4 de Língua Portuguesa solicita que os candidatos assinalem a alternativa que contém 

erro de concordância nominal. Sendo que o gabarito preliminar da banca indicou que a letra d é a 

alternativa que apresenta erro. Porém, analisando a letra b percebe-se que há dois artigos que 

antecedem o substantivo (situação), ainda na mesma resposta a palavra SATISFEITA está no 

feminino e neste caso prevalece a palavra no masculino SATISFEITOS, e o verbo SAIU também faz-

se necessário a concordância que no caso seria SAIRAM, comprometendo assim a concordância 

nominal da frase, subentende-se que há duas alternativas incorretas. Diante disso, solicito à banca a 

anulação da referida questão. 

04 – Há erro de concordância nominal na seguinte alternativa: 

b) Satisfeita com o a situação saiu da sala a secretária e o seu auxiliar.   (Satisfeitos com a situação, 

saíram da sala a secretária e o seu auxiliar.) 

d) A empresa ocupava terceiro, quarto e quinto andar do edifício. 

Questão: 04 

04 – Há erro de concordância nominal na seguinte alternativa: 

a) Em sua viagem, passou muitas horas admirando as magníficas montanhas e mares do 

sul. 

b) Satisfeita com o a situação saiu da sala a secretária e o seu auxiliar. 

c) Encontramos o pórtico e a antessala totalmente sujos pela poeira do desabamento do 

prédio vizinho. 

d) A empresa ocupava terceiro, quarto e quinto andar do edifício. 

e) As novas ideias do grupo foram imediatamente rejeitadas pelo líder da excursão. 

Parecer: 

 Indeferido. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que, de acordo com Rodrigo Bezerra (Nova Gramática 

da Língua Portuguesa para Concursos, 8ª edição): 

- A alternativa D) está incorreta, pois: Quando o substantivo vem acompanhado de numerais 

ordinais, ele pode ficar tanto no singular quanto no plural desde que os numerais venham 

acompanhados de artigo. Exemplo: A empresa ocupava o terceiro, o quarto e o quinto 

andar/andares do edifício. 

NO ENTANTO, se os numerais ordinais vierem desacompanhados de artigo ou se estiverem 

pospostos, o substantivo obrigatoriamente irá para o plural. Exemplo: A empresa ocupava terceiro, 



quarto e quinto andares do edifício. OU A empresa ocupava os andares terceiro, quarto e quinto do 

edifício. 

- A alternativa A) está correta, pois: Quando um único adjetivo, na função de adjunto adnominal, 

refere-se a mais de um substantivo, hão de se observar duas vertentes para a concordância. 

Exemplo: Em sua viagem, passou muitas horas admirando as magníficas montanhas e mares do 

sul. 

- A alternativa B) está correta, pois: Quando o adjetivo estiver na função de predicativo de um 

sujeito composto, há duas possibilidades de concordância: (1ª) Se vier posposto, o adjetivo 

concordará obrigatoriamente no plural, prevalecendo o masculino se os gêneros dos substantivos 

forem diferentes. (2ª) Se vier anteposto, o predicativo do sujeito poderá concordar com ambos os 

núcleos ou com o mais próximo. Exemplo: Satisfeita com o a situação saiu da sala a secretária e o 

seu auxiliar. OU Satisfeitos com a situação saíram da sala a secretária e o seu auxiliar. 

- A alternativa C) está correta, pois: Quando o adjetivo estiver na função de predicativo do objeto, 

devem-se observar as seguintes orientações: quando posposto, o adjetivo predicativo concordará 

no plural e no gênero prevalente com o objeto formado por mais de um núcleo. Exemplo: 

Encontramos o pórtico e a antessala totalmente sujos pela poeira do desabamento do prédio 

vizinho. 

Por fim, a alternativa E) está correta, pois: O particípio passivo concorda com o seu sujeito passivo 

em gênero e número. Exemplo: As novas ideias do grupo foram imediatamente rejeitadas pelo 

líder da excursão. 

Assim, gabarito correto e mantido. 

Gabarito: D) A empresa ocupava terceiro, quarto e quinto andar do edifício. 

 

 

Conhecimentos Gerais 

 

Questão: 10 – Professor Educação Infantil e Séries Iniciais 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2118167 

Por isso solicito que a  questão seja anulada 

Explicação da questão 10, alternativa b passa a estar incorreta na maneira em que está descrita na 

avaliação do processo seletivo. 

"Governador anuncia bolsas de pós-graduação e INCENTIVO para capacitação dos educadores", 

essa seria a resposta correta, pois na maneira em que está colocada na avaliação do processo 

seletivo, subentende-se que a formação continuada também teria bolsa, mas é apenas incentivo 

para realizar um formação continuada e assim ela não passa a ser correta como está na avaliação. E 

por essa razão solicito que a questão seja anulada por sua explicação estar errada. 

Questão: 10 

10 – No dia 15 de outubro, em comemoração ao dia do professor, o governador Carlos Moisés 

lançou um programa de ações para a valorização deste profissional da educação. Entre as medidas 

está correta a aquela descrita na alternativa: 

a) Aumento de 35% no piso salarial. 

b) Bolsas de estudo para pós-graduação e de formação continuada. 

c) Ampliação da rede estadual de ensino até o ano de 2030. 

d) Ampliação das redes escolares de tempo integral. 

e) Construção de um centro de pesquisas em licenciaturas em Florianópolis. 

Parecer: 

 Indeferido, 

 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que o candidato menciona um possível erro de 

interpretação, pois de acordo com a notícia, " O investimento do Governo do Estado inclui 1,1 mil 

bolsas de pós-graduação para professores, lançamento da Política para Formação Continuada e 



mais 900 bolsas de licenciatura em todas as regiões do Estado". Além disso, pós-graduação 

também é um tipo de formação continuada. Desse modo, reitero a alternativa B como gabarito da 

questão. 

 

Fonte: https://www.sc.gov.br/noticias/temas/educacao-noticias/dia-do-professor-governador-

anuncia-bolsas-de-pos-graduacao-e-incentivo-para-a-capacitacao-dos-educadores 

 

 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 003/2021 

INSCRIÇÃO 2117691 

CARGO Professor Educação Infantil e Séries Iniciais - Cursando 

TIPO RECURSO Gabarito e Formulação da Prova Escrita 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2021 às 18h 29min 

PEDIDO somente essa questao  

DESCRIÇÃO FATOS questao 01 da prova consta 2 respostas iguais  

os quais  

DESCRIÇÃO 01 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais”. 

b) “os quais”. 

c) “para os quais”. 

d) “em que”. 

e) “as quais”. 

RESPOSTA Recurso Indeferido, pois, a questão já está anulada no gabarito preliminar. O gabarito de 

Educação Infantil e Séries Iniciais é o mesmo para Habilitado e Cursando. 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 003/2021 

INSCRIÇÃO 2119016 

CARGO Agente de Creche 

TIPO RECURSO Gabarito e Formulação da Prova Escrita 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2021 às 17h 10min 

PEDIDO O meu pedido para a Amauc qual vai ser a posição com o fato que aconteceu, que o 

celular da candidata Larissa Tellens Fuhrmann tocou e os ficais da sala uma que seria da 

Amauc e a outra fiscal Jéssica Ussiguer, simples recolheram e entregaram para a 

coordenação.  Mais no edital está constando no parágrafo 5.10, 5.11, 5.12, que ao tocar o 

celular a candidata seria desclassificado.  

  Agora o que a Amauc se coloca a esse parecer do fato que aconteceu. 

DESCRIÇÃO FATOS Eu venho a fazer o questionamento por que no edital consta que não pode tocar celular no 

momento da prova. 

DESCRIÇÃO Por que tocou o celular e o candidata Larissa Tellens Fuhrmann, foi recolhido e entregue a 

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/educacao-noticias/dia-do-professor-governador-anuncia-bolsas-de-pos-graduacao-e-incentivo-para-a-capacitacao-dos-educadores
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/educacao-noticias/dia-do-professor-governador-anuncia-bolsas-de-pos-graduacao-e-incentivo-para-a-capacitacao-dos-educadores


comissão , mais no edital consta certo que o candidato que cometer isso será 

desclassificado, e a prova recolhida, mais as ficais da sala um não fizeram isso, mais o 

candidato  tem que ser desclassificado . 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2829/2119016/a

ab3bdb16a4caad9725a4991454f4cb0.jpg 

RESPOSTA A sala 01 possuía 2 fiscais – Vanessa Franczak (AMAUC) e Jéssica Ussinger (Pref. Mun. 

Arabutã). De acordo com o relato das fiscais de sala, a fiscal Jéssica, durante a entrada dos 

candidatos em sala, conferiu o desligamento de celular enquanto a fiscal Vanessa, 

encaminhava o candidato até o devido lugar. A candidata citada desligou o celular na 

frente da fiscal Jéssica. Colocou no plástico juntamente com a chave do carro. No decorrer 

da prova ouviu-se um bipe de celular, não sendo possível identificar de onde vinha. No 

segundo bipe (que foram segundos um após o outro), a candidata (sentada na última 

carteira da última fila) levantou as mãos e anunciou em tom alto de voz, possível de todos 

ouvirem: “o bipe é igual ao meu celular, porem desliguei ele na entrada, não sei se é o 

meu” A candidata não tocou no invólucro, sendo este retirado na hora pela fiscal Vanessa, 

que informou o caso para a coordenadora do Processo Seletivo, senhora Andreia. No 

mesmo instante, a coordenadora retirou o aparelho do invólucro (fora da sala), e depois de 

apanhar o celular, constatou que estava ligado. Houve tentativa de desligar o celular por 

parte da coordenadora, porem o aparelho aparentemente aceita o comando, desliga a tela 

e permanece apagado. Entretanto, o celular em instantes ligou novamente, de forma 

automática, como se não houvesse desligado. Diante disso, constatou-se que não houve 

má fé da candidata, uma vez que a candidata não portava o celular e nem o utilizava, e 

havia desligado na frente da fiscal Jéssica, ao entrar na sala. O invólucro contendo o celular 

e demais objetos pertencentes a candidata foram levados para a sala da coordenação, 

diante da constatação que o aparelho se religava de forma automática, a coordenadora 

recolheu o celular e a chave (objetos que estavam dentro do plástico), devolvendo para a 

candidata ao término da prova. Por fim, importante destacar que os fiscais de sala estão 

devidamente capacitados e orientados para seguir as regras dos editais dos concursos ou 

processos seletivos que a AMAUC executa, inclusive orientados para usar o bom senso 

na solução das situações que se apresentam no decorrer da aplicação das provas, 

evitando penalizar por excesso ou facilitar qualquer atitude que beneficie candidato 

ou prejudique os demais. Neste caso, reafirmando, constatou que em momento algum a 

candidata usou de má fé, a ponto de excluí-la do certame. Diante do exposto, o presente 

recurso é INDEFERIDO. 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 003/2021 

INSCRIÇÃO 2120605 

CARGO Professor Educação Infantil e Séries Iniciais - Habilitado 

TIPO RECURSO Gabarito e Formulação da Prova Escrita 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2021 às 14h 54min 

PEDIDO Que a situação seja analisada, que seja seguido o edital. 

DESCRIÇÃO FATOS Celular chamando na sala da prova. 

DESCRIÇÃO O edital  prevê e deixa claro que o celular deve estar desligado. Na sala 01 tocou o celular 



da candidata Larissa Teles e o mesmo foi conduzido para fora, a candidata concluiu a 

prova, outra contradição: o edital também deixa claro que nesse caso a candidata será 

eliminada do processo seletivo.  

As orientações foram dadas na entrada da sala, se escolheu deixar ligado assumiu o risco, 

portanto não é justo que outras pessoas sejam prejudicadas por isso. Levando em 

consideração que algumas candidatas pretendem entrar com pedido de anulação de 

todo o processo seletivo. 

RESPOSTA A sala 01 possuía 2 fiscais – Vanessa Franczak (AMAUC) e Jéssica Ussinger (Pref. Mun. 

Arabutã). De acordo com o relato das fiscais de sala, a fiscal Jéssica, durante a entrada dos 

candidatos em sala, conferiu o desligamento de celular enquanto a fiscal Vanessa, 

encaminhava o candidato até o devido lugar. A candidata citada desligou o celular na 

frente da fiscal Jéssica. Colocou no plástico juntamente com a chave do carro. No decorrer 

da prova ouviu-se um bipe de celular, não sendo possível identificar de onde vinha. No 

segundo bipe (que foram segundos um após o outro), a candidata (sentada na última 

carteira da última fila) levantou as mãos e anunciou em tom alto de voz, possível de todos 

ouvirem: “o bipe é igual ao meu celular, porem desliguei ele na entrada, não sei se é o 

meu” A candidata não tocou no invólucro, sendo este retirado na hora pela fiscal Vanessa, 

que informou o caso para a coordenadora do Processo Seletivo, senhora Andreia. No 

mesmo instante, a coordenadora retirou o aparelho do invólucro (fora da sala), e depois de 

apanhar o celular, constatou que estava ligado. Houve tentativa de desligar o celular por 

parte da coordenadora, porem o aparelho aparentemente aceita o comando, desliga a tela 

e permanece apagado. Entretanto, o celular em instantes ligou novamente, de forma 

automática, como se não houvesse desligado. Diante disso, constatou-se que não houve 

má fé da candidata, uma vez que a candidata não portava o celular e nem o utilizava, e 

havia desligado na frente da fiscal Jéssica, ao entrar na sala. O invólucro contendo o celular 

e demais objetos pertencentes a candidata foram levados para a sala da coordenação, 

diante da constatação que o aparelho se religava de forma automática, a coordenadora 

recolheu o celular e a chave (objetos que estavam dentro do plástico), devolvendo para a 

candidata ao término da prova. Por fim, importante destacar que os fiscais de sala estão 

devidamente capacitados e orientados para seguir as regras dos editais dos concursos ou 

processos seletivos que a AMAUC executa, inclusive orientados para usar o bom senso 

na solução das situações que se apresentam no decorrer da aplicação das provas, 

evitando penalizar por excesso ou facilitar qualquer atitude que beneficie candidato 

ou prejudique os demais. Neste caso, reafirmando, constatou que em momento algum a 

candidata usou de má fé, a ponto de excluí-la do certame. Diante do exposto, o presente 

recurso é INDEFERIDO. 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 003/2021 

INSCRIÇÃO 2116224 

CARGO Professor Educação Infantil e Séries Iniciais - Habilitado 

TIPO RECURSO Gabarito e Formulação da Prova Escrita 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2021 às 13h 06min 

PEDIDO Por esse motivo não  quero que este processo seletivo seja anulado pelo ministério 

público. 

DESCRIÇÃO FATOS Conduta de candidata durante a prova objetiva 



DESCRIÇÃO Sala número 1 tocou o celular  duas vezes, a canditata não  tinha desligado o celular, não  

estava embaixo da cadeira conforme pede no edital. 

RESPOSTA A sala 01 possuía 2 fiscais – Vanessa Franczak (AMAUC) e Jéssica Ussinger (Pref. Mun. 

Arabutã). De acordo com o relato das fiscais de sala, a fiscal Jéssica, durante a entrada dos 

candidatos em sala, conferiu o desligamento de celular enquanto a fiscal Vanessa, 

encaminhava o candidato até o devido lugar. A candidata citada desligou o celular na 

frente da fiscal Jéssica. Colocou no plástico juntamente com a chave do carro. No decorrer 

da prova ouviu-se um bipe de celular, não sendo possível identificar de onde vinha. No 

segundo bipe (que foram segundos um após o outro), a candidata (sentada na última 

carteira da última fila) levantou as mãos e anunciou em tom alto de voz, possível de todos 

ouvirem: “o bipe é igual ao meu celular, porem desliguei ele na entrada, não sei se é o 

meu” A candidata não tocou no invólucro, sendo este retirado na hora pela fiscal Vanessa, 

que informou o caso para a coordenadora do Processo Seletivo, senhora Andreia. No 

mesmo instante, a coordenadora retirou o aparelho do invólucro (fora da sala), e depois de 

apanhar o celular, constatou que estava ligado. Houve tentativa de desligar o celular por 

parte da coordenadora, porem o aparelho aparentemente aceita o comando, desliga a tela 

e permanece apagado. Entretanto, o celular em instantes ligou novamente, de forma 

automática, como se não houvesse desligado. Diante disso, constatou-se que não houve 

má fé da candidata, uma vez que a candidata não portava o celular e nem o utilizava, e 

havia desligado na frente da fiscal Jéssica, ao entrar na sala. O invólucro contendo o celular 

e demais objetos pertencentes a candidata foram levados para a sala da coordenação, 

diante da constatação que o aparelho se religava de forma automática, a coordenadora 

recolheu o celular e a chave (objetos que estavam dentro do plástico), devolvendo para a 

candidata ao término da prova. Por fim, importante destacar que os fiscais de sala estão 

devidamente capacitados e orientados para seguir as regras dos editais dos concursos ou 

processos seletivos que a AMAUC executa, inclusive orientados para usar o bom senso 

na solução das situações que se apresentam no decorrer da aplicação das provas, 

evitando penalizar por excesso ou facilitar qualquer atitude que beneficie candidato 

ou prejudique os demais. Neste caso, reafirmando, constatou que em momento algum a 

candidata usou de má fé, a ponto de excluí-la do certame. Diante do exposto, o presente 

recurso é INDEFERIDO. 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 003/2021 

INSCRIÇÃO 2116282 

CARGO Auxiliar de Sala 

TIPO RECURSO Gabarito e Formulação da Prova Escrita 

DATA DE SOLICITAÇÃO 17/11/2021 às 12h 27min 

PEDIDO Então venho por meio desde pedir a exclusão do candidato Larissa  Teles da Rocha Knecht 

Fuhrmann. 

DESCRIÇÃO FATOS No momento que a pessoa entra na sala para fazer a prova o fiscal pede para que 

desliguem e/ou tirem a bateria do celular, e coloquem em baixo da mesa ou cadeira. Que é 

o certo. E que sempre aconteceu em todas as provas que fiz. Larissa  Teles da Rocha Knecht 

Fuhrmann entrou com o celular na sacolinha colocou SOBRE a MESA e durante a prova o 

celular recebeu mensagens. Resumindo NÃO estava desligado. Na sala tinha dois fiscais 

um pertencendo a AMAUC e o outro funcionário publico da prefeitura. O fato aconteceu 



na sala 01 

DESCRIÇÃO Está no edital que se o candidato for flagrado na sala de provas portando qualquer dos 

pertences será excluído do processo seletivo. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2829/2116282/2

51ea6c8a8876bb20aad54a249059a95.jpeg 

RESPOSTA A sala 01 possuía 2 fiscais – Vanessa Franczak (AMAUC) e Jéssica Ussinger (Pref. Mun. 

Arabutã). De acordo com o relato das fiscais de sala, a fiscal Jéssica, durante a entrada dos 

candidatos em sala, conferiu o desligamento de celular enquanto a fiscal Vanessa, 

encaminhava o candidato até o devido lugar. A candidata citada desligou o celular na 

frente da fiscal Jéssica. Colocou no plástico juntamente com a chave do carro. No decorrer 

da prova ouviu-se um bipe de celular, não sendo possível identificar de onde vinha. No 

segundo bipe (que foram segundos um após o outro), a candidata (sentada na última 

carteira da última fila) levantou as mãos e anunciou em tom alto de voz, possível de todos 

ouvirem: “o bipe é igual ao meu celular, porem desliguei ele na entrada, não sei se é o 

meu” A candidata não tocou no invólucro, sendo este retirado na hora pela fiscal Vanessa, 

que informou o caso para a coordenadora do Processo Seletivo, senhora Andreia. No 

mesmo instante, a coordenadora retirou o aparelho do invólucro (fora da sala), e depois de 

apanhar o celular, constatou que estava ligado. Houve tentativa de desligar o celular por 

parte da coordenadora, porem o aparelho aparentemente aceita o comando, desliga a tela 

e permanece apagado. Entretanto, o celular em instantes ligou novamente, de forma 

automática, como se não houvesse desligado. Diante disso, constatou-se que não houve 

má fé da candidata, uma vez que a candidata não portava o celular e nem o utilizava, e 

havia desligado na frente da fiscal Jéssica, ao entrar na sala. O invólucro contendo o celular 

e demais objetos pertencentes a candidata foram levados para a sala da coordenação, 

diante da constatação que o aparelho se religava de forma automática, a coordenadora 

recolheu o celular e a chave (objetos que estavam dentro do plástico), devolvendo para a 

candidata ao término da prova. Por fim, importante destacar que os fiscais de sala estão 

devidamente capacitados e orientados para seguir as regras dos editais dos concursos ou 

processos seletivos que a AMAUC executa, inclusive orientados para usar o bom senso 

na solução das situações que se apresentam no decorrer da aplicação das provas, 

evitando penalizar por excesso ou facilitar qualquer atitude que beneficie candidato 

ou prejudique os demais. Neste caso, reafirmando, constatou que em momento algum a 

candidata usou de má fé, a ponto de excluí-la do certame. Diante do exposto, o presente 

recurso é INDEFERIDO. 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 003/2021 

INSCRIÇÃO 2116697 

CARGO Professor Educação Infantil e Séries Iniciais - Habilitado 

TIPO RECURSO Gabarito e Formulação da Prova Escrita 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/11/2021 às 08h 52min 

PEDIDO Que o caso referente ao celular ligado (tocou), seja devidamente analisado e seguindo o 

referido edital. 

DESCRIÇÃO FATOS Celular ligado em sala de aula, e tocou duas vezes. 



DESCRIÇÃO Na sala de prova número 01, tocou duas vezes o celular da aluna Larissa, se tocou, 

mesmo que a aluna não pegou o celular na mão, não condiz com o que está escrito e 

previsto no edital (desligado e embaixo da mesa). Algumas colegas (minhas), comentaram 

que querem ir no ministério público para impugnar o processo seletivo, e com isso, sinto 

que estarei sendo prejudicada. Portanto, gostaria que analisassem a situação para que a 

maioria das pessoas (que fizeram a prova, prefeitura e instituição) não sejam 

prejudicados. 

Segue em anexo parte do edital que afirma o descrito acima. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2829/2116697/5

838f4949258497122c1865720dae9db.jpg 

RESPOSTA A sala 01 possuía 2 fiscais – Vanessa Franczak (AMAUC) e Jéssica Ussinger (Pref. Mun. 

Arabutã). De acordo com o relato das fiscais de sala, a fiscal Jéssica, durante a entrada dos 

candidatos em sala, conferiu o desligamento de celular enquanto a fiscal Vanessa, 

encaminhava o candidato até o devido lugar. A candidata citada desligou o celular na 

frente da fiscal Jéssica. Colocou no plástico juntamente com a chave do carro. No decorrer 

da prova ouviu-se um bipe de celular, não sendo possível identificar de onde vinha. No 

segundo bipe (que foram segundos um após o outro), a candidata (sentada na última 

carteira da última fila) levantou as mãos e anunciou em tom alto de voz, possível de todos 

ouvirem: “o bipe é igual ao meu celular, porem desliguei ele na entrada, não sei se é o 

meu” A candidata não tocou no invólucro, sendo este retirado na hora pela fiscal Vanessa, 

que informou o caso para a coordenadora do Processo Seletivo, senhora Andreia. No 

mesmo instante, a coordenadora retirou o aparelho do invólucro (fora da sala), e depois de 

apanhar o celular, constatou que estava ligado. Houve tentativa de desligar o celular por 

parte da coordenadora, porem o aparelho aparentemente aceita o comando, desliga a tela 

e permanece apagado. Entretanto, o celular em instantes ligou novamente, de forma 

automática, como se não houvesse desligado. Diante disso, constatou-se que não houve 

má fé da candidata, uma vez que a candidata não portava o celular e nem o utilizava, e 

havia desligado na frente da fiscal Jéssica, ao entrar na sala. O invólucro contendo o celular 

e demais objetos pertencentes a candidata foram levados para a sala da coordenação, 

diante da constatação que o aparelho se religava de forma automática, a coordenadora 

recolheu o celular e a chave (objetos que estavam dentro do plástico), devolvendo para a 

candidata ao término da prova. Por fim, importante destacar que os fiscais de sala estão 

devidamente capacitados e orientados para seguir as regras dos editais dos concursos ou 

processos seletivos que a AMAUC executa, inclusive orientados para usar o bom senso 

na solução das situações que se apresentam no decorrer da aplicação das provas, 

evitando penalizar por excesso ou facilitar qualquer atitude que beneficie candidato 

ou prejudique os demais. Neste caso, reafirmando, constatou que em momento algum a 

candidata usou de má fé, a ponto de excluí-la do certame. Diante do exposto, o presente 

recurso é INDEFERIDO. 

 

 

Arabutã – SC, 26 de Novembro de 2021. 

 

 

 

Comissão Organizadora 

 

 


