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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL – SC 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 05/2017 

 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA 

A PROVA ESCRITA 

 

1. EDUCADOR FÍSICO 

Questão: 14 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. O candidato solicita anulação da questão com o argumento de que a cidade de 

Rio do Sul possui mais de 60 mil habitantes e não mais de 50 mil. A matemática explica que se possui mais 

de 60 mil, automaticamente também possui mais de 50 mil que é um número inferior ao apontado pelo 

recorrente. 

 

Questão: 21 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. Primeiramente ação e força não são a mesma coisa. A sua fundamentação 

teórica não trás nada que confirme seu recurso, além de que não possui fonte.  

É de conhecimento comum e popular que o conjunto muscular mais fraco do corpo humano são as pálpebras, 

porém, estas são compostas pelo Orbicular do Olho e o Corrugador do Supercílio, logo, o corrugador do 

supercílio possui força suficiente para movimentar o supercício e formar expressões diversas, porém o 

Orbicular do Olho apenas movimenta as pálpebras superiores e parcialmente inferiores, de maneira que 

apesar de um grande esforço do indivíduo, este movimento seja suspenso facilmente e mecanicamente. 

Sugestões de estudo: 

Sobotta – Atlas de Anatomia Humana 

Prometheus – Atlas de Anatomia 

Frank H. Netter. MD – Atlas de Anatomia Humana 

 

Questão: 23 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. Primeiramente, o uso de referencial teórico em um Recurso é primordial para que 

você possa justificar a sua hipótese...  

A função das bolsas sinoviais não é conter o tendão, existe uma enorme diferença entre conter para facilitar a 

ação de deslizamento e possuir membrana serosa que facilita (lubrifica) o deslizamento muscular. 

Sugestões de estudo: 

Sobotta – Atlas de Anatomia Humana 

Prometheus – Atlas de Anatomia 

Frank H. Netter. MD – Atlas de Anatomia Humana 

 

Questão: 27 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. O domínio eletrônico “Portal da Educação” em hipótese alguma tem validade 

maior que a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL. Todo profissional de Educação Física ou 

Acadêmico de Educação Física tem por obrigação conhecer as regras oficiais mínimas e saber quais as 

autoridades competentes e oficiais de cada esporte. 



 

2 

 

Segue para sua apreciação e conhecimento: 

“A DURAÇÃO DA PARTIDA 

2.1. A duração normal de uma partida para todas as equipes com jogadores de idade igual ou acima de 16 

anos é de 2 tempos de 30 minutos. O intervalo de jogo é normalmente de 10 minutos. 

A duração normal da partida para equipes de adolescentes com idade entre 12 e 16 anos é de 2x 25 minutos, 

e no grupo de idade entre 8 e 12 anos o tempo é de 2 x 20 minutos. Em ambos os casos, o intervalo de jogo 

é normalmente de 10 minutos.” 

CBHb, Confederação Brasileira de Handebol. Regras de Jogo. International Handball Federation. 1 ed. CBHb, 

2016, p. 10. 

 

Questão: 28 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. O domínio eletrônico “Brasil Handebol” em hipótese alguma tem validade maior 

que a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL. Todo profissional de Educação Física ou Acadêmico 

de Educação Física tem por obrigação conhecer as regras oficiais mínimas e saber quais as autoridades 

competentes e oficiais de cada esporte. 

Segue para sua apreciação e conhecimento: 

“REGRA 3 – A BOLA 

3.2. As medidas da bola, ou seja, a circunferência e o peso, a ser utilizada pelas distintas categorias de 

equipes são as seguintes: 

• 58 - 60 cm e 425 - 475 g (tamanho 3 da I.H.F.), para homens e equipes juvenis masculinas (acima de 

16 anos). 

• 54 – 56 cm e 325 a 375 g (tamanho 2 da I.H.F.), para mulheres, equipes juvenis femininas (acima de 

14 anos) e equipes masculinas adolescentes (com idade entre 12 e 16 anos). 

• 50 - 52 cm e 290 – 330 g (tamanho 1 da I.H.F.), para equipes femininas de crianças (8 e 14 anos) e 

equipes masculinas de crianças (entre 8 e 12 anos” 

CBHb, Confederação Brasileira de Handebol. Regras de Jogo. International Handball Federation. 1 ed. CBHb, 

2016, p. 10. 

 

Questão: 32 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelo candidato recorrente e a questão será 

ANULADA. 

 

Questão: 40 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. A interpretação do texto é fundamental para o desenvolvimento da prova. A 

resposta esta diferente da citada pelo candidato, porque está errada propositalmente! Perceba que na 

questão solicita a base que NÃO faz parte da metodologia do treinamento da flexibilidade. Exceto quer dizer 

que não pertence. 

Portanto, a flexibilidade não se desenvolve igualmente em todas as articulações, ou seja, esta é a questão 

incorreta. 
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2. FACILITADOR OFICINA DE ARTESANATO 

Questão: 32 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. Primeiramente observa-se a definição de “PANO” que, segundo o dicionário 

Aurélio é: 

1- Tecido de lã. 

2 - Qualquer tecido de algodão, linho ou seda. 

3 - A tela que se levanta ou abaixa no palco.  

4 - O velame de uma embarcação. 

5 - Cada um dos lados ou faces de uma obra em construção. 

6 - Lanço. 

7 - Nódoa amarelada no rosto ou noutra parte do corpo. 

8 - Belida. 

9 - aguentar o pano: pairar. 

10 - a todo o pano: com toda a velocidade. 

11 - com toda a força. 

12 - no melhor pano cai a nódoa:  expressão que indica que até mesmo algo ou alguém tido como perfeito, 

infalível apresenta falhas. 

13 - pano da chaminé: a parte inferior da parede da chaminé em frente e acima do lar. 

14 - pano de boca: o que pende à frente. 

15 - pano de fundo: o que, oposto ao de boca, mostra pintado o fundo do quadro que a cena representa. 

16 - panos quentes: remédios, meios paliativos. 

Posteriormente, é uma questão de experiência, todo artesão de longa data sabe a dificuldade de tricotar lãs 

escuras e grossas devido ao fato de que estas apresentam no tricô, (sito, como na questão, quando o aluno é 

inexperiente e ainda não domina a técnica) defeitos mais visíveis que as lãs claras. O mesmo se aplica as lãs 

escuras e felpudas que no decorrer do fio apresentam certos afunilamentos que exigem que o artesão tenha 

maior capacidade para entrelaçar o fio sem deformar o PANO. 

 

3. INSTRUTOR DA PADARIA ESCOLA 

Questão: 37 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. A questão assinalada para RECURSO é a 37, logo seu recurso apresenta 

inconsistência e confusão na fundamentação. A banca elaboradora não questiona as formas de realizar 

confeitos e sim a potência mínima ideal de uma batedeira na produção de confeitos. Não há necessidade de 

confusão, é simples e claro, independente das diversas formas de se obter a massa final para os confeitos, a 

questão cita objetivamente BATEDEIRA e trás específico e como único interesse este doméstico no 

momento. Como o candidato questiona a questão 24, para título de aprendizagem e informação, é importante 

saber que em massa alimentícias (macarrão entre outros) a cor da farinha é o fator mais importante para sua 

comercialização. Diferente para outros produtos de panificação, essa medida de brancura é feita através do 

espectro de luz. É uma medida de avaliação importantíssima devido ao fato de demonstrar a presença de 

impurezas na moagem, o teor de carotenoides, proteínas e fibras.  

Na questão 34, é de conhecimento obrigatório de todo padeiro que o uso de açúcares e suas quantidades 

vão depender do produto e suas formulações. A porcentagem recomendada é de 3%, ou seja, para casa quilo 

de farinha de trigo usa-se 30 gramas de açúcar. Para pães doces, até 15%. O excesso de açúcar na massa 

prejudica a fermentação, matando as leveduras, tornando a massa mole, pegajosa, de fermentação difícil. 

Com a ausência de açúcar, o pão fica com menos volume.  
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BRANDÃO, Silvana Soares. Tecnologia de Panificação. Ministério da Educação. Recife: EDUFRPE, 2011. 

 

4. FACILITADOR OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL 

Questão: 32 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. O recorrente solicita a anulação da questão com o argumento que a Microsoft 

adquiriu o Skype e por isso automaticamente o desenvolveu. De fato a Microsoft adquiriu o Skype, mas não 

fez a fusão das empresas e o Skype permanece com autonomia. Mesmo que tivesse existido a fusão das 

empresas seria errôneo afirmar que o Skype é um software desenvolvido pela Microsoft. 

https://www.terra.com.br/noticias/infograficos/skype/ 

 

Questão: 38 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. O candidato afirma que a alternativa correta é a “C”, porém o gabarito preliminar 

traz a alternativa “C” como a correta. 

 

Questão: 39 

Número de recursos impetrados: 02 (dois) 

Julgamento: INDEFERIDO. Tudo no computador é editável, porém no Microsoft Word em Português-BR 

(língua oficial do país que moramos) por padrão, ou seja, sem nenhuma edição, as teclas de atalho para 

salvar um documento são Ctrl+B. 

 

 

Rio do Sul, 13 de dezembro de 2017. 

https://www.terra.com.br/noticias/infograficos/skype/

