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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL – SC 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 01/2017 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA 

A PROVA ESCRITA 

 

1. QUESTÕES IGUAIS PARA TODOS OS PROFESSORES 

Questão: 10 

Número de recursos impetrados: 05 (cinco) 

Julgamento: INDEFERIDO. A questão se encaixa no item regra de três do Conteúdo Programático. Portanto, 

questão segue inalterada. 

 

Questão: 11 

Número de recursos impetrados: 02 (dois) 

Julgamento: DEFERIDO. Para a elaboração da questão, foi utilizado o documento oficial disponibilizado pelo 

MEC, sendo o apoio teórico o próprio documento, que versa o seguinte: "O conjunto de temas aqui proposto 

(Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual) recebeu o título geral de Temas 

Transversais, indicando a metodologia proposta para sua inclusão no currículo e seu tratamento didático". Os 

conteúdos que são trabalhados paralelamente a cada um dos temas não estão descritos na lei, sendo que o 

subtema "alimentação saudável" não aparece no documento em nenhum momento da redação. Porém, outro 

documento disponibilizado pelo MEC faz menção à alimentação saudável como sendo tema fortemente 

trabalhado dentro do tema da saúde. Assim sendo, a questão será ANULADA. 

 

Questão: 12 

Número de recursos impetrados: 04 (quatro) 

Julgamento: DEFERIDO. Houve o uso de um termo incorreto na sentença "Quando a criança adotada tiver 

mais de 12 anos [...]." De acordo com o estatuto, a partir de 12 anos, considera-se adolescente. Assim sendo, 

a questão será ANULADA.    

 

Questão: 13 

Número de recursos impetrados: 02 (dois) 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com o Art. 8º, o Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, 

abrange a população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a 

todos os que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. Portanto, a sentença I está incorreta, 

pois afirma que abrange até os 16 anos. O § 1º afirma que é obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental 

de crianças com 6 (seis) anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a 

matrícula, nos termos da Lei e das normas nacionais vigentes, portanto, a sentença IV está correta. 

O § 2º afirma que as crianças que completarem 6 (seis) anos após essa data (31 de março) deverão ser 

matriculadas na Educação Infantil (Pré-Escola), assim sendo, a sentença II está correta.  

O § 3º afirma que a carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular será de 800 (oitocentas) 

horas relógio, distribuídas em, pelo menos, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, portanto, a 

sentença III está correta.  

Assim sendo, a alternativa correta é A) As sentenças II, III e IV estão corretas. A questão permanece 

inalterada. 
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Questão: 14 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. 

 

Questão: 15 

Número de recursos impetrados: 04 (quatro) 

Julgamento: INDEFERIDO. A letra A afirma que "aos Municípios caberá a organização da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, enquanto aos Estados, caberá a organização do Ensino Médio". Esta alternativa está 

incorreta porque, de acordo com a lei, a organização deverá ser em regime de colaboração, sendo que não 

cabe especificamente ao Estado a organização do Ensino Médio. A letra B está incorreta porque os 

municípios, assim como todos os outros segmentos, têm sim a obrigação de seguir a Lei de Diretrizes e 

Bases, mesmo que possuam uma legislação específica. A letra C está incorreta porque à União cabe mais do 

que apenas a função de fiscalizar, mas sim, também o auxílio na organização da Educação Nacional. A letra 

D está correta porque, de acordo com a lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Assim sendo, a questão está 

correta e não será cancelada. 

 

 

2. QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 

2.1. Professor de Educação Infantil 

Questão: 18 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. O conteúdo do recurso não confere com pedido da questão. 

 

Questão: 24 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. Recurso sem qualquer fundamentação teórica. A questão foi elaborada de 

maneira correta e permanece inalterada. 

 

2.2. Professor de Anos Iniciais 

Questão: 19 

Número de recursos impetrados: 03 (três) 

Julgamento: DEFERIDO. A questão foi elaborada de forma que pode ter duas alternativas corretas, dois 

pensamentos semelhantes entre as alternativas A e C e portanto será ANULADA. 

 

2.3. Professor de Educação Física 

Questão: 18 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. A nomenclatura universal para os “braços” são Membros Superiores. O tronco e a 

cabeça formam o esqueleto axial enquanto os MEMBROS o esqueleto apendicular, possuindo o corpo 

humano, Membros Superiores (MMSS) e Membros Inferiores (MMII). É questão de anatomia básica.  

Sugestões de estudo: 

Sobotta – Atlas de Anatomia Humana 

Prometheus – Atlas de Anatomia 

Frank H. Netter. MD – Atlas de Anatomia Humana 
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Questão: 23 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. A Wikipedia é um domínio eletrônico que qualquer pessoa tem acesso para 

edição, sendo considerado um meio de pesquisa NÃO confiável, logo, não possui validade científico-

acadêmica, além disso, existe sim Marcação de 9 metros, o que deve ser de conhecimento obrigatório de 

todo Educador Físico, sendo essa a “Linha de Tiro Livre”: 

“1.5. A linha de tiro livre (linha de 9 metros) é uma linha tracejada a 3 metros de distância da linha da área de 

gol. Ambos os seguimentos da linha e os espaços entre eles medem 15 cm.” 

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

2016, p. 06. 

 

Questão: 27 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. o Referencial Teórico utilizado pela banca elaboradora citado na questão é a 

Confederação Brasileira de Voleibol CBV, o domínio eletrônico “só notícias” não é confiável para pesquisas 

acadêmicas. 

De acordo com o Livro de regras oficiais: 

“2.1 ALTURA DA REDE 

2.1.1 A rede é colocada verticalmente sobre a linha central. Sua parte superior é ajustada a 2,43 metros do 

solo para os homens e 2,24 metros para as mulheres. 

1.3.3 

2.1.2 Sua altura é medida a partir centro da quadra de jogo. A altura da rede sobre as linhas laterais deve ser 

exatamente a mesma, não excedendo a altura regulamentar em mais de 2 centímetros. 

CBV, Confederação Brasileira de Voleibol. Regras Oficiais do Voleibol. 34º Congresso da FIVB. p. 15. 

 

Questão: 28 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. O recurso do candidato recorrente não é claro, não deixando claro o que discorda 

da questão referida. 

 

Questão: 29 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. A alternativa “A” se refere aos procedimentos de ensino no planejamento, a 

alternativa “B” refere-se ao objetivo de ensino no planejamento, a alternativa “C” se refere ao conteúdo do 

planejamento e a alternativa “D” aos materiais utilizados durante a aplicação do que foi planejado para se 

alcançar os objetivos. 

O tema realmente é de grande abrangência, mas a questão exige apenas interpretação de texto. Durante 

nossa prática diária, ao lecionar, realizamos o planejamento de ensino de forma sistematizada e, saber 

diferenciar/separar estas etapas é primordial para o sucesso dentro e fora da sala de aula. 

 

2.4. Professor de Matemática 

Questão: 16 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. Os conceitos utilizados para a resolução da questão 16 estão compreendidos no 

conteúdo "números e operações" descrito na ementa do edital. 
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2.5. Professor de História 

Questão: 24 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: INDEFERIDO. A palavra EXCETO ao final da questão se refere à única alternativa incorreta da 

questão, letra C. 

 

2.6. Professor de Ciências 

Questão: 19 

Número de recursos impetrados: 01 (um) 

Julgamento: DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelos candidatos e a questão será ANULADA. 

 

 

Rio do Sul, 13 de dezembro de 2017. 


