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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS – SC 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 02/2017 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA 

A PROVA ESCRITA 

 

1. Questões Comuns para Professores 

Questão número 01: 

Um candidato impetrou recurso contra a questão mencionada. 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com Bosi e Cândido, seguem as características do Simbolismo: 

- Linguagem simbólica 

- Linguagem sugestiva  

- Subjetividade 

- Religiosidade 

- Gosto pelo místico 

- Interesse pelo transcendental 

- Interesse pelo subconsciente e pelo inconsciente, pela loucura e pelos sonhos 

- Uso frequente de figuras de linguagem como Metáforas, Sinestesias, Aliterações e Assonâncias. 

De acordo com os autores que foram utilizados para a elaboração das questões, todas as características 

estão contempladas nas alternativas: 

I- A linguagem simbólica e sugestiva é uma característica do Simbolismo - sim, está correta.  

II- O Simbolismo é marcado pela subjetividade - sim, está correta.  

III- No Simbolismo, há grande interesse pelo transcendente - sim, está correta.  

IV- O uso de metáforas é constante no Simbolismo - sim, está correta.  

Assim sendo, todas as afirmações estão corretas, o que compete à letra D do gabarito.  

Desta maneira, a questão está correta e não será cancelada.  

Referências:  

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 2012.  

CANDIDO, Antônio. Firmação da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2007.  

 

Questão número 09: 

Um candidato impetrou recurso contra a questão mencionada. 

Julgamento: INDEFERIDO. Acordo e Tratado são sinônimos conforme dicionário da língua portuguesa. Se 

buscar a definição do Acordo de Paris veja o que encontramos: “Acordo de Paris é um tratado no âmbito da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC - sigla em inglês), que rege medidas de 

redução de emissão dióxido de carbono a partir de 2020. O acordo foi negociado durante a COP-21, em Paris e foi 

aprovado em 12 de dezembro de 2015. O líder da conferência, Laurent Fabius, ministro das Relações Exteriores da 

França, disse que esse plano "ambicioso e equilibrado" foi um "ponto de virada histórica" na meta de reduzir o 

aquecimento global.” 

 

 

2. Questões Específicas 

 

2.1. Professor Pedagogia 

Questão número 21: 

Um candidato impetrou recurso contra a questão mencionada. 
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Julgamento: INDEFERIDO. A recorrente não apresenta nenhuma fundamentação teórica que ampara o 

questionamento da mesma. A questão está correta e não será alterada. 

 

2.2. Professor de Educação Física 

Questão número 21: 

Cinco candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

Julgamento: DEFERIDO. Gabarito será ALTERADO para a alternativa “C”. 

 

 

Vidal Ramos, 10 de janeiro de 2018. 


