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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA – SC 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 03/2015 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA ESCRITA 

 

1. Questões Comuns para Professores: 

Questão nº 08: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Questão elaborada de forma incompleta podendo confundir os candidatos, dessa 

forma a mesma será ANULADA. 

 

Questão nº 15: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. No edital consta "ESTATÍSTICA". Portanto, questão elaborada de acordo com o 

conteúdo programático do edital. 

 

 

2. Questões Específicas: 

 

2.1. Professor de Informática 

Questão nº 25: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A imagem da referida questão é um cooler a base de ar: “Air-cooler: O mais 

comum e mais barato dos sistemas de refrigeração é o cooler à base de ar. Ele é composto por 

um dissipador — peça de cobre ou alumínio que faz contato com o processador — e um 

ventilador que gira constantemente para remover o calor excessivo da CPU.” 

http://www.tecmundo.com.br/cooler/825-o-que-e-o-cooler-.htm 

Veja um trecho da matéria em que o candidato aponta como referência para solicitar a anulação 

da questão: “O cooler é composto por pequeno ventilador acoplado ao dissipador de calor”. 

 

2.2. Professor de Inglês 

Questão nº 16: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO EM PARTES. A candidata recursante solicita anulação da questão, porém foi 

publicado o gabarito de forma equivocada e será ALTERADO para alternativa “B” pelas razões 

abaixo: 

 

Falsa - A presença da Língua Estrangeira no Ensino Fundamental serve como uma base para que 

o jovem possa tornar-se falante fluente da segunda língua que está sendo estudada. É necessário 

que se compreenda bem a língua estrangeira, pois hoje em dia todos os empregos exigem no 

mínimo o nível básico de inglês para admissão. 

 

Porque: Não é necessário que o aluno seja fluente já no Ensino Fundamental. A proposta do 

ensino da língua estrangeira nesta etapa de estudo é apresentar à criança a base para a 

comunicação. Também não são todos os empregos que exigem o nível básico de inglês, embora 

haja sim procura por profissionais que dominem uma segunda língua.  

 

Verdadeira - A presença da Língua Estrangeira no Ensino Fundamental, no que tange à formação 

da cidadania tem um valioso papel construtivo como parte integrante da educação formal. Envolve 

http://www.tecmundo.com.br/cooler/825-o-que-e-o-cooler-.htm
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um complexo processo de reflexão sobre a realidade social, política e econômica, com valor 

intrínseco importante no processo de capacitação que leva à libertação. 

 

Porque: No tópico "Língua Estrangeira e Construção da Cidadania, na página 41, os PCNs de 

Língua Estrangeira trazem esta informação.  

 

Falsa - A presença da Língua Estrangeira no Ensino Fundamental, no que tange à formação da 

cidadania é muito importante pois a maioria das famílias busca oportunidades de trabalho no 

exterior. Assim, se o aluno já no ensino fundamental souber comunicar-se em língua estrangeira, 

menos dificuldades de adaptação ele terá. 

 

Porque: Não se pode afirmar que a maioria das famílias busca oportunidades de trabalho no 

exterior, portanto, esta informação é falsa.  

 

Falsa - A língua estrangeira tem papel essencial na formação do cidadão, pois ajuda a refletir 

sobre as diferentes culturas, principalmente a norte americana. Por este motivo, a Língua 

Estrangeira vigente nas escolas é obrigatória e unicamente o inglês. 

 

Porque: Os PCNs fazem menção a línguas estrangeiras, e em momento algum cita o inglês como 

sendo única e obrigatória. 

 

2.3. Professor Educação Infantil 

Questão nº 24: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Por erro no enunciado, a questão será ANULADA. 

 

2.4. Professor de Educação Física 

Questão nº 21: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. O candidato recursante solicita que seja apontado como correta a alternativa “A”, 

justamente a publicada no gabarito provisório. 

 

Atalanta, 02 de dezembro de 2015. 

  

 

 

 


