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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2016, 
DE 06 DE JANEIRO DE 2016. 

 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 
 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 8: TODOS OS CARGOS 
INDEFERIDA 
 Os recursos impetrados afirmam que não poderia ser cobrado gráfico na prova pois este conteúdo não está 
previsto no edital. Outro recurso afirma que gráficos é conteúdo da Física e não da Matemática. 
 Inicialmente é importante apresentar o conteúdo programático do edital: 

 
 Os candidatos devem observar que existe no conteúdo programático o quesito funções, sendo que em 
Matemática funções são transformadas ou transpassadas para gráficos. Um exemplo deste fato pode ser encontrado 
pelo candidato na página http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/grafico-uma-funcao-1-grau.htm; 

Ainda vale ressaltar que para a realização da interpretação do gráfico e das alternativas propostas fazem-se 
necessários conhecimentos de regra de tres e porcentagem, também previstas no Edital. 

Por fim, vale ressaltar que a Física faz uso da linguagem matemática para explicar os fenômenos da natureza, 
mas a construção e interpretação de gráficos é sim conteúdo da matemática. 
 
RECURSO QUANTO Á QUESTÃO 12 
DEFERIDA – Nula para os cargos de Professor, Auxiliar de professor regente e Orientador social 
 
RECURSO QUANTO Á QUESTÃO 14 –  
DEFERIDA – Nula para os cargos de Professor, Auxiliar de professor regente e Orientador social 
 
 
 
 
RECURSO QUANTO Á QUESTÃO 22 – Cargos de Professor 
INDEFERIDA 
O recurso impetrado afirma que as quatro alternativas são corretas. 
Observemos inicialmente o enunciado da questão: 

22. Tendo como referencia a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) é correto afirmar que o ensino 

será ministrado com base em todos os princípios listados abaixo, exceto: 

a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

b) Singularidade de ideias e de concepções pedagógicas; 

c) Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

d) Valorização da experiência extraescolar; 

 
Observe que a alternativa “B” é incorreta, pois como afirma o próprio recurso, a LDB prevê que o ensino deve ser 
ministrado como o principio do “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas”. 
 
Vejamos a definição de Pluralismo: Multiplicidade; o que não é único. 
Vejamos agora o conceito de Singularidade: Qualidade do que é singular, unicidade (Exclusivo (único)) 
 

Ou seja, a educação deve ser ministrada com múltiplas ideias (pluralismo) e não como uma idéia única 
(singular). Desta forma está incorreta a alternativa B, conforme o gabarito.   

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/grafico-uma-funcao-1-grau.htm
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RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17: Cargo de professor Nível II 
DEFERIDA: Alteração de gabarito – LETRA B 
 Constatamos um erro na digitação, a alternativa correta é a letra B 
 Referente a esta questão ainda nos foi encaminhado um recurso afirmando que o conteúdo não estaria 
descrito no edital. 
 Inicialmente vale destacar um trecho do conteúdo programático do Edital: 
Prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas; O processo de 

ensino e suas relações. A didática e a formação do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo 

ensino; didática da alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação especial. A 

produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O trabalho pedagógico com a diversidade.  

 

  Vale ressaltar que Vigotsky é pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em 
função das interações sociais e condições de vida. Vigotsky teve grande importância e muito contribui para educação, 
sendo sua obra muito aceita, e adequada a realidade brasileira. Entretanto, poucos sabem é que Vigotsky dedicou boa 
parte de sua vida à educação de crianças com necessidades educativas especiais e que uma razoável parte de sua obra 
é dedicada a elas. 
 Neste contexto, pode-se observar que o conteúdo abordado está sim previsto no edital. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 20 – CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL 
DEFERIDA – Nula para o cargo de orientador social 
 
 

Ouro, SC, 27 de janeiro de 2016. 
 
 
 


