
 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS, SC 

 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 1/SME/2017, 

DE 21 DE JANEIRO DE 2017. 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 

Em atendimento ao edital de Processo Seletivo 01/SME/2017, conforme preconiza seu anexo VII, segue 

abaixo julgamento dos recursos interpostos, em relação a elaboração de questões e gabarito preliminar, 

durante fase recursal. 

Para entendimento dos candidatos, os recursos interpostos que a banca examinadora analisou e estes 

tratavam da mesma questão, foram publicados uma única vez. Mas todos os recursos de mesma 

questão foram  analisados e julgados. 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 13: PROFESSOR DE ED. INFANTIL 

INDEFERIDO 

Recurso: A resposta do gabarito está incorreta, no gabarito consta a letra D 6,7 , sendo que : 7,0+ 

4,0+8,5 +6,5 = 26 26:4=6,5. diante disto a alternativa correta é a letra C, 6,5. 

 

Resposta: Deve-se observar nesta questão, que as disciplinas apresentadas  na tabela, apresentam 

pesos diferenciados, o que na conversão chega-se ao resultado de 6,7. 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 18: PROFESSOR DE ED. INFANTIL 

INDEFERIDO 

Recurso: A questão apresenta duas alternativas iguais de resposta. Alternativas B e D apresentam a 

mesma resposta. (esporte-educação, esporte-interação e esporte performance). 

 

Resposta: As alternativas apresentadas, apesar de apresentar semelhança nos seus enunciados, 

diferem-se totalmente quanto a sua finalidade 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 29: PROFESSOR DE ED. INFANTIL 

INDEFERIDO 

Recurso: Na questão 29 existem 5 itens para analisar , mas para alternativa de resposta só existem 4 

(quatro) opções. Perante isto peço que seja analisada esta questão. 

 

Resposta: É notório que, quando da elaboração da questão, a banca ofereceu cinco alternativas, no 

entanto, a questão apresenta apenas uma alternativa incorreta, conforme solicita o enunciado. Portanto 

INDEFERE-SE o pedido de recurso. 
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RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 34: PROFESSOR DE ED. INFANTIL 

INDEFERIDO, 

Recurso: A questão apresenta duas alternativas iguais de resposta. Alternativas B e D apresentam a 

mesma resposta. (esporte-educação, esporte-interação e esporte performance). 

 

Resposta: Conforme imagem abaixo,  que apresenta a referida questão, não foi constatada a alegação 

do referido recurso. 

 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 35: PROFESSOR DE ED. INFANTIL 

INDEFERIDO 

Recurso: lei 9394/96 da lei de diretrizes e bases d 20 de dezembro de 1996. Art.21.Estabelece as 

diretrizes e bases da educação Nacional. A educação escolar compõe-se de: educação basica formada 

pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

 

Resposta: Observe a redação da referida lei 

TÍTULO V 

Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino 

CAPÍTULO I 

Da Composição dos Níveis Escolares 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

II - educação superior. 
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RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 35: PROFESSOR DE ED. INFANTIL 

INDEFERIDO 

Recurso: Segundo a LDB(lei 9394/96) depois de sua alteração, consta que a língua inglesa será 

obrigatória nos currículos do Ensino Médio, podendo ofertar em caráter optativo outras línguas 

estrangeiras, no entanto, não se refere a língua espanhola como preferencial. Por esse motivo creio que 

a letra "b" está correta, não a letra "c". 

 

Resposta: No artigo 36 da LDB lê-se: 

§ 8º Os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão 

ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a 

disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. (Incluído pela Medida 

Provisória nº 746, de 2016) 

 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 1: MONITOR ED. ESPECIAL 

INDEFERIDO 

Recurso: A palavra "predadora" pode ser considerada um substantivo como também pode ser 

considerada um adjetivo, por isso a letra "a" e também a letra "c" estão corretas, logo existem na 

questão número 1 (um) duas respostas corretas. 

 

Resposta: Inicialmente é importante salientar que Predador pode funcionar como um substantivo e 

um adjetivo. Vale destacar que substantivo é o tipo de palavras cujo significado determina a realidade. 

Os substantivos denominam todas as coisas: pessoas, objetos, sensações, sentimentos, etc., por sua vez, 

adjetivo é a palavra que acompanha o nome para determiná-lo ou qualificá-lo. 

Na frase em questão temos: 

No primeiro parágrafo do texto, em “Este fugia rápido, com medo da feroz predadora, e a serpente 

nem pensava em desistir.”, as palavras destacadas são  respectivamente: 

Neste caso predadora denomina um ser, ou seja, é um substantivo. 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 3: MONITOR ED. ESPECIAL 

INDEFERIDO 

Recurso: Questão número três deverá aceitar também como resposta correta a opção D, conforme 

definição do site brasil escola (uol). Segue em anexo a imagem comprovando tal fato. 
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Resposta: Inicialmente deve-se perceber que se solicita ao candidato que seja assinalada a alternativa 

incorreta 

A alternativa a afirma: 

a) É o emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes, sempre na 

mesma língua. 

O erro está na parte final da frase, pois o neologismo pode acontecer na mesma língua ou não. 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 28 : PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

INDEFERIDO 

 

Recurso: Nesta questão a alternativa B esta incorreta, pois contem a preposição V, que não se encontra 

na mesma. 

 

Resposta: Analisando o recurso interposto, observa-se que todas as preposições apresentadas na 

questão, estão estritamente corretas. A indagação do candidato quanto a falta da alternativa V, como 

opção de resposta, não compromete a demonstração do conhecimento das preposições apresentadas, 

levando em consideração que a alternativa correta, indica que nenhuma das preposições está incorreta. 

Portanto, INDEFERE-SE o pedido de recurso. 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 14 : PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA 

INDEFERIDO 

Recurso: A palavra CONCURSO contém 8 letras, então fatorial de 8 -> 8!=8*7*6*5*4*3*2*1 que 

realizando as multiplicações o resultado é igual a 40.320 sendo correta a alternativa letra C e não a B 

como diz o gabarito. 

 

Resposta: Seu raciocínio está parcialmente correto, vale lembrar que destas oito letras duas se repente 

(C e O aparecem duas vezes cada), assim, temos:  
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RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 14 : PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA 

INDEFERIDO 

Recurso: A média do aluno Pedro é a soma das 4 atividades realizadas durante o primeiro bimestre. 

Sendo assim seria 7,0+4,0+8,5+6,5=26 então 26 que é a soma das 4 atividades divido por 4, ficando 

26/4=6,5 sendo correta a alternativa letra C e não letra D como no gabarito 

 

Resposta: Deve-se observar nesta questão, que as disciplinas apresentadas  na tabela, apresentam 

pesos diferenciados, o que na conversão chega-se ao resultado de 6,7. 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 17 : PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA 

INDEFERIDO 

Recurso: Ao presidente da banca peço a revisão e cancelamento da questão, devida a formulação do 

item I."A Europa enfrenta hoje uma crise migratória causada pela propagação de diversos conflitos no 

norte da África,Oriente Médio,Europa e Asia."Pois este item afirma que os migrante saem da Europa e 

migram para Europa. No entanto mesmo que eles migrem de uma região para outra dentro da Europa 

,isto deveria estar especificado na questão assim como o item especifica "norte da Àfrica".Ex: '...norte 

da África,Oriente Médio,leste da Europa e Ásia." A Europa sempre foi um continente de migrantes, pois 

sempre atraiu muitas pessoas que buscam melhores condições de vida. A maior parte desses migrantes 

vem de países do Oriente Médio, Ásia e África, que enfrentam graves problemas sociais, econômicos e 

políticos. http://alunosonline.uol.com.br/geografia/crise-migratoria-na-europa.html 

 

Resposta: A questão foi bem formulada, solicitando o entendimento de políticas publicas e sociais. Ela 

indaga o candidato sobre os conflitos e processos migratórios na Europa. Tendo o candidato que 

analisar as alternativas e informar qual destes está correta. Indefere-se o pedido de recurso. 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 18 : PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA 

DEFERIDO 

Recurso: Ao Sr. presidente da banca peço a lteração do gabarito pois o mesmmo indica a opção C como 

correta no entanto a correta é a alternativa correspondente á letra A, pois a C complementa 

erroneamente a questão A afirmando que "impacto ambiental" necessariamente causa prejuizos, mas o 

impacto ambiental pode ser bom ou ruim, e se é bom não pde causar prejuízos. Conforme: Segundo o 

Artigo 1º da Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Impacto 

Ambiental é "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem 

diretamente ou indiretamente: A saúde, a segurança, e o bem estar da população; As atividades sociais 

http://alunosonline.uol.com.br/geografia/crise-migratoria-na-europa.html
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e econômicas; A biota; As condições estéticas e sanitárias ambientais; A qualidade dos recursos 

ambientais" Portanto, a definição de Impacto Ambiental está associada à alteração ou efeito ambiental 

considerado significativo por meio da avaliação do projeto de um determinado empreendimento, 

podendo ser negativo ou positivo (Bitar & Ortega, 1998). 

http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/estudos_ambientais/ea03.html 

 

Resposta: O conceito de impacto ambiental, pode ser positivou ou negativo, conforme preconiza a 

resolução CONAMA, portanto defere-se o pedido de recurso, alterando o gabarito para a alternativa A. 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 21 : PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA 

INDEFERIDA 

 

Ao Sr. presidente da banca peço a revisão desta questão pois ela pede que indique a questão correta 

exceto, e indica que a "C"como respondendo a questão. No entanto esta alternativa também está 

correta, visto que ela descreve na integra a referida Lei e artigo, "V - privacidade: a promoção dos 

direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à 

imagem e reserva da sua vida privada; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência". Peço a 

modificação do gabarito pois a incorreta é a alternativa "D" a qual contraria o principio da prevalência 

familiar, transcrito a seguir" X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança 

e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família 

natural ou extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua integração em família substituta; 

(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência",pois afirma que"o reintegrem na família que ele quiser". 

Referencia https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10604215/artigo-100-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-

de-1990. 

 

Resposta: O artigo da lei afirma que: 

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser 

dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se 

isto não for possível, que promovam a sua integração em família substituta. 

 

Na alternativa da prova observamos: 

Na prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser 

dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na família que ele quiser, sendo  a 

natural ou não, se isto não for possível, que promovam a sua integração em família substituta 

Logo esta afirmação está incorreta (na família que ele quiser) 

 

http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/estudos_ambientais/ea03.html
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10604215/artigo-100-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10604215/artigo-100-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
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RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 36 : PROFESSOR ANOS INICIAIS 

DEFERIDO, 

Recurso: Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

"História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Lei 10.639 - Planalto. A alternativa correta 

é C e não a A como está no gabarito 

 

Resposta: Alteração de gabarito, Alternativa correta é a C (Erro de digitação) 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 28 : PROFESSOR ANOS INICIAIS 

INDEFERIDO, 

Recurso: A questão de numero 28 continha apenas as preposições I, II, III, IV para serem analisadas, e 

nas alternativas para respostas continha a preposição V. sendo que não tinha a V para analise. 

 

Resposta: Indeferido, pois realmente não tinha a alternativa V, porém como esta não era a alternativa 

certa, não influencia. 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 23 : MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

DEFERIDO, 

Recurso: Na questão número 23 (da prova para o cargo de Monitor de Educação Infantil), a alternativa 

publicada como correta no Gabarito Preliminar foi a letra A. No entanto, a alternativa correta é a letra B 

(F,V,V,V,F), pois, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-

educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192), as proposições são: (V) Novos desafios se colocam também 

para a função docente diante do aumento das informações nas sociedades contemporâneas e da 

mudança da sua natureza. Seu papel de orientador da pesquisa e da aprendizagem sobreleva, assim, o 

de mero transmissor de conteúdos. Esta proposição é verdadeira, pois, está transcrita conforme as 

referidas Diretrizes. (F) A aquisição da leitura e da escrita na escola, forte! mente relacionada aos usos 

sociais da escrita nos ambientes familiares de onde veem as crianças, demandam tempos e esforços 

iguais entre os alunos da mesma faixa etária. A última proposição é falsa, uma vez que a redação 

correta, conforme as referidas Diretrizes é: A aquisição da leitura e da escrita na escola, fortemente 

relacionada aos usos sociais da escrita nos ambientes familiares de onde veem as crianças, pode 

demandar tempos e esforços diferenciados entre os alunos da mesma faixa etária. 

 

Resposta: Alteração de gabarito Letra B 
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RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 30 : PROFESSOR DE PROJETOS PEDAGÓGICOS 

INDEFERIDA 

 

Recurso: A QUESTÃO QUE PERGUNTA A DÉCADA DE CRIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DE SC, 

APRESENTA RESPOSTA EM DESACORDO COM AS INFORMAÇÕES DO PRÓPRIO ESTADO. POIS A QUESTÃO 

OFERECE AS ALTERNATIVAS: A- DÉCADA DE 60 B- DÉCADA DE 70 C-DÉCADA DE 80 D- DÉCADA DE 90 E O 

GABARITO APONTA A ALTERNATIVA C COMO A CORRETA, SENDO CRIADA DO FINAL DA DÉCADA DE 80, 

PORÉM NO SITE OFICIAL DO ESTADO CONSTA QUE "As publicações da Proposta Curricular de Santa 

Catarina são resultado de uma construção coletiva de educadores, cujo processo iniciou-se em 1988, 

com a sua primeira publicação em 1991 ....". OU SEJA TEVE INICIO SUA CONSTRUÇÃO EM 1988 E 

SOMENTE FOI CONCLUÍDA EM 1991 E NÃO FOI ELABORADA NO FINAL DA DÉCADA DE 80, POIS FOI 

CONCLUÍDA SOMENTE NO INICIO DA DÉCADA DE 90. ALGO TOTALMENTE CONFUSO QUE ACARRETA NA 

ANULAÇÃO DA QUESTÃO. SEGUE O SITE DO ESTADO: 

http://www.propostacurricular.sed.sc.gov.br/site/index.php?p=historico/breve-historico/1988-a-1991 

 

Resposta: Na proposta curricular atualizada e publicada em 2014, página 3 pode-se ler o texto abaixo: 

 

Um bom currículo é fundamental para garantir a qualidade de um sistema educacional. Ao lado 

de professores qualificados e de gestores líderes, um currículo bem definido é um dos fatores comuns a 

todos os sistemas que apresentam os melhores desempenhos em todas as avaliações internacionais de 

qualidade. 

Santa Catarina, com a elaboração de sua proposta curricular no final da década de 80, pode ser 

considerado um dos estados pioneiros no Brasil na definição de diretrizes curriculares para nortear o 

planejamento dos currículos de suas redes de escolas estadual e municipais.   

 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 4 : PROFESSOR DE PROJETOS PEDAGÓGICOS 

INDEFERIDA 

Recurso: Na questão número 4 há uma charge da professora, cuja pergusta aos alunos: "- Onde está o 

sujeito dessa frase:" a frase diz: "A MERENDA SUMIU DAS MÃOS DO MENINO" E a pergunta pede o que 

esperava a professora: O aluno responderia que o sujeito é o MENINO. Jamais esperaríamos que um 

aluno nos respondesse "sujeito simples". Sim realmente menino é um sujeito simples. Porém o que uma 

professora esperaria que o aluno respondesse seria o menino. 

 

http://www.propostacurricular.sed.sc.gov.br/site/index.php?p=historico/breve-historico/1988-a-1991


 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS, SC 

 

 
Resposta: Observe que o sujeito da frase é “menino”  e não “o menino” como afirma a alternativa c, 

logo a única correta é a letra d 

 

RECURSO QUANTO À  QUESTÃO 13 : PROFESSOR DE PROJETOS PEDAGÓGICOS 

INDEFERIDA 

 

Recurso: Ao sr. presidente da banca peço a anulação desta questão pois o enunciado não deixa claro se 

os técnicos deixaram de trabalhar por estarem doentes,se eles tiveram o rendimento de seu trabalho 

reduzido aumentando assim o trabalho dos outros, ou se ainda eles trabalharam tendo o mesmo 

rendimento.Questões essas que interferem no entendimento da questão causando ambiguidade de 

resultados. 

 

Resposta: A questão apresenta-se clara e de fácil interpretação 

 

Canoinhas, 09 de fevereiro de 2017. 

 

 

Banca Examinadora 

ASSCONPP 


