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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 2461/2016, DE 18 DE JANEIRO DE 2016. 
 
 
JULGAMETNO DOS RECURSOS INTERPOSTOS. 
 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 11 – PROFESSOR DE INGLÊS 
INDEFERIDO 
 
No recurso impetrado o candidato afirma que a resposta correta deve ser a letra a. 
No entanto, A resposta não pode ser a letra a, uma vez que afirma que nas penas do pavão há pigmentos 
em que a luz se fragmenta e no texto diz o contrário: “Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas 
d`água em que a luz se fragmenta, como um prisma. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 14 – ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO 
INDEFERIDA 
A questão pedia a alternativa que NÃO traz nos parênteses a classificação correta, portanto a incorreta. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 15 – ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO E PROFESSOR DE ARTES 
INDEFERIDA 
 

No recurso impetrado o candidato afirma que a questão não tem nada haver com Português, sendo 
que exige raciocínio lógico para sua resolução. 
 
Vejamos inicialmente do que trata a questão 
 
Leia o texto abaixo e depois responda à questão 15: 
 
 Cerca de 315 milhões de africanos vivem com menos de um dólar por dia – 84 milhões deles estão 
desnutridos. Um terço da população não sabe o que é água encanada 
e mais da metade não tem acesso a hospitais. Sem garantias básicas, o continente vira ninho de conflitos de 
terra, ditaduras e terroristas que podem agir na Europa ou nos EUA. (...) Com tantos problemas, nada 
melhor que receber ajuda do resto do mundo, certo? Pois é no meio dessa empolgação para fazer a pobreza 
virar história que o economista queniano James Shikwati grita para o mundo: “Pelo amor de Deus, parem 
de ajudar a África”. 
   Fonte: Revista Superinteressante, edição 240- junho;2007,p. 87. 
 

15.  “Cerca de 315 milhões de africanos vivem com menos de um dólar por dia – 84 milhões deles 

estão desnutridos.” Considerando que deles se refere aos 315 milhões de africanos que vivem 

com menos de um dólar por dia, é possível deduzir que: 

a) Apenas 40% dos africanos que vivem com menos de um dólar por dia estão desnutridos; 

b) Mais de 30% dos africanos que vivem com menos de um dólar por dia estão desnutridos; 

c) Cerca de 26% dos africanos que vivem com menos de um dólar por dia estão desnutridos; 

d) Menos de 20% dos africanos que vivem com menos de um dólar por dia estão desnutridos; 

 

Inicialmenta é perceber o significado do substantivo “interpretação”, oriundo do verbo interpretar, 
ou seja, analisar, compreender. Sim, compreender todo e qualquer discurso levando em consideração a 
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essência, a ideia principal. Vale destacar que de acordo com 
Kleiman (1996), certa dificuldade de leitura somada ao pouco hábito de ler 
aponta para uma possível falta de familiaridade com o texto escrito, em suas diferentes modalidades.  

Isto é relevante porque as habilidades de leitura e interpretação de informações numéricas 
contidas   nos   diferentes   tipos   de   texto instrumentalizam 
melhor o sujeito para lidar com as informações. 

É o ato de interpretar textos o modo que nos permite acessar o mundo. Mais do que um acesso a 
informações, nós acessamos um ambiente infinito composto por toda uma gama de conhecimentos capazes 
de nos tornar melhores, mais sábios e mais aptos a melhorar nossas vidas.  

Desta forma é percebtível que o texto acima traz várias informações em que há necessidade da 
lógica. Não seria possível interpretá-lo sem usá-la. Se queremos saber (interpretar) quantos são os “84 
milhões deles”, evidentemente precisaremos saber fazer a conta.  
 Nesta mesma perpsectiva  autores como Carraher & Carraher & Schiliemann 
(1989) e Machado (1987) e (1990) apontam as afinidades que enlaçam a matemática 
e a teoria da linguagem, uma vez que as ciências são  corpos linguísticos e qualquer tentativa de retalhá-
los carece de fundamento. 
 Neste contexto, percebe-se que o texto só é de possível interpretação se com auxílio da lógica, mas 
não deixa de ser uma interpretação de texto, como previsto no conteúdo programático do edital. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 36 – PROFESSOR DE ARTES 
DEFERIDA 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – PROFESSOR DE ARTES 
DEFERIDA 
 

 

ARTICULADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS 
 
36 – Alterar Gabarito para letra A 
 
33 – INDEFERIDA:  
Vejamos a definição segundo o Dicionário Brasileiro: a·cor·de  
substantivo masculino 
1. União de sons que formam harmonia. 
adjetivo de dois gêneros 
2. Concorde; .harmônico. 
Confrontar: acordo. 
 
"Acordes", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2013, https://www.priberam.pt/DLPO/Acordes [consultado em 14-03-2016]. 
 
Ou seja, a questão trata sobre o conjunto, sobre a união. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 02 – VÁRIOS CARGOS 
DEFERIDA – (DEVE SER ANULADA PARA TODOS OS CARGOS MENOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE) 
  
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 25 – PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
INDEFERIDA 
 

https://www.priberam.pt/DLPO/Acordes
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O recurso impetrado pelo candidato afirma que no enunciado da questão ao invés de EXCLUDENTE a banca 
deveria ter utilizado a palavra INCLUSIVA, e que por este motivo a enunciado da questão é incorreto. 
Inicialmente vejamos o enunciado: 
 

25. Para que não tenhamos uma prática excludente, é preciso que os professores reconheçam a 

necessidade de avaliar com diferentes finalidades:  

 

I -Verificar se eles aprenderam o que foi ensinado e decidir se é preciso retomar os conteúdos; 

II- Identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, nas diferentes áreas do conhecimento e trabalhar a 

partir deles;  

III- Identificar os avanços e encorajá-los a continuar construindo conhecimentos nas diferentes áreas do 

conhecimento e desenvolvendo capacidades; 

IV-Saber se as estratégias de ensino estão sendo eficientes e modificá-las diariamente. 

 

DAS PRÁTICAS CITADAS PODEMOS DIZER QUE: 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Estão corretas as alternativas I, II e IV 

c) III e IV estão incorretas 

d) a alternativa IV está incorreta 

 
Observa-se no enunciado “Para que não tenhamos uma prática excludente”, ou seja, para que tenhamos 
uma pratica inclusiva, devemos avaliar com diferentes finalidades. 
Observe que a alternativa D está incorreta, ou seja, ela é uma prática excludente, tendo em vista que as 
estratégias de ensino devem ser modificadas quando necessário 
(http://pedagogiando.blogspot.com.br/2011/10/avaliacao-e-aprendizagem-na-escola.html) e não 
diariamente.  
 
Desta forma está correta a questão e o gabarito. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 28 – PROFESSOR DE ARTES 
INDEFERIDA 
 
Na questão observa-se o enunciado abaixo: 
 

28. Tendo como referencia a LDB julgue as afirmações abaixo: 

I. A educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade; 

II. educação infantil é gratuita às crianças de até 6 (seis) anos de idade; 

 
Pode-se afirmar que: 
a) somente a afirmação I é verdadeira; 

b) somente a afirmação II é verdadeira; 

c) As afirmações I e II são verdadeiras; 

d) As afirmações I e II são falsas; 

 

http://pedagogiando.blogspot.com.br/2011/10/avaliacao-e-aprendizagem-na-escola.html
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Afirmação I é verdadeira, como pode-se verificar no recorte da LDB abaixo. 

 
A afirmação II é falsa, tendo em vista que a educação infantil é gratuita até os 5 anos, conforme recorte da 
LDB abaixo. 

 
 
Desta forma está correto o gabarito: Apenas a afirmação I é verdadeira 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
DEFERIDA – Nula para o cargo de professor de ciências 
 
 
 

Questão n° 39 referente ao cargo de Médico:  

INDEFERIDA, pois a alternativa correta é Anticonvulsivante, sendo que não existe erro na sua interpretação. 

 

Questão n° 26 referente ao cargo de Odontopediatria 

DEFERIDA 

 

Questão n° 36 referente ao cargo de Odontopediatria 

DEFERIDA 

 

Questão n° 38 referente ao cargo de Técnico em Enfermagem, 

DEFERIDA, alteração de gabarito para a alternativa A Ortopnéia 

 

Questão n° 28 referente ao cargo de Técnico em Enfermagem 

DEFERIDA alteração do gabarito para a alternativa B  
 

 São Lourenço do Oeste SC, 14 de março de 2016. 


