
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado III – 27/12/2019

Informa  decisão  dos recursos apresentados
em face as questões das provas e o gabarito
preliminar do Processo Seletivo nº 007/2019.

A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 108/2019, representado por sua Presidente, Sra.
Solange  Antunes  dos  Santos,  no  uso  de  suas  atribuições  e  segundo  dados  remetidos  pela  empresa
responsável pela execução do Processo Seletivo, torna pública a deliberação da banca examinadora em
relação aos recursos apresentados em face as questões das provas e o gabarito preliminar do Processo
Seletivo nº 007/2019.

Função Questã
o

Nº
Inscrição

Razões de deferimento/indeferimento

Professor de
Educação Infantil -
Habilitado Superior

e
Segundo Professor -

Habilitado

03
1825925

e
1825926

O enunciado  da  questão  pede  que  seja  assinalada a  alternativa  cuja  palavra
substitua corretamente o termo “Há”. Pois bem. O gabarito assinala a alternativa
“B” como correta, e de fato a palavra “Existe” responde assertivamente ao que o
enunciado pede.  O candidato aponta para uma segunda alternativa que seria
correta, qual seja, a “D”. Contudo, deve-se observar a forma correta de conjugar o
verbo “ter”. Referida alternativa foi redigida no plural “Têm”, quando o correto,
então, seria “Tem”, sem acento, para concordar com a frase destacada no trecho
textual “...a neve que faz mal”. Portanto, a alternativa “D” está incorreta. RECURSO
INDEFERIDO. Questão correta. Gabarito mantido.

Professor de
Educação Infantil -

Habilitado Superior 
e

Segundo Professor -
Não Habilitado

8
1825925 

e
1825926 

A questão solicitava a alternativa correta, o gabarito preliminar anota como D. 
A alternativa C assim expressava:
João comprou 68,5% do terreno do irmão Pedro que tinha área total de 5.526 m².
O terreno de Pedro terá 3.785,31 m². 
Fato é que pedia a área remanescente, ou seja, Pedro vendeu a área de 68,5%,
desta  forma,  ficou  com  31,5%  somente,  a  saber,  área  de  1.740,69  m²  e  não
3.785,31 m², portanto, alternativa está incorreta.
INDEFERE-SE o recurso apresentado, sendo mantidas a questão e o gabarito. 

Professor de
Educação Infantil -

Habilitado Superior,

Professor de Ensino
Fundamental Anos

Iniciais - Habilitado 
e

Segundo Professor -
Não Habilitado 

8

1818969,
1818620,
1818992,
1819061,
1819146,
1819292 

A questão solicitava a alternativa correta, o gabarito preliminar anota como D. 
Alega a candidata que a alternativa D também está incorreta.
Vejamos:
João correu 15 km em 1 hora e 25 minutos (portanto, em 85 minutos), seu amigo
Pedro correu o mesmo percurso em 1 hora e 16 minutos e 30 segundos (portanto,
em 76 minutos e 30 segundos). Desta forma, Pedro correu em um tempo 10%
menor que João. 
A base de cálculo é João e aí temos 85 minutos menos 10%, ou seja, 8 minutos e
meio,  que  é  igual  a  76  minutos  e  30  segundos.  INDEFERE-SE  o  recurso
apresentado, sendo mantidas a questão e o gabarito.

Professor de
Educação Infantil -

Habilitado Superior 
e

Professor de Ensino
Fundamental Anos
Iniciais - Habilitado

9

1819146,
1819185,

 1819292 e
 1827807 

Alega os  candidatos  que a questão apresentada restou  prejudicada vez  que o
nome completo do catarinense que chegou a Presidente da República é Nereu de
Oliveira Ramos e não Nereu Ramos como colocado.
Fato é que popularmente os Presidentes da República são chamados por nomes
abreviados, como é o caso atual de Jair Bolsonaro, e outros tantos. No Alto Vale do
Itajaí  temos  diversas  ruas  e  praças  com  o  nome  Nereu  Ramos,  por  exemplo,
sempre  fazendo  referência  ao  mesmo.  Considerando  que  não  há  prejuízo  a
interpretação da questão pela abreviatura, INDEFERE-SE o recurso apresentado,
sendo mantidas a questão e o gabarito apresentado. 

Professor Artes –
Habilitado

e
Secretário de Escola

11 1825392, 
1828298 e
1834214

A questão solicitava a alternativa incorreta, o gabarito preliminar anota como D. 
Alega  os  candidatos  que  o  mesmo  não  se  enquadra  no  escopo  do  conteúdo
programático  (Acontecimentos  importantes  ocorridos no  Brasil  e  no  mundo a
partir do ano de 2015). 
Fato é que a alternativa “D” constava:
Sediou  a  Copa  do  Mundo  de  Futebol  em  2016,  perdendo  a  semifinal  para  a
Alemanha por 7x1. 
De imediato temos que a Copa do Mundo não ocorreu em 2016, portanto, só por



isto a alternativa já está incorreta, não exigindo conhecimentos de 2014, como
requerido.

RECURSO INDEFERIDO. Questão correta. Gabarito mantido.
Segundo Professor –

Habilitado,
 

Professor de
Educação Infantil -

Habilitado Superior 
e

Professor de Ensino
Fundamental Anos

Iniciais - Habilitado 

11

1822890,
1824868,  
1824869, 
1825313,
1825314, 

A questão solicitava a alternativa incorreta, o gabarito preliminar anota como D.
Tratava-se de notícias atuais no Brasil (2015 em diante), ou seja, o que torna a
questão  incorreta  é  que  o  Brasil  foi  campeão,  de  forma  inédita.  Caso  tivesse
perdido as semifinais, não teria obtido tal título. Não perdeu as semifinais e claro
que este acontecimento é de outro momento (2014), bem como, não foi no Rio de
Janeiro tal derrota (ocorrido em Belo Horizonte), mas só tomando por base os
conhecimentos exigidos no edital (acontecimentos a partir de 2015) já é possível
a resolução da questão. 
INDEFERE-SE o recurso apresentado, sendo mantida a questão e o gabarito. 

Professor Anos
Finais - Matemática

- Habilitado 
17

1820707 e

1841394 

Erro na diagramação apresentou somente parte da figura (triângulo).

Recurso deferido. Questão anulada.

Professor Anos
Finais - Matemática

- Habilitado 
18 1820707 

Alegação acatada.

Recurso deferido. Questão anulada.

Professor de
Educação Infantil

Professor de Anos
Iniciais

18

1818610

1824868

1839043

18) Assinale  a  afirmativa  INCORRETA  sobre  Alfabetização  e  Letramento  na
Educação Infantil.

A) Até muito recentemente, assumia-se que a criança só poderia dar início ao seu
processo de aprendizagem da leitura e da escrita em determinada idade e,
por conseguinte, em determinado momento de sua educação institucionaliza-
da: entre nós, no Brasil, era aos 7 anos, a idade de ingresso no primeiro ano do
ensino fundamental (SOARES, 2009, p.1).

B) Nos contextos grafocêntricos em que vivemos, as crianças convivem com a es-
crita – umas, mais, outras, menos, dependendo da camada social a que per-
tençam, mas todas convivem – muito antes de chegar ao ensino fundamental e
antes mesmo de chegar a instituições de educação infantil  (SOARES,  2009.
P.1).

C) O termo letramento surgiu porque apareceu um fenômeno novo que não exis-
ta antes, ou, se existia, não nos dávamos conta dele, e, como não dávamos con-
ta dele, não tínhamos nome para ele. (SOARES, 2001, p.34).

D) Pode ser uma aprendizagem de natureza perceptual e motora ou de natureza
conceitual.  O ensino, primeiramente ocorre no planejamento intencional de
práticas sociais mediadas pela escrita, para que as crianças delas participem
e recebam informações contextualizadas. No segundo caso, pode estar basea-
do no reconhecimento e na cópia de letras, sílabas e palavras (SCARPA, 2006,
p.1).

RESPOSTA: 

A questão versa sobre alfabetização e letramento,  tema presente no Conteúdo
Programático, do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

RECURSO INDEFERIDO:  Fica mantida a alternativa "D” como resposta para a
questão.

Professor de Artes 18 1819241

1825392

1828298

1843322

18) Analise as afirmativas sobre o Histórico do Ensino de Arte no Brasil.

I  –  Na  República  a  necessidade  de  uma  elite  que  governasse  o  país  guiou  o
pensamento educacional brasileiro, a partir daí, as faculdades de Direito,
passaram a ser consideradas de maior importância do momento no cenário
educacional  (BARBOSA,  1978,  p.  16).  Com  a  república  se  fortaleceu  o
preconceito em relação ao ensino de arte, considerado objeto de adorno do
Reinado e Império e como tal protegida.



II – O preconceito com o ensino de arte no Brasil desde o reinado e império era
discreto, nesse contexto histórico havia a necessidade de se formar uma elite
que defendesse a colônia dos invasores e que movimentasse culturalmente a
Corte, até então a Academia de Belas Artes, criada em 1816, com inicio de
funcionamento imediato, constava na relação das primeiras instituições de
Ensino Superior. 

De acordo com seus conhecimentos:

Apenas I está correta.

Apenas II está correta.

Apenas III está correta.

I, II e III estão corretas.

RESPOSTA: A argumentação dos candidatos tem fundamento, não existe uma ter-
ceira afirmativa entre as opções para análise. 

RECURSO DEFERIDO: Questão ANULADA.

Professor Anos
Finais - Geografia -

Habilitado 
19 1823920 Recurso deferido. Questão anulada.

Segundo Professor 19 1825926

19) A  deficiência  auditiva  pode  também  ocorrer  como  resultado  de  outros
fatores, são eles, EXCETO:

A) Cardiopatia.

B) Colesterol.

C) Diabetes.

D) Tabagismo.

RESPOSTA: A argumentação do candidato tem fundamento, os dados apresenta-
dos pelo mesmo indicam que as cardiopatias também podem levar a perda auditi-
va. Desta forma a questão não possui uma resposta a ser assinalada, contrarian-
do o item 4.4.1 do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

RECURSO DEFERIDO: Questão ANULADA.

Professor de Anos
Iniciais

19 1818610 

Questão  abrangida  dentro  do  conteúdo  programático  expresso  no  edital  nº
001/2019 e sem recurso quanto ao mesmo neste sentido. 

RECURSO INDEFERIDO:  Fica mantida a alternativa "C” como resposta para a
questão.

Professor de Anos
Iniciais

19 1824869

1839043

19) De acordo com a Base Nacional Comum Curricular o professor de Educação
Infantil deve trabalhar com seus discentes o seguinte tema: “o eu, o outro e nós”.
Sobre esse assunto são feitas as seguintes afirmativas:

I – Os alunos devem ser educados a agir individualmente e demonstrar interesse
em  construir  novas  relações,  respeitando  a  particularidade  e  solidarizando-se
com os outros.

II – Os alunos devem ser ensinados a respeitar e expressar sentimentos e emoções.

III – Os alunos devem ser orientados a conhecer e respeitar regras de convívio
social, manifestando respeito pelo outro.

Estão CORRETAS as afirmativas:

A) Apenas, I e II.

B) Apenas, I e III.



C) Apenas, II e III.

D) I, II e III.

RESPOSTA: 

O eu, o outro e o nós.

Respeitar e expressar sentimentos e emoções.

Atuar em grupo (e NÃO, individualmente) e demonstrar interesse em construir
novas relações, respeitando a diversidade (e NÃO, a particularidade) e solidari-
zando-se com os outros.

Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. p. 52.

Em  tempo:  a  questão  versa  sobre  Base  Nacional  Comum  Curricular,  tema
presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

RECURSO INDEFERIDO:  Fica mantida a alternativa "C” como resposta para a
questão.

Professor de Artes 19
1825392

1828298

19) Conhecido principalmente pelas suas xilogravuras, foi um artista nascido no
Rio de Janeiro que frequentou diversas escolas de arte, especialmente em Genebra,
na Suíça, pátria de seu pai. Sua primeira exposição no Brasil foi em 1919, dois
anos antes da Semana de Arte Moderna. Nessa época começou a sua aproximação
com os modernistas. Atualmente suas gravuras permeiam exposições na América
Latina, mas também em Portugal,  Espanha e Suíça. Suas principais obras são:
Pescadores (1950), O Ladrão (1955) e Chuva (1957) (Fonte: ebiografia.com). Es-
tamos falando de:

A) Ismael Nery (1900-1934).

B) John Graz (1891-1980).

C) Oswaldo Goeldi (1895-1961).

D) Vicente do Rego Monteiro (1899-1970).

RESPOSTA: A argumentação dos candidatos tem fundamento, os dados presentes
na fonte onde foi extraída a questão e as informações dos candidatos apresentam
datas totalmente adversas. 

RECURSO DEFERIDO: Questão ANULADA.

Professor Anos
Finais - História -

Habilitado
23 1823921

A questão objeto do recurso, em seu enunciado, faz referência ao autor do livro
que  estuda a  temática  exigida  do  candidato,  qual  seja  conhecimento  sobre  a
história da Revolução Industrial  (Araujo,  Daniel  de.  História geral.  São Paulo:
Saraiva).  Certo que não se trata de qualquer dos autores das páginas virtuais
apresentadas  pelo  candidato.  Na  obra  de  Araújo,  encontra-se  expresso  o
“Unionismo”  como  um  dos  movimentos  precedentes  da  Revolução  Industrial.
Considerando o uso do estrangeirismo, não se pode negar a existência de nomes
em  diferentes  línguas  para  denominar  o  mesmo  movimento,  sendo,  contudo,
aceito  aquele  apresentado  pela  alternativa  “D”  da  questão,  estando  incorreta
apenas a alternativa “A”, que responde assertivamente ao enunciado.

RECURSO INDEFERIDO. QUESTÃO CORRETA. GABARITO MANTIDO.

Salete/SC, 27 de dezembro de 2019.

Solange Antunes dos Santos
Presidente da Comissaoo do Processo Seletivo
Decreto nº 0108/2019


