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 Ato 010/SME/ED1/14 
 
 

PARECER DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E PROVA ESCRITA 
DO EDITAL Nº 001/2014 DE PROCESSO SELETIVO 

 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do município de Timbó, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Processo seletivo, torna 
público, conforme segue: 
 

1. As decisões dos pedidos de recursos contra as questões e provas escritas aplicadas em 22 de 

novembro de 2014, constam abaixo divulgadas: 

 

Questões de Conhecimentos Gerais Auxiliar Operacional 
 
Questão 03 – Língua Portuguesa 
Candidato: 23106, 22660, 22493, 23419 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, questionando que a alternativa D 
indicada como correta não é verbo e sim, a alternativa C, estando esta correta. 
DEFERIDO: A palavra que é um verbo é a alternativa C – Passar. Sendo assim, troca-se o gabarito de 
“D” para “C”. 
ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA ‘C’ 
 
Questão 10 – Conhecimentos Gerais 
Candidato: 22660, 22493, 23419 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, questionando que o município de 
Timbó pertence a região do Médio Vale de Santa Catarina, estando assim a alternativa B correta e não 
a A – Alto Vale do Itajaí conforme gabarito. 
DEFERIDO: Assiste razão aos candidatos, altere-se o gabarito para letra “B” Médio Vale 

ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA ‘B’ 
 
Conhecimentos específicos cargos de nível alfabetizado 
 
Questão 17 – Auxiliar Operacional I 
Candidato: 23106 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui mais de 
uma resposta correta. 
DEFERIDO: A questão deve ser anulada por possuir mais de uma alternativa correta. 
QUESTÃO ANULADA 
 
Conhecimentos específicos cargos de nível superior 
 
Questão 13 – Professor Educação Física 
Candidato: 21560 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui duas 
alternativas corretas. 
DEFERIDO: A questão deve ser anulada por possuir mais de uma alternativa correta. A corda foi 
retirada em 2013 da Ginastica Rítmica. Sendo apenas só 4 aparelhos sendo utilizados: bola, arco, fita e 
macas. 
QUESTÃO ANULADA 
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Questão 08 – Professor Geografia 
Candidato: 21746 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui duas 
alternativas corretas. 
INDEFERIDO: O candidato tenta justificar pedido de anulação à questão, alegando duas respostas 
corretas, mas não consegue ser conciso no pedido, por desconexão do seu texto e por apenas sugerir 
leitura de texto (artigo) em jornal que não possui referência no edital, onde supostamente estariam os 
fundamentos de seu recurso. Desta forma, sem consistência tampouco conexão entre os textos, sem 
outro fundamento que possa derrubar o gabarito preliminar, fica a questão mantida.  
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 08 – Professor Matemática 
Candidato: 23115 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a pergunta não condiz com 
o texto da questão, induzindo ao erro. 
INDEFERIDO: Trata-se de um erro gramatical, mas o contexto da questão não deixa dúvida sobre 
finalidade do leitor que é "de fazer leitura", sendo que a definição de eleitores é "aqueles que 
escolhem", porem na pesquisa a pergunta era quem fazia a leitura, e não qual seria o melhor leitura do 
jornal, assim passado a ser eleitor pela preferência do jornal A, B ou C, como a pesquisa era 
quantitativa e não qualitativa, eleitores ou leitor, não mudariam o sentido da pergunta. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 10 – Professor Matemática 
Candidato: 23115 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o enunciado da mesma 
está confuso, induzindo ao erro. 
INDEFERIDO: Quanto ao aumento dos lados refere-se a base do cálculo de área, que em um quadrado 
é lado x lado, portanto o aumento das dimensões não refere-se a esquerda ou direita, para cima ou 
para abaixo, mas sim as dimensões de cada lado referindo-se a comprimento e largura, portando 
aumentou 2 cm no comprimento e 2 cm na largura, sendo um aumento de 4% na área do orifício. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 16 – Professor Matemática 
Candidato: 23115 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma é incoerente e 
incoesa, o que dificulta a interpretação do enunciado. 
DEFERIDO: A referida questão apresenta erro de gabarito, portanto altera-se o gabarito da letra “C” 
para letra “A” 
ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA “A” 

 
Questão 17 – Professor Língua Portuguesa 
Candidato: 21502 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o conteúdo da mesma não 
constam para estudo no edital. 
DEFERIDO: O assunto Realismo que é do conteúdo literatura, não consta nos conteúdos para estudo 
do edital. 
QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 19 – Professor Língua Portuguesa 
Candidato: 22843, 21502, 23310, 22936, 21481, 21715, 23528 
Candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui erros de 
ortografia, inclusive a alternativa D que apresenta no gabarito como correta. 
DEFERIDO: A questão deve ser anulada por possuir erros de concordância em suas alternativas. 
QUESTÃO ANULADA 
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Questão 20 – Professor Língua Portuguesa 
Candidato: 22843 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa C também 
pode ser considerada como correta, além da B conforme gabarito. 
INDEFERIDO: Não assiste razão à candidata. No último caso, temos a palavra “PORQUE” 
substantivada pelo artigo indefinido “um”, por isso é acentuada. Ex: “Mesmo assim não é um bom 
porquê.” 
Referência: NOGUEIRA, Sergio. Soltando a língua, Volume 5, página 45. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 08 – Professor Ensino Fundamental 1º, 2º e 3º ano – 4º e 5º ano 
Candidato: 21447 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa C também 
pode ser considerada como correta, além da D conforme gabarito. 
INDEFERIDO: Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 

ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. 
ASPECTO 2 – O processo educacional não se dá pela dimensão afetiva dispensada aos alunos por 

parte do profissional docente. Não há uma correlação ou indicação científica que isso possa ocorrer. 
Sabe-se que a afetividade é mediação do processo educacional. Afinal, o mesmo se dá nas relações 
humanas. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do 
recurso em questão.  
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos 
parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 
126p. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 19 – Professor Ensino Fundamental 1º, 2º e 3º ano – 4º e 5º ano 
Candidato: 24548, 23738, 21904, 23611, 24810, 21657, 24837, 22606, 21447, 21567 
Candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa correta é a 
letra “A” e não “B” conforme gabarito. 
DEFERIDO: Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 

ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. 
ASPECTO 2 – As considerações explicitadas e interpostas nos recursos procedem. Optamos, pois 

pela troca de gabarito da letra “B” para letra “A”. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo DEFERIMENTO do recurso 
em questão. 
Brasil. Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da Educação: SAEB: ensino médio: 
matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SEB; Inep, 2008. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf 

ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA ‘A’ 
 

Questão 11 – Professor Pré-Escolar 
Candidato: 23849, 21659, 21650 
Candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que as alternativas A e também 
D também estariam corretas. 
INDEFERIDO: Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
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ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. 
ASPECTO 2 – Ao que nos informa o capítulo “Presença das Artes Visuais na educação infantil: 

ideias e práticas correntes” do Referencial curricular nacional para a educação infantil(1998:75) a 
alternativa mais adequada à questão proposta é a letra “B” para a vivencia de “inventar personagens”, 
onde a criança participa do processo de simbolização proposta. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do 
recurso em questão.  
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de 
Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rev_crian_39.pdf 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 18 – Professor Pré-Escolar 
Candidato: 22650 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa mostrada 
como correta está incorreta. 
INDEFERIDO: Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 

ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. 
ASPECTO 2 – Ao que nos informa o capítulo “Concepção”, em especial dos “processos de fusão e 

diferenciação” do Referencial curricular nacional para a educação infantil (1998:15) a alternativa mais 
adequada à questão proposta é a letra “B” para o processo de diferenciação dos outros. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do 
recurso em questão.  
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de 
Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 20– Professor Pré-Escolar 
Candidato: 23849  
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a resposta correta da 
referida questão é a “A” e não “B” conforme gabarito. 
INDEFERIDO: Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 

ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. 
ASPECTO 2 – Ao que nos informa o capítulo “Presença da Linguagem Oral e Escrita na educação 

infantil: ideias e práticas correntes” do Referencial curricular nacional para a educação infantil 
(1998:119) a alternativa mais adequada à questão proposta é a letra “B” para o processo de 
diferenciação dos outros. A proposição de “advinhas” no desenvolvimento infantil propicia sobretudo a 
linguagem oral da criança enquanto dimensão da formação humana. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do 
recurso em questão.  
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de 
Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 
 
 
 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rev_crian_39.pdf
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Questão 16 – Secretário Escolar 
Candidato: 21615, 24336 
Candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, que a mesma não possui alternativa 
correta em relação ao município de Timbó.  
INDEFERIDO: Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 

ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. 
ASPECTO 2 – As matrículas e rematrículas são comumente realizadas nos meses de dezembro e 

janeiro, tendo em vista o fim e o início do ano letivo proposto à comunidade escolar. E, de tal forma, por 
esse fluxo a resposta mais adequada à assertiva é a letra “C”. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do 
recurso em questão.  
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 19 – Secretário Escolar 
Candidato: 21615, 24336 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui mais de 
uma alternativa correta. 
INDEFERIDO: Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 

ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. 
ASPECTO 2 – O memorando é uma comunicação escrita de consumo interno voltada para uso 

interno de um determinado setor. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do 
recurso em questão.  
Disponível em http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/memorando/11929/ 
http://www.educastro.net.br/2010/05/qual-e-o-significado-da-palavra.html 
http://escreverdireitooab.blogspot.com.br/2013/11/como-fazer-memorando.html 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 

Timbó, 01 de Dezembro de 2014. 
 

Secretário Municipal de Educação 
Sergi Frederico Mengarda 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/memorando/11929/
http://www.educastro.net.br/2010/05/qual-e-o-significado-da-palavra.html

