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ATO 012 

DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DA PROVA E GABARITO PRELIMINAR 
EDITAL Nº 01/2021 - PROCESSO SELETIVO 

 
 

GENIR ANTONIO JUNCKES, Prefeito Municipal de SANTA TEREZINHA, Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições, em conjunto com o Instituto o Barriga Verde – IOBV, tornam público o que segue 

 
1. A decisão dos recursos contra as questões da prova objetiva e do gabarito preliminar constam aqui 

descritas: 
 
2. De acordo com o edital: 

13.18. A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na 
esfera administrativa. 
13.19. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra 
o gabarito oficial definitivo. 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 
 

MATUTINO 
 
ENSINO SUPERIOR 
 
Conhecimentos Gerais 
 
QUESTÃO 12 
8790 - VALQUÍRIA CORRÊA COSTA - 12. Professor de História - Habilitado 
Alegações:  Em síntese a candidata alega que houve trocas de letras no final de palavras para distorcer as respostas 
do candidato, tornado a questão confusa.  Alega possível erro de digitação e outras alegações sem fundamentação 
teórica que as justifique. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, não há troca de letras, Vargem e Vargeão são dois municípios de 
Santa Catariana, e a alternativa C está incorreta exatamente por não se tratar de descritivo do Município de Vargem 
– SC e sim porque as características da curiosidade da alternativa são do município de Vargeão – SC. 
RECURSO INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 

 
QUESTÃO 13  
8790 - VALQUÍRIA CORRÊA COSTA - 12. Professor de História - Habilitado 
Alegações:   Em síntese a candidata alega que a questão é confusa e parecida com a correta. a alternativa traz questão 
parecida, confundindo a candidato, fazendo trocadilhos com a palavras "Quatrilho" para " Quinteto" tornado assim a 
questão confusa para o candidato.   
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, não há o que se confundir, a questão é clara e está correta. Tendo 
o candidato conhecimento do assunto pode perfeitamente distinguir que o nome correto do filme é O Quatrilho e 
que O quinteto é uma série. 
RECURSO INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:administracao@santaterezinha.sc.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA 
Avenida Bruno Pieczarka, 154    -    Fone: (47) 3556-0044 

administracao@santaterezinha.sc.gov.br    CNPJ: 95.951.323/0001-77 
CEP: 89199-000   -   SANTA TEREZINHA   -  SANTA CATARINA 

 

Conhecimentos Específicos comuns aos cargos de Professores 
 
QUESTÃO 15 
9948 - PATRÍCIA SAVITSKI - 08. Professor de Educação Física - Habilitado 
Alegações: Em síntese alega erro na digitação da questão, solicitando anulação. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, a questão 15 não apresenta nenhum erro apontado e nem mesmo 
o assunto citado no recurso. Impossível saber de que se trata o recurso da candidata visto que o número da questão 
não condiz com os argumentos citados. 
RECURSO INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 

 
Conhecimentos específicos do cargo 

20. Professor de Matemática - Habilitado 
21. Professor de Matemática - Não Habilitado 
 
QUESTÃO 22 
10823 - ELOIZA ALESANDRA DA ROSA - 21. Professor de Matemática - Não Habilitado 
Alegações:  Em síntese alega que há respostas duplicadas na questão 22 e  solicita a anulação da questão. 
Parecer da Banca: Assiste razão à candidata, C e D tem respostas idênticas. 
DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
12. Professor de História - Habilitado 
13. Professor de História – não-Habilitado 
 
QUESTÃO 24 
8790 - VALQUÍRIA CORRÊA COSTA - 12. Professor de História - Habilitado 
Alegações:  Em síntese alega que a questão possui mais de uma alternativa correta. Solicitando anulação da questão. 
Não apresentando fundamentação teórica que justifique suas alegações. 
Parecer da Banca: Não assiste razão à candidata, a alternativa D está incorreta por afirmar que os combates duraram 

cerca de quatro anos e terminaram com a invasão e a destruição do Arraial de Canudos. Quando na verdade todas as fontes 

históricas afirmam que a duração do conflito de Canudos foi de 1896 a 1897.   
“O atraso na entrega de madeira, comprada em Juazeiro para a construção de igreja, foi o estopim de um conflito armado, 
que se estendeu por quase um ano, de novembro de 1896 até outubro de 1897, até o completo extermínio da comunidade. 
Quatro expedições militares foram enviadas contra Canudos.” 
(https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77011997000100006- Pesquisa Científica Canudos como 
cidade iletrada: Euclides da Cunha na urbs monstruosa)  

E ainda: 
No mês outubro completaram-se 120 anos do fim da Guerra de Canudos. O massacre começou no dia 7 de novembro de 
1896, quando a primeira expedição do Exército brasileiro foi destacada para combater os “conselheiristas” (nome dado aos 
seguidores de Antônio Conselheiro). No dia 5 de outubro de 1897, após 11 meses de intenso combate no sertão baiano, a 
guerra teve seu fim, levando à morte cerca de 20 mil conselheiristas e 5 mil soldados, além da destruição completa do 
arraial. (https://www.brasildefato.com.br/2017/11/27/artigo-or-120-anos-do-fim-da-guerra-de-canudos-uma-ferida-em-aberto-
no-brasil)  

RECURSO INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 

 
QUESTÃO 25 
8790 - VALQUÍRIA CORRÊA COSTA -12. Professor de História - Habilitado 
Alegações: Em síntese alega que a  questão está com a formulação incorreta,  deixando o candidato confuso na hora 
de assinalar por causa da data, pois os acontecimento acontecem em diferentes datas, deixando um dúvida na 
alternativa correta. Não apresentando fundamentação teórica que justifique suas alegações. Solicita Anulação da 
questão. 
Parecer da Banca: Não assiste razão à candidata, não há o que se confundir e a mera dúvida da candidata não justifica 
motivo para anulação da questão. É uma questão de interpretação de texto, o enunciado não diz que o tratado foi 
assinado em 1941 e sim que a guerra dos Estados Unidos contra o Japão foi declarada nesta data, após o ataque em 
Pearl Harbor. 
RECURSO INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 
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VESPERTINO 
 
ENSINO MÉDIO 

 
Língua Portuguesa 
 
QUESTÃO 02 
10992 - ISSIAS BRITTO ISHII - 26. Agente Administrativo 
Alegações:  Na questão específica, ocorre que na aplicação correta do uso dos porquês, de acordo com a Norma Culta 
da Língua Portuguesa, temos que nenhuma questão está correta. NENHUMA das alternativas está correta. 
No gabarito a resposta é letra: B, mas nas frase o porquê certo deveria ser: por quê (separado e com acento), visto 
que o utilizamos em final de frases quando é sucedido por uma pausa e marcado com pontuação, como por exemplo 
na frase interrogativa. Assim, respeitosamente, venho a esse Instituto solicitar a anulação da questão. 
Parecer da Banca: Assiste razão ao candidato. A questão deve ser anulada. 
RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
 
Matemática 
 
QUESTÃO 10 
10992 - ISSIAS BRITTO ISHII - 26. Agente Administrativo 
Alegações: Em síntese alega que não foi solicitado no edital em Conhecimentos Básicos  Comuns a todos os  Cargos 
de Ensino Médio, o assunto: Juros Compostos por Financiamentos. Solicito, respeitosamente, a anulação da questão 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, o assunto está previsto no conhecimento de matemática e 
raciocínio lógico do edital, senão vejamos em: [...] Raízes, proporcionalidade entre seguimentos, semelhança de 

figuras, números, formas geométricas, medidas de comprimento, ângulos e retas, números primos, medidas de tempo, 
polígonos,  frações, triângulos e quadriláteros, medidas de capacidade, porcentagem, juros simples e compostos, 
medidas de superfície, gráficos e tabelas, simetria e medidas de massa.[...]  (grifo nosso)  . No entanto a questão 
apresenta erro na sua formulação, quando deveria solicitar num prazo de 6 meses e não 12 meses. 
RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
 

 

Santa Terezinha, 30 de Março de 2021 
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