
                                                ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS 

EDITAL Nº 03/2020 DE PROCESSO SELETIVO 
 

ATO nº 009 
DIVULGA PARECERES E DECISÕES DOS RECURSOS CONTRA  

GABARITO PRELIMINAR DO DO EDITAL Nº 03/2020 DE PROCESSO SELETIVO 
 
 

A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo 
da Prefeitura Municipal de Lontras, Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições, juntamente com o Instituto o 
Barriga Verde, tornam público o que segue: 
 
 

1. Os pareceres e decisões dos recursos contra as questões da prova objetiva e do Gabarito 
Preliminar, e em conformidade com os pareceres da banca do Instituto O Barriga Verde, seguem 
descritos abaixo; 

 

2. De acordo com o edital: 
15.9. A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa. 
15.10.  Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo. 

 
PARECERES E DECISÕES 

 
PERÍODO DO MATUTINO 
 
QUESTÃO 19 – MATEMÁTICA COMUNS A TODOS OS CARGOS 
Candidatos: 5258 – 5827 – 8430 
Professor de Artes - Não Habilitado 
Alegações: Em síntese os candidatos não concordam com o gabarito divulgado e ainda o candidato 5827, alega que 
o resultado está diferente na prova de Professor de Educação Física, solicitam correção de gabarito. 
Parecer da Banca:  A questão trata-se de um exercício de lógica, na qual o candidato deveria identificar a lógica da 
sequência numérica e chegar ao resultado da questão. A lógica da questão é uma série de subtração apresentada 
de forma alternada, ou seja, primeiro subtrai-se 2, depois 4, depois 2, depois 4, depois 2 e assim sucessivamente, 
neste caso a resposta correta é 14. 
18 (-2) 26 (-4) 22 (-2) 20 (-4) 16 (-2) 14  e se continuássemos seria (-4) 10 (-2) 8  e assim sucessivamente. 
No caso da alegação do candidato 5828, assiste razão ao candidato, no cargo de Professor de Educação Física, o 
gabarito está incorreto, o qual deve ser alterado para letra C. 
DECISÃO:  DEFERIDO PARCIALMENTE, QUESTÃO MANTIDA, altere-se o gabarito apenas para o Cargo de Professor 
de Educação Física (habilitado e não-habilitado)  para letra C) 14. 

 
QUESTÃO 26 
Candidato: 6905 - Professor - Pedagogo 
Alegações: A questão apresenta estratégia, porém, deixa a desejar à qual meta se refere. Não ficou claro a 
explicação sobre qual resposta referente as metas entre a 1ª ou 20ª. Anulação da questão. 
Parecer da Banca:  O recurso apresentado não tem fundamentação ou explicação que justifique as alegações do 
candidato. A questão e gabarito estão corretos. 
DECISÃO:  INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
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QUESTÃO 30 
Candidato: 8543 - Professor de Artes - Não Habilitado 
Alegações:  Em síntese não concorda com a resposta apresentada, solicitando alegação da questão, apresentando 
fundamentação com base em edital de seletivo do município de Palhoça, alegando que  “existem conselhos 
tutelares que admitem conselheiros via Processo Seletivo e não há votação da população local e sim da entidade.” 
Parecer da Banca: Não assiste razão à candidata, a questão está correta, e inclusive no próprio texto do referido 
processo seletivo apresentado pela candidata como fundamentação, consta sistema de eleição. Outro ponto é que 
a questão refere-se a íntegra da lei e não às particularidade de cada município. 
DECISÃO:  INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 39 
Candidato: 6667 - Professor de Língua Inglesa - Não Habilitado 
Alegações:  Em síntese  solicita anulação, alegando lega que falta o texto introdutório para resolução da questão. 
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato, a questão faz referência à um trecho de texto não inserido na prova. 
Decisão:  DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 
 

QUESTÃO 44  
Candidato: 8324 - Professor de Lingua Inglesa - Não Habilitado 
Alegações:  Em síntese  solicita anulação, alegando lega que falta o texto introdutório para resolução da questão. 
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato, a questão faz referência à um trecho de texto não inserido na prova. 
Decisão:  DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 
 

QUESTÃO 45 
Candidato: 6667 - Professor de Língua Inglesa - Não Habilitado 
Alegações:  Em síntese  solicita anulação, alegando lega que falta o texto introdutório para resolução da questão. 
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato, a questão faz referência à um trecho de texto não inserido na prova. 
Decisão:  DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
PERÍODO VESPERTINO 
 

QUESTÃO 04 – LINGUA PORTUGUESA Estagiário - Nível Superior 
Candidato: 7623 -  
Alegações: Em síntese candidato solicita anulação da questão, alegando que há mais de uma alternativa a ser 
assinalada, alegando ainda que ateu e agnóstico não são sinônimos.  Desta forma, é mister admitir que ATEU e 
AGNÓSTICO significam coisas diferentes, pois um implica na crença da não existência e o outro implica na dúvida 
da existência, pois a razão não pode prová-la. 
Parecer da Banca:  Asiste razão ao candidato, embora alguns dicionários trouxessem como sinônimo de agnóstico; 
ateu, os dicionários Michaelis e Aurélio, trazem claramente significados semelhantes, porém diferentes. A fim de 
manter a credibilidade da questão, somos por sua anulação. 
Decisão:  DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 17 – MATEMÁRTICA - Estagiário - Nível Superior 
Candidato: 4360  
Alegações: Eu resolvi a questão é deu outro resultado, não concordo com a resposta indicada como certa 
Anulação da questão, pois resolvi ela e deu outro resultado. 
Parecer da Banca:  Candidato não apresenta nenhuma fundamentação ou resolução que justifique seu recurso. A 
questão e gabarito estão corretos, não havendo nada a reparar.  
DECISÃO:  RECURSO NÃO FUNDAMENTADO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
 

LONTRAS (SC), 01 de fevereiro de 2021. 


