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ATO nº 008 
DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA E GABARITO 

PRELIMINAR DO EDITAL Nº 13/2020 DE PROCESSO SELETIVO 
 

 
O Senhor Elcio Rogério Kuhnen, Prefeito de Camboriú, no 
uso de suas atribuições legais, 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: 
16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera administrativa. 
16.16.  Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito oficial 
definitivo. 

PARECERES E DECISÕES 
 

1. ALFABETIZADO – SÁBADO VESPERTINO 
 

1.1. CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
1.1.1. Questões de Língua Portuguesa (comuns a todos os cargos) 
 

QUESTÃO 10 
Candidatos: 3840 – 4453 – 5197 – 5210 - 6436 
Alegações: Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão informando erro de grafia na palavra 
empreendedor na opção D, em que ao separar as sílabas a palavra está escrita “em-pre -em-de-dor” diferente do 
que está escrito entre parêntese. 
Parecer da Banca:  Assiste razão aos candidatos, o erro material de digitação pode afetar a escolha do candidato, 
que pode considerar duas alternativas incorretas. Neste caso anule-se a questão 10. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
1.1.2. Questões de Matemática (comuns a todos os cargos) 
 
QUESTÃO 15 
Candidato:  6843 
Alegações: A questão exigia que dividíssemos em partes iguais as 230 frutas entre 4 pessoas, o que resultaria em 57,5 
para cada, nenhuma alternativa possuía essa opção. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, o correto é dividir 230 frutas entre 5 pessoas (Vanda e suas amigas: 

Joana, Deise, Alice e Ana), o candidata esqueceu de “Vanda”. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
1.2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
1.2.1. Comportamento (21 a 30 – Comuns a todos os cargos) 
 

QUESTÃO 21 
Candidatos: 5004 – 3691 – 3840 – 3875 – 3971 – 4105 – 4238 – 4587 – 4920 – 5190 – 5198 – 5862 – 5868 – 6042 – 
6606 - 6650 
Alegações: Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando que não possui alternativa incorreta, 
que a alternativa “A” apontada como incorreta, também está correta. 
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Parecer da Banca: Não assiste razão aos candidatos, um dos princípios da administração pública é a impessoalidade, 
“Ao ocupar um cargo o funcionário está assumindo um dever, e para desenvolver de forma ideal suas tarefas, é 
necessário manter uma formalidade impessoal, ser neutro e leal, tratando equilibradamente a todos com quem 
convive no local de trabalho”. Ou seja, é necessário a formalidade, porém deve ser “impessoal”. De acordo com o 
Princípio da Impessoalidade, o servidor público deve servir a todos, sem preferência ou aversões pessoais ou 
partidárias, não podendo haver atos ou ações direcionados especialmente para alguém.  
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 24  
Candidatos: 3691 – 3705 – 3805 – 3832 – 3840 – 3965 – 3971 – 4105 – 4193 – 4238 – 4388 – 4422 – 4453 – 4571 – 
4587 – 4920 – 5004 - 5119 – 5190 – 5198 – 5210 – 5336 – 5862 – 5868 – 5889 – 5897 – 6042 – 6187 – 6351 – 6361 – 
6436 – 6606 – 6650 – 6843 – 6987 -7140 -7549 -7600 – 7924 –  
Alegações:  Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão pois o enunciado solicita para assinalar a 
alternativa correta e a questão tem 3 corretas e 1 incorreta. 
Parecer da Banca: Assiste razão aos candidatos, há erra material no enunciado da questão que deveria solicitar para 
assinalar a alternativa “incorreta”. A questão deve ser anulada. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 25  
Candidato: 4193 
Alegações: A pergunta era como seria a maneira ideal de se trabalhar com o público ou seja correta, a forma correta 
deveria ser zelar pelos serviços prestados. Correção do gabarito. 
Parecer da Banca:  O candidato impetra recurso contra a questão 25, no entanto a questão 25 trata sobre as formas 
de classificar o lixo e não sobre atendimento ao público. Não há como apreciar este recurso. 
Decisão: RECURSO NÃO RECONHECIDO – INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 27 
Candidato: 5210 
Alegações: Em síntese o candidato alega que há duas alternativas corretas. A letra B, que é o gabarito da questão 
restringe muito a ideia de reciclagem, dando a entender que somente a criação de produtos novos, como afirma a 
questão, é reciclar, sendo que são diversas possibilidades e formas de reciclagem, não necessariamente sendo preciso 
criar um novo produto, temos por exemplo produtos que utilizam apenas 50% de material reciclável, por esses motivos 
a alternativa A também estaria correta, tendo em vista que abrange uma definição mais ampla do significado de 
reciclar. Solicita Anulação da questão. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, a única alternativa a ser assinalada é letra “B”, senão vejamos: 
conforme site oficial da EMPRAPA:  “ Uma das alternativas à problemática do lixo é a adoção do princípio dos três Rs 
– reduzir, reutilizar e reciclar. Esse princípio pode ser aplicado em todas as nossas atitudes e escolhas do dia a dia. 1º 
R - reduzir É consumir menos. Evitar a geração de resíduos. Isso só é possível com uma mudança dos nossos hábitos de 
consumo. Evite produtos descartáveis e procure comprar produtos com refil. 2º R - reutilizar É utilizar novamente o 
material para outra função.. 3º R - reciclar É transformar materiais já usados, por meio de um processo artesanal ou 
industrial, em um novo produto.” (http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/cartilha__completa.pdf) 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 30 
Candidato: 3705 
Alegações: Na questão 30 a pergunta e quando 1 tarefa existir riscos como, impacto de partículas solidas ou liquidas 
irritação por gases, vapores, poeiras fumos  fumaças nevoas neblinas radiação luminosa com intensa queimadura 
devemos usar que tipo de epi? na verdade 2 respostas estão certas, pois partículas solidas  ou liquidas devemos usar 
protetor visuais e faciais, por contra partida poeiras fumaças vapores tudo isso temos que usar protetores respiratórios 
pois não podemos inalar e somente protetor visuais e faciais não vão ser eficientes nesse caso.  peço que anule a 
questão 30 por Não estar muito claro a pergunta assim deixando em dúvida a resposta. obrigada! 
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Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, a questão e gabarito estão  corretos, senão vejamos:  
“7.2.2 Proteção visual e facial Riscos: impacto de partículas sólidas ou líquidas, irritação por gases, vapores, poeiras, 
fumos, fumaças, névoas, neblinas, radiação luminosa com intensa queimadura. Protetores visuais: óculos Aula 7 - 
Equipamentos de proteção individual e coletiva: Óculos de proteção Protetores faciais: visam dar proteção à face e ao 
pescoço, contra impacto de partículas volantes e respingos de líquidos prejudiciais e, também, a dar proteção contra 
ofuscamento e calor radiante, onde necessário. Classificam-se em cinco tipos básicos: visor de plástico incolor, visor de 
plástico com tonalidade, visor de tela, anteparo de tela com visor plástico, anteparo aluminizado com visor e máscara 
para soldador.”http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_ctrl_proc_indust/tec_autom_ind/seg_trab/161012_seg_do_trab.pdf) 

Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
1.2.2. Conhecimentos específicos no cargo 
 

01. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

QUESTÃO 35 
Candidato: 4193 
Alegações: A questão em si está com a opção calçar luvas de borrachas?? Essa expressão calçar é para pés e não 
existem luvas para pés. As opções de respostas estavam incorretas e confusas. Correção do gabarito . 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a questão e gabaritos estão corretos. De acordo com a norma culta 
da Língua Portuguesa, devemos dizer calçar as luvas. Esta escolha verbal está relacionada com o fato de usarmos o 
verbo calçar quando queremos dizer que “vestimos” os membros inferiores. Como as mãos também são membros, 
embora superiores, por analogia empregamos o mesmo verbo. Assim, dizemos: - Calçar as meias e  Calçar as luvas. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 40 
Candidato: 4373 
Alegações: Não tinha entrado o e-mail avisando local e horário de prova por isso não realizei a prova. Infelizmente 
perdi a prova por não ter entrado em meu e-mail o dia e local da prova. 
Parecer da Banca: O recurso não trata da questão da prova e sem sobre sua aplicação. Ressaltamos ao candidato que 
o dia e horário já estavam publicados no edital deste a data de abertura do edital, quanto ao local foi disparado email 
informando a publicação do ato de divulgação, bem como bastava o candidato entrar com seu login e senha para ver 
o local que foi divulgado até um dia antes da previsão do cronograma, além de que também havia um ato no site que 
independente de fazer login e senha poderia ser acessado por qualquer pessoa. Além de que o edital é claro quando 
diz: 11.5.A identificação correta do período, horário e local da prova e o comparecimento no horário determinado, será 
de inteira responsabilidade do candidato, devendo o mesmo manter-se informado acompanhando as publicações no 
site www.iobv.org.br, considerando que os portões dos locais que dão acesso às salas de provas, fecharão 10 (dez) 
minutos antes do horário marcado para início da prova. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
04. SERVENTE 
 
QUESTÃO 35 
Candidatos: 5336 e 7140 
Alegações: Uma questão confusa com mais de uma alternativa possível de resposta. 
Uma das alternativas incorretas seria a letra A. Pois calçar luvas e levantar a tampa e nem tanto pode ser dado a 
descarga com a tampa aberta. Sendo dessa forma incorreto também.  
Parecer da Banca: Não assiste razão aos candidatos, a questão e gabaritos estão corretos. De acordo com a norma 
culta da Língua Portuguesa, devemos dizer calçar as luvas. Esta escolha verbal está relacionada com o fato de usarmos 
o verbo calçar quando queremos dizer que “vestimos” os membros inferiores. Como as mãos também são membros, 
embora superiores, por analogia empregamos o mesmo verbo. Assim, dizemos: - Calçar as meias e  Calçar as luvas. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
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05. VIGIA 
 
QUESTÃO 31 
Candidatos: 3691 – 3875 – 4105 – 4238 – 4920 –5004 - 5190 – 5198 - 6042 
Alegações: Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando que a questão em tela traz alternativas 
com ambiguidade de resposta, outro solicita  à banca examinadora que realize A CORREÇÃO DO GABARITO PARA A 
ALTERNATIVA D, todos  apresentando suas justificativas 
Parecer da Banca: Assiste razão aos candidatos, devemos verificar a parada cardíaca em conjunto com a parada 
respiratória, porque as mesmas causas que levam a uma delas, também levam à outra, e se a vítima apresenta apenas 
uma delas, se não for atendida rapidamente, passará a apresentar a segunda, exigindo procedimento conjunto para 
manter os dois principais sinais vitais: Respiração e Batimentos Cardíacos. De acordo com o manual do DETRAN  as 
características da vítima são iguais para ambas as situações: SINTOMAS DE PARADA RESPIRATÓRIA: Ausência de 
movimentos característicos de respiração;  Inconsciência;  Lábios, língua e unhas azuladas. SINTOMAS DE PARADA 
CARDÍACA: Inconsciência;  Palidez excessiva;  Ausência de pulsação e batimentos cardíacos;  Pupilas dilatadas;  Pele e 
lábios roxos. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA  

 
QUESTÃO 34 
Candidato: 6650 
Alegações: Em síntese o candidato solicita troca de gabarito para letra D, alegando que  a revista manual é ilegal, 
apresentando sua fundamentação. Até mesmo as Guardas Municipais, que são organismos criados para a proteção 
do patrimônio público (art. 144 § 8° da CF) – e que não têm função de segurança pública – não podem realizar busca 
pessoal, mas tão somente zelar pelo patrimônio público através da sua presença ostensiva e, sendo o caso, 
demandando a Polícia Militar para reprimir alguma ação criminosa. Desta forma, podemos concluir que a revista 
preventiva feita por seguranças de shows, casas noturnas, ou mesmo as revistas repressivas feitas nas saídas de lojas 
de departamento são ilegais, eis que realizadas por agentes não estatais, que não detém poder de polícia ou mesmo 
qualquer delegação estatal para o exercício da atividade policial, esta que é ação típica de estado e, por isso, 
indelegável. 
Parecer da Banca: Assiste razão ao candidato, no entanto não é troca de gabarito, pois chamar a polícia para revistar 
pode gerar constrangimento da pessoa. A questão não é clara e específica, portanto para evitar dupla interpretação, 
anule-se a questão. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA  

 
QUESTÃO 37 
Candidato: 5897 
Alegações:  Em síntese o candidato solicita anulação da questão alegando que todas as alternativas estão corretas. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a alternativa A  está incorreta pois o correto é: - Fazer a abordagem, 
preferencialmente à distância, procurando obter e confirmar todos os dados necessários ao efetivo controle do 
acesso; (conforme manual do vigilante PF). 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
 

2. ENSINO MÉDIO E  SUPERIOR – DOMINGO MATUTINO 
 

2.1. CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

2.1.1. Questões de Língua Portuguesa (comuns a todos os cargos) 
 
QUESTÃO 03 
Candidatos: 4481 
Alegações: Todas as palavras apresentadas possuem HIATO, inclusive a palavra PAIS, sendo as letras A e I (vogais em 
sílabas diferentes), formando um HIATO. Hiato é o encontro de duas vogais, cada uma pertencendo a uma sílaba 
diferente. Isso significa que, para uma palavra ser hiato, além identificarmos nela a presença de duas vogais juntas, 
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ao fazermos a sua separação silábica essas vogais não podem ficar na mesma sílaba. No hiato, cada vogal fica numa 
sílaba diferente, como em iate (i-a-te), país (pa-ís), rainha (ra-i-nha). Anulação de questão. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a única alternativa a ser assinalada é alternativa “D”, pois palavra 
“pais” (Os pais dos alunos), não possui hiato e  sim ditongo decrescente. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
 

QUESTÃO 07 
Candidatos: 7064 - 7207 
Alegação 1: Foi observado que na prova realizada pela manhã e na prova realizada a tarde há a presença de questões 
iguais.  Ao analisar os cadernos de prova, pode-se observar que a questão nº07 da prova nº01 período matutino 
apresenta uma questão IGUAL a prova do período vespertino, sendo a questão nº 05 da prova nº 01. As questões 
possuem enunciado e alternativas iguais, sendo essas apenas em ordens diferentes. Solicito ANULAÇÃO DA QUESTÃO.  
Parecer da Banca: A questão repetida nos dois horários (domingo matutino e vespertino) foi anulada no período 
vespertino, não havendo motivo para anular no período matutino onde se manteve o ineditismo. 
Alegação 2: Em síntese o candidato alega que no gabarito provisório a alternativa certa escolhida foi a A) no momento 
em que a D) também seria a certa. Mais uma vez agradeço pela compreensão e atenção da toda a Banca. Parabéns 
pelo processo seletivo organizado. 
Parecer da Banca: Agradecemos o recurso da candidata, porém não assiste razão, a única alternativa incorreta é a 
letra “A”, n a alternativa “D”- Fui eu quem pintou esse quadro,  o pronome ‘eu’  está empregado corretamente, quando 
o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo pode concordar com o antecedente do pronome ou com o próprio 
pronome (3ª pessoa do singular), portanto: Fui eu que pintei esse quadro e Fui eu quem pintou esse quadro, ambas 
estão corretas. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA NO PERÍODO MATUTINO 
 

QUESTÃO 10 
Candidatos: 3733 - 4314 - 4314 - 4514 - 4516 - 4724 - 5150 - 6793 - 7084 - 7207 - 7400 -7586 - 
Alegações: Em síntese os candidatos alegam que a questão possui duas alternativas corretas, letra “C” e “B”, 
apresentando suas justificativas. 
Parecer da Banca: Não assiste razão aos candidatos, na alternativa “B” existe um vocativo e não aposto. Vocativo é a 
expressão de apelo, chamamento, invocação: “Você, meu irmão, precisa estudar mais.” Assim como as alternativas A 
e D que também são vocativos, o único aposto que é a expressão que, referindo-se à outra, explica-a ou resume-a: 
“Apresento-lhe duas grandes amigas: Lilian e Miriam.” (aposto enumerativo) 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
2.1.2. Questões de Matemática (comuns a todos os cargos) 
 
QUESTÃO 12 
Candidato: 4481 
Alegações: Se o produto da idade de três pessoas, com idades distintas e entre 14 e 21 anos é 6.300, então a alternativa 
que corresponde a soma destas idades será: Resposta: O enunciado informa que são idades DISTINTAS, ou seja se 
temos 14 e 21 anos, a terceira pessoa não poderá ter 21 anos também, desta forma a única alternativa correspondente 
é a letra C) 55 anos, pois a terceira pessoa terá 20 anos. Correção do gabarito para a alternativa C. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, pois embora a questão seja de matemática, há que se ter boa 
interpretação de texto, em momento algum a questão afirma que as pessoas tem 14 e 21 anos e sim diz que tem 
idades distintas entre 14 e 21 anos, que neste caso são 15 x 20 x 21 = 6300 (produto), sendo a soma das três idades: 
15 + 20 + 21 = 56 anos, que é a alternativa a ser assinalada. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
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QUESTÃO 15 
Candidatos:  4314 –  5566 e 6205 
Alegações: Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando que a resposta da como certa (16), o 
número 16 não é múltiplo de 17. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão aos candidatos, pois embora a questão seja de matemática, há que se ter boa 
interpretação de texto, em momento algum a questão diz para assinalar o múltiplo de 17, e sim que o resultado da 
expressão que é um número múltiplo de 17.  Ou seja o resultado da expressão é 391, que é um múltiplo de 17. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
2.1.3. Conhecimentos Gerais (comuns a todos os cargos) 
 
QUESTÃO 16 
Candidato: 4142 
Alegações: A questão da ênfase aos senadores de Santa Catarina.  Peço a anulação da questão,  pois todos os 4 nomes 
citados já foram senadores de Santa Catarina, sendo assim a questão ficou confusa. Anulação da questão.  
Parecer da Banca: Candidato pede anulação da questão pois credita que os 4 já foram senadores, então restou confuso 
o enunciado. Não pode prosperar este tipo de recurso descabido. Ora, o próprio enunciado afirma que são três 
Senadores de cada estado e deixando claro em relação aos que estão em mandato. INDEFERE-SE o recurso, e 
permanece o resultado como anunciado preliminarmente. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 17 
Candidatos:  6793 – 5987 – 5219 – 5150 - 4320 
Alegações:  Em síntese candidatos solicitam anulação da questão ou alteração de gabarito, alegando erro na 
formulação. 
Parecer da Banca: Maioria dos candidatos pede anulação da questão e um deles pede para alterar para a Letra C. 
Entretanto, nenhuma das alternativas pode ser considerada exceção como pede o enunciado, pois todas são 
verdadeiras. Assim, não resta outra alternativa senão DAR PROVIMENTO parcial AOS RECURSOS, e ANULAR a questão 
por falha na sua elaboração no enunciado que deveria solicitar para assinalar a incorreta. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
2.2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
2.2.1. Temas Educacionais Gerais (comuns a todos os cargos) 
 
QUESTÃO 21 
Candidatos: 4264 – 5150 – 6167 – 6172 - 7207 
Alegações: Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão, alegando que possui duas alternativas corretas A 
e B, que o equilíbrio faz parte da Teoria da Equilibração de Piaget, quem em síntese trata, de uma maneira geral, de 
um ponto de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, e, assim, é considerada como um mecanismo auto-
regulador, necessária para assegurar à criança uma interação eficiente dela com o meio-ambiente. 
Parecer da Banca: Assiste razão aos candidatos, a base do processo de equilibração está na assimilação e na 
acomodação, isto é, promove a reversibilidade do pensamento, é um processo ativo de auto-regulação. Isto significa 
que, diante das dificuldades de assimilação, o organismo se acomoda (modifica), e, assim, pode assimilar sucessivas 
vezes. O resultado entre a assimilação e a acomodação é a adaptação. (LIMA, 1984). 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 
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QUESTÃO 25  
Candidato: 6141 
Alegações: Em síntese candidato solicita anulação da questão, alegando que não possui nenhuma alternativa 
incorreta, todas estão corretas. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a alternativa “A” de acordo com o ECA, está incorreta: “O direito 
de acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a 
irmãos que frequentem outras etapas da educação básica.” O correto é a mesma etapa ou ciclo do ensino da 
educação básica. A redação correta é: V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas 

no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 

Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
 

QUESTÃO 30  
Candidato: 5219 
Alegações: Em síntese o candidato alega que a questão mal formulada, Tendo em vista que o seletivo é para o ensino 
básico (Fundamental)  e que Todas as alternativas estão corretas, sem apresentar nenhuma fundamentação que 
justifique suas alegações. 
Parecer da banca: Não assiste razão à candidata, a única opção é a alternativa D) Somente I e II estão corretos.  A 
Afirmativa III está incorreta, pois  a redação correta é:  Art. 4º A BNCC, em atendimento à LDB e ao Plano Nacional de Educação 

(PNE), aplica-se à Educação Básica, e fundamenta-se nas seguintes competências gerais, expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento, a serem desenvolvidas pelos estudantes; 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
2.2.2. ESPECÍFICOS DO CARGO 
 
09. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
QUESTÃO 33 
Candidatos: 4314 – 4516 – 4724 – 5770 – 7586 e 7763 
Alegações:  Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão ou troca de gabarito para a alternativa, alegando 
que a afirmativa III não condiz com a atividade relacionada a música do enunciado da questão. 
Parecer da Banca: Assiste razão aos candidatos, a afirmativa III, há erro material cuja redação correta deveria ser: “A 
exemplo dessa atividade, exercícios que consistem em bater....”,  também pode-se perceber que a música utilizada 
para a atividade, não contempla exercícios com compassos e tempos. Não é questão de anulação e sim troca de 
gabarito para alternativa “A”. 
Decisão: DEFERIDO TROCA DE GABARITO de letra D para letra “A”  nos cargos de Professor de Educação Infantil e 
Professor de Escola de Campo. 

 
13. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
QUESTÃO 34 
Candidato: 4142 
Alegações: Em síntese o candidato alega que a questão 34 as respostas C e D são iguais. Ficou confuso as questões, 
sendo que tinha 2 respostas iguais na prova, apenas a ordem das palavras que estavam invertidas e solicita anulação 
da questão. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato quando alega que existe duas respostas iguais, como ela mesma 
afirma a ordem das palavras não são iguais, tal constatação não afeta a escolha do candidato pela resposta correta a 
ser assinalada que é a letra “A”. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
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16. PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 40 
Candidato: 5736 e 5987 
Alegações: Em síntese os candidatos solicitam correção do gabarito para letra “B” ou anulação da questão, 
apresentando suas justificativas. 
Parecer da Banca: Não assiste razão à candidata quanto a correção do gabarito, a questão deve ser anulada pois 
contem erro no enunciado que deveria solicitar para assinalar a “incorreta”. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
20. PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 38 
Candidato: 6333 
Alegações: Em síntese candidato alega que a questão solicita que o candidato indique a qual escola literária pertence 
Fernão Lopes, no entanto, não apresenta o movimento do qual o autor, de fato pertence, o Humanismo. Apresenta 
sua fundamentação e solicita a anulação da questão, pois não há alternativa com a resposta correta para a questão. 
Parecer da Banca: Assiste razão ao candidato, senão vejamos: “O ano de 1418 é o ano em que Fernão Lopes, 
funcionário da Coroa, foi nomeado Guarda-Mor da Torre do Tombo. Esse fato define, ao menos oficialmente, o fim do 
Trovadorismo, tendo em vista que Fernão Lopes viria a ser o protagonista de um novo comportamento literário em 
Portugal.” E ainda:  “Humanismo é o nome que se dá à produção escrita histórica e literária do final da Idade Média e 
início da Moderna, ou seja, parte do século XV e início do XVI, mais precisamente, de 1434 a 1527. Três atividades 
mais destacadas compõem esse período: a produção historiográfica de Fernão Lopes, a produção poética dos nobres, 
por isso dita Poesia Palaciana, e a atividade teatral de Gil Vicente.”  Fernão Lopes era um cronista medieval; era, pois, 
um compilador que ordenava cronologicamente (“punha em crônica” (Saraiva e Lopes, 1996, p. 123), realizando 
construções profundamente narrativas.  O escritor português ficou muito conhecido por suas crônicas históricas. Ainda 
que a prosa historiográfica tenha surgido anteriormente, no movimento do trovadorismo, ela atingiu seu apogeu no 
Humanismo com a figura de Fernão Lopes. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 40 
Candidato: 6333 
Alegações: Em síntese alega que na questão entre as assertivas para análise dos movimentos se encontram em letras 
separadas, invalidando uma resposta correta, pois enquanto na primeira parte cabe a palavra Parnasianismo, na 
segunda  cabe Simbolismo não um único movimento para os dois espaços. Frente ao exposto de que na primeira parte 
do excerto define-se Parnasianismo e na segunda Simbolismo, e não há como responder dessa forma na prova, solicito 
a anulação da questão em discussão. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, questão e gabarito estão corretos, senão vejamos: “Se ao poeta 
parnasiano interessava fazer o leitor enxergar o objeto que descrevia, para o simbolista o importante era despertar 
no leitor as mesmas sensações experimentadas por ele, diante do objeto.” E ainda: Simbolismo pode assumir 
diferentes formas. Geralmente, é um objeto que representa o outro para dar um significado inteiramente diferente 
que é muito mais profundo e mais significativa (não é só a palavra, mas representa o objeto em si). A literatura 
manifesta-se na poesia, com versos que exploram a sonoridade. As obras usam símbolos para sugerir objetos, por 
exemplo, a cruz para falar de sofrimento. O poeta simbolista parte do seguinte princípio: por meio da razão, temos 
acesso apenas a uma realidade superficial, feita de aparências. Por trás dessa realidade visível, porém, existiria um 
outro plano, uma outra dimensão onde se esconde a verdade de cada coisa, a essência oculta sob as aparências.  
(https://canal.cecierj.edu.br/122016/dc30b097e944a195b6af0e91c15effa4.pdf) 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
 
 
 
 

https://canal.cecierj.edu.br/122016/dc30b097e944a195b6af0e91c15effa4.pdf
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21. PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 33 
Candidatos: 6655 e 5219 
Alegações:  As alegações dos candidatos são rasas e não apresentam fundamentação, alegam que a resposta não 
está correta ou ainda que a questão é confusa e mal formulada. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão aos candidatos questão e gabarito estão corretas. Há que se interpretar 
também o texto para sua resolução, senão vejamos: 
1) João comprou um carro usado por R$ 9.000,00 e só conseguiu revendê-lo para Pedro com 15% de prejuízo. 
R$ 9.000,00 (-) 15%  = R$ 7.650,00 (1.350,00 de prejuízo) 
2) Este (Pedro), com muito jeito, revendeu o carro por R$ 9.180,00. 
Comprou por R$ 7.650,00 e revendeu por R$ 9.180,00 (9.180,00 - 7.650,00 = R$ 1.530,00 de lucro, quanto isso representa 
em percentual?  
3) De quanto foi o lucro de Pedro? (7.650,00 + 20% = 9.180,00) Resposta: 20% 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
22. PROFESSOR DE ESCOLA DE CAMPO 
QUESTÃO 33 
Decisão: DEFERIDO TROCA DE GABARITO de letra D para letra “A”  nos cargos de Professor de Educação Infantil 
conforme recursos e Professor de Escola de Campo. 

 
3. ENSINO MÉDIO E  SUPERIOR – DOMINGO VESPERTINO 

 
3.1. CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
3.1.1. Questões de Língua Portuguesa (comuns a todos os cargos) 
 
QUESTÃO 01 
Candidatos: 3734 - 3748 - 3946 -  4184 -   4265 -  4531 - 4532 - 4625 - 4845 - 5742 - 5788 - 5845 - 6214 - 6302 - 6665 
-  6714 - 7100 - 7109 -  7624  
 Alegações:  Em síntese os candidatos alegam erro de grafia no texto introdutório da questão, em que a palavra 
“casa” estava digitada como “cada”, solicitando anulação da questão. 
Parecer da Banca: De fato assiste razão aos candidatos quando apontam erro de digitação na palavra “casa”. 
Embora tal erro material sanável não afete a escolha correta da alternativa a ser assinalada pelo candidato, pois a 
questão trata sobre o uso de verbos e não interpretação do texto em si, essa banca decide pela anulação da questão, 
pois o erro maculou a credibilidade da mesma. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 05 
Candidatos: 4204 – 5413 – 5936 -7208 
Alegações: Em síntese os candidatos alegam que a mesma questão foi aplicada no período matutino (questão 7), 
solicitando anulação pois dá vantagem aos candidatos que fizeram a prova de manhã. 
Parecer da Banca:  Assiste razão aos candidatos a questão deve ser anulada no período vespertino. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 07 
Candidato: 7075 
Alegações: Percebi que a questão 07 possuía duas alternativas iguais pois na pergunta, se refere ao emprego da 
crase e não sobre a sentença errada, nas alternativas B e D ambas começa com "Voltei á casa" a crase se localizar 
entre "Voltei" e "casa" ou seja ambas as alternativas são a respostas certa não tendo diferenciação de crase nas 
sentença. Solicito anulação da questão. 
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Parecer da Banca: Não assiste razão à candidata, só há uma alternativa a ser assinalada é a letra “B” que está incorreta,  
B- Voltei à casa depois de um mês de ausência. (Equivalente a voltei ao meu lar). Senão vejamos: Com relação ao 
substantivo casa, o uso do sinal indicativo de crase dependerá da presença ou não do artigo definido. A presença do 
artigo será determinada pelo sentido que esse substantivo adquire nos enunciados. Com o sentido de “próprio lar”, o 
substantivo “casa” não pode vir precedido de case. (ABAURRE, Maria Luiza; ABAURRE, Maria Bernadete; PONTARA, 
Marcela. Português Contexto, interlocução e Sentido, Volume 3 Editora Moderna, Ed.2013, p. 305) 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 08 
Candidato: 6256 
Alegações: A questão bosta instrui a selecionar a questão cujo significado está errado, e como resposta ele da a 
Alternativa B (Égida:saida)- Significados https://www.dicio.com.br/farandola/Saliento que na questão 8 da prova 1 
(supervisor escolar), a alternativa C,  cita Farândola como Bando de maltrapilhos. De acordo com o dicionário Aurélio, 
disposto no site https://www.dicio.com.br/farandola/O mesmo, refere-se a um grupo musical.  
E Farandolagem como bando de maltrapilhos. Fazendo com haja duplo erro de significados e duas alternativas 
corretas. Solicito por meio deste a averiguação da questão, anulação da mesma.  
Parecer da Banca:  O recurso desrespeitoso do candidato não merece ser acolhido ou considerado, no entanto em 
respeito aos demais candidatos essa banca esclarece que o gabarito e a questão estão corretos, a única alternativa 
incorreta a ser assinalada é a alternativa B)Égide (saída). Farândola está correta pois segundo o dicionário oficial da 
língua portuguesa Michaelis um dos significados de farândola é: Grupo de maltrapilhos; farrapos, farandolagem. O 
site que o candidato sita como o dicionário Aurélio, não corresponde ao Aurélio e sim outro dicionário, mesmo assim 
traz como um dos significados de farândola: Grupo provençal; Grupo de maltrapilhos, súcia. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 09 
Candidatos: 4329 e 5742 
Alegações: A primeira candidata apenas alega não estar convencida com a resposta apontada como correta e solicita 
mais detalhes. A segunda alega que a alternativa correta segundo a IOBV é a letra D, porém usamos POR QUE 
(separado e sem acento circunflexo) nos seguintes casos: Nas frases interrogativas (quando escrevemos no início das 
frases) e quando equivale à "razão", "motivo" e "causa". E a frase D "Não a beijou por que era velha. Existe uma causa 
nesta frase.  Sendo assim , o porque usado na alternativa D traz um motivo, uma razão, sendo assim ela está correta, 
e a questão pede a incorreta. Objetivo do pedido é a anulação da questão. 
Parecer da banca: Não assiste razão às candidatas, a única alternativa incorreta a ser assinalada é a letra D) Não a 
beijou por que era velha. O porque deve ser junto e sem acento quando for conjunção causal, explicativa ou final.  
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
 

3.1.2. Conhecimentos Gerais (comuns a todos os cargos) 
 
QUESTÃO 18 
Candidato: 5742 
Alegações: A pergunta sobre conhecer o nome verdadeiro sobre uma atriz de novela dentro de um processo seletivo 
alegando ser de conhecimentos gerais dentro do conteúdo cultura é um tanto desnecessário, acredito que como 
professor cultura vai muito além de atriz de novela, onde se alega que é atriz conhecida como dama da dramaturgia.   
A questão  não é conhecimento gerais /de cultura, mas sobre atriz de novela, com argumento de ser dramaturga 
brasileira. Acredito que uma questão formulada sobre um  escritor de literatura infantil , um quadro, uma literatura, 
escritores brasileiros, temos amplos assuntos assim como nós professores também trabalhamos vários assuntos 
culturais  em sala e apresentamos ao nosso público (crianças) a cultura, não trabalhamos sobre atriz de novela.  Fica 
aqui somente meu registro sobre a questão. Desnecessária! Respeitosamente acredito que não condiz com o processo 
seletivo. Sem mais. Anulação da questão 
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Parecer da Banca: Candidato questiona a espécie da pergunta, por entende-la desnecessária minimizando e reduzindo 
Fernanda Montenegro como a atriz de novela apenas. Faz inclusive uma separação daquilo que entende ser cultura, 
e no seu raciocínio a pergunta deixa de ser sobre cultura, para se tornar um assunto meramente de coisas da televisão.  
Mesmo que Fernanda Montenegro nunca tivesse feito qualquer novela, sua enorme presença no meio artístico e 
cultural do Brasil, já seria suficiente para respeita-la por seu currículo. Pesa ainda o fato de que o conteúdo está 
previsto no edital, e a banca decido INDEFERIR o recurso MANTENDO A QUESTAO como anunciado em gabarito 
preliminar. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 19 
Candidatos: 3746-3684-3695-3722-3734-3748-3750-3753-3759-3764-3767-3790-3943-3946-4014-4032-4180-4184-
4189-4204-4295-4324-4329-4402-4458-4473-4503-4509-4531-4553-4581-4693-4813-4845-4869-4947-4994-5149-
5184-5189-5196-5246-5249-5307-5401-5406-5562-5711-5720-5742-5763-5771-5788-5845-5921-5922-5936-6029-
6055-6096-6188-6214-6258-6277-6302-6316-6330-6460-6544-6597-6665-6678-6714-6764-6879-6955-6977-6982-
7096-7100-7114-7127-7203-7208-7390-7419-7506-7587-7590-7624-7637-7764-7778-7817-7833-7927-7940-7955-
8102-8154-8265- 
Alegações: Em síntese Candidatos alegam que Brusque faz divisa territorial com o município de Camboriú, e se 
dividem entre os pedidos de anulação da questão e a troca de letra C, pela Letra D, dando assim, sentido correto na 
resposta ao enunciado. 
Parecer da Banca: A banca decide pelo PROVIMENTO PARCIAL, alterando a resposta trazido pelo gabarito preliminar, 
para a “Letra D) Bombinhas”, por constatar que ocorreu um erro formal, passível de correção, FICA ALTERADO O 
GABARITO PARA A LETRA D) – BOMBINHAS, que não faz limite territorial com o município de Camboriú e atende 
corretamente ao enunciado.    
Decisão: DEFERIDO TROCA DE GABARITO PARA LETRA D 

 
QUESTÃO 20 
Candidato: 5742 
Alegações:  Em síntese alega que conforme as alternativas teríamos a como resposta correta A e letra D, pois o 
documento da  Wikipédia assim relata. 
Objetivo do pedido é a anulação da questão. 
Parecer da Banca:– Candidato apresenta alegações confusas ao pedir anulação da questão, argumentando que o 
“Poder Político de Legislativo” se refere a deputados estaduais e senadores, restando dissonante com o enunciado 
da questão. Não há o que questionar quanto a interpretação da questão da prova, sendo clara a pergunta, cuja 
resposta só pode ser uma: A ALESC possui 40 deputados estaduais. Fica ÌNDEREFIDO o recurso, e mantido o gabarito 
inicial. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
3.2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
3.2.1. Temas Educacionais Gerais (comuns a todos os cargos) 
 
QUESTÃO 22 
Candidato: 6302 
Alegações: Em síntese candidata alega que o Teórico não foi citado no edital em questão para estudo e solicita 
anulação. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, a questão é sobre Howard Gardner e a conhecida Teoria das 
Inteligências Múltiplas, não é necessário citar o nome de todos os teóricos da educação no conteúdo do edital, basta 
constar . Teóricos da educação; Teorias da Aprendizagem, como descrito no edital e citado pelo próprio candidato. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
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QUESTÃO 23 
Candidato: 5413 
Alegações: Em síntese candidato alega que de acordo com o gabarito, o teorico Wallon seria cognitivista, o que está 
errado, pois a sua teoria se enquadra na categoria humanista, solicitando troca de gabarito de C para D, não 
apresentando fundamentação oficial para justificar suas alegações. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato a Teoria cognitiva surgiu nos Estados Unidos entre as décadas de 
1950 e 1960 como uma forma de crítica ao Comportamentalismo, que postulava, em linhas gerais, a aprendizagem 
como resultado do condicionamento de indivíduos quando expostos a uma situação de estímulo e resposta. O termo 
cognição pode ser definido como o conjunto de habilidades mentais necessárias para a construção de conhecimento 
sobre o mundo. Os processos cognitivos envolvem, portanto, habilidades relacionadas ao desenvolvimento do 
pensamento, raciocínio, linguagem, memória, abstração etc.; têm início ainda na infância e estão diretamente 
relacionados à aprendizagem. De acordo com os principais teóricos cognitivistas, dentre os quais se destacam Piaget, 
Wallon e Vigotsky, é preciso compreender a ação do sujeito no processo de construção do conhecimento. Apesar de 
diferenças entre suas teorias, procuraram compreender como a aprendizagem ocorre no que se refere às estruturas 
mentais do sujeito e sobre o que é preciso fazer para aprender. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 26 
Candidato: 4265 
Alegações:  Candidato solicita anulação da questão apontando erro material sanável, em vez de estar escrito apenas, 
está apelas. 
Parecer da banca: O erro de digitação é erro material sanável, passível de entendimento que não afeta a escolha da 
resposta correta pelo candidato, além de que o erro não está na alternativa correta a ser assinalada. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
3.2.2. Específicos do Cargo 
 

11. PROFESSOR DE ARTE 
 
QUESTÃO 31 
Candidato: 5249 
Alegações: Maracatu é um ritmo musical afrobrasileiro, ou seja também uma manifestação artística. Já o Candomblé 
é uma manifestação religiosa. Peço anulação da questão. 
Parecer da Banca: A questão ao solicitar ao candidato para assinalar a alternativa que contem manifestações artísticas 
da cultura afro-brasileira, busca pelo conhecimento e diferença entre manifestação artística de diversas etnias bem 
como diferença de manifestação artística e religião. A candidata ao alegar que Maracatu, é uma manifestação cultural 
afro-brasileira, tem razão. Pois o Maracatu é uma dança de origem africana surgiu em meados do século XVIII, no 
estado de Pernambuco, nordeste do país.  Sendo a resposta correta letra A. Não podendo ser a letra B pois Candomblé 
é uma manifestação religiosa, que é tida como exemplo de preservação da matriz africana. 
Decisão: DEFERIDO TROCA DE GABARITO PARA ALTERNATIVA “A” 

 
06. MONITOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
QUESTÃO 33 
Candidato: 7109 e 7100 
Alegações: Em síntese os candidatos alegam não concordar com a resposta do gabarito solicitando troca para letra 
C, não apresentam nenhuma fundamentação que justifique suas alegações. 
Parecer da Banca: Não assiste razão aos candidatos, gabarita e questão estão corretos. A alternativa “B” é incorreta 
pois está fora de contexto a palavra “desigualdades”, o correto é: “A escola deve ser um espaço sociocultural, em que 
as diferenças se encontram, num espaço privilegiado de acolhida, evidenciando as potencialidades de cada ser para a 
construção de uma sociedade mais igualitária, sem preconceito”. Cavalleiro (2006, p. 21): 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/danca
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10. PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
 
QUESTÃO 33 
Candidato: 6665 
Alegações: O resultado da questão está com erro de digitação, o que dificultou na resolução, levando em consideração 
a ausência de credibilidade da questão.  Na questão as alternativas A,B e D constam escritas com letra maiúscula, e na 
alternativa C consta inscrito com letra minúscula. Solicita anulação da questão. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a diferenciação de maiúscula ou minúscula no início das alternativas 
não afeta em nada a escolha do candidato pela resposta correta. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 37 
Candidato: 3748 
Alegações: Erro ortográfico na alternativa B.  Onde fala: "estão corretas as alternativas" a opção B possui erro 
ortográfico onde está escrito: APELAS II E III a palavra correta é APENAS II E III por isso peço anulação da questão.  
Anulação da questão.  
Parecer da banca: O erro de digitação é erro material sanável, passível de entendimento que não afeta a escolha da 
resposta correta pelo candidato, além de que o erro não está na alternativa correta a ser assinalada. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 40 
Candidato: 5413 - 6714 
Alegação: Em síntese os candidatos solicitam anulação alegando que o PCN, o que não constava explicitamente no 
edital e outro que partindo do projeto de lei n°144/2005, aprovada pelo Senado em 2006, o ensino passou a ser em 
"anos", inutilizando a palavra "séries" como referência aos ciclos educacionais, apresentando suas fundamentações.  
Parecer da banca: Assiste razão aos candidatos a questão deve ser anulada por não conter o conteúdo explicito no 
edital no cargo de Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
Camboriú (SC), 18 de Janeiro de 2021 


