MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
PROCESSO SELETIVO - 002/2017
ORGANIZAÇÃO: EPBAZI ORGANIZAÇÃO & MÉTODOS

RECURSOS
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
RECURSO

DETALHES

ABERTO

INSCRIÇÃO

QUESTÃO

DISCIPLINA

81

RECURSO
REFERENTE A
QUESTÃO 18
PEÇO RECURSO
PARA ANULAR A
QUESTÃO, JÁ QUE
NÃO PEDIA PARA
ESTUDAR NOS
CONTEÚDOS
ESPECÍFICOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A LEI(5692/71)QUE FOI
SUBSTITUÍDA PELA
LDB 9.394 QUE ESTÁ
EM VIGOR (SENDO
QUE ESTA NÃO CITA
O QUE ESTÁ NA
QUESTÃO NÚMERO
18).

11/12/2017 18:15

37

18

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

101

Meu recurso refere-se a
questão número 18 que
trata sobre a LDB
5692/71, pois essa lei
não foi solicitada no
edital, somente a
LDB9394/96.

12/12/2017 15:17

267

18

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

139

A resposta não esta de
acordo com a pergunta.

141

A resposta não esta de
acordo com a pergunta.

118

Não constava nos
conteúdos específicos
da Educação Infantil a
Lei 5692/71 e, a LDB
que esta em vigor não
cita o que esta na
prova.

125

-

13/12/2017 23:52

13/12/2017 23:58

13/12/2017 08:14

13/12/2017 16:48

85

85

176

191

4

CONHECIMENTOS
GERAIS

9

CONHECIMENTOS
GERAIS

18

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

1

CONHECIMENTOS
GERAIS

DEFERIMENTO

RESPOSTA

SITUAÇÃO

DEFERIDO

Prezado Candidato(a):Seu recurso foi
encaminhado ao elaborador da questão para
emitir parecer. Em breve retornaremos com a
resposta.
Recurso Deferido.

DEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu requerimento está em desacordo com o
Edital, pois, não consta assinatura. O mesmo foi
invalidado.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.
REQUERIMENTO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM
O EDITAL.....

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezada Candidata:
Para que pudessemos analisar seu recurso, você
deveria ter argumentado onde não está de acordo
com a pergunta. No requerimento não consta a
exposição dos motivos do pedido.

INDEFERIDO

DEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
PARECER DEFERIDO.

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
RESPOSTA BEM CLARAMENTE: Os parâmetros
Curriculares &ndash; PCN &ndash; são
documentos norteadores, que possibilitam ao
professor criar a sua própria metodologia,
respeitando a diversidade e o contexto no qual a
criança está inserida. Quando o professor elabora
com os alunos um trabalho dinâmico e reflexivo,
possibilita que eles adquiram uma bagagem de
conhecimentos para a vida.
JUSTIFICANDO: Se o professor elabora com os
alunos um trabalho dinâmico e reflexivo segundo
os PCNS é claro que vai possibilitar que eles
adquiram uma bagagem de conhecimentos para a
vida. Se o professor elaborar individual sem anexo
a reflexão e dinâmico com os alunos não terá um
conhecimento que interessa aos alunos o por que
iria auxiliar adquirir para vida do aluno. Segundo
PCNS.
SEGUNDO ARGUMENTO BASEADO NOS PCNS
RESPOSTA CORRETA = D
PARECER: INDEFERIDO.

DEFERIDO

INDEFERIDO
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126

-

127

-

99

A questão número 13
apresenta um erro de
digitação, o que
influencia na resposta.

102

A opção a também está
incoreta

103

a resposta do gabarito
está incorreta

13/12/2017 16:49

13/12/2017 16:50

12/12/2017 13:39

12/12/2017 15:31

12/12/2017 15:32

191

191

39

200

200

5

CONHECIMENTOS
GERAIS

8

CONHECIMENTOS
GERAIS

13

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

4

CONHECIMENTOS
GERAIS

5

CONHECIMENTOS
GERAIS

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
Segundo A Secretaria de Educação Fundamental
e a Secretaria de Educação Especial do Ministério
da Educação publicaram o documento Parâmetros
Curriculares Nacionais &ndash; Adaptações
Curriculares ( Brasil, 1999), que trata
especificamente das estratégias para a educação
de alunos com necessidades educacionais
especiais. Adaptações Curriculares e de Acesso
ao Currículo são ajustes que promovem no
planejamento escolar e pedagógico.
Está bem claro conforme o edital solicitou
referência Brasil 1999, Parâmetros Curriculares
Nacionais o qual descreveu sobre as Adaptações
Curriculares. O currículo tem como objetivo
orientar o trabalho do professor na prática
pedagógica as Adaptações Curriculares o qual
promove o planejamento escolar e pedagógicas.
PARECER: INDEFERIDO.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
RESPOSTA: Segundo: A Emenda Constitucional
nº 59/2009 (EC nº 59/2009) mudou a condição do
Plano Nacional de Educação (PNE), que passou
de uma disposição transitória da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996)
para uma exigência constitucional com
periodicidade decenal, o que significa que planos
plurianuais devem tomá-lo como referência.
O plano também passou a ser considerado o
articulador do Sistema Nacional de Educação.
Exatamente assim colocada segundo a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/1996) a frase acima.
O plano também passou a ser previsão do
percentual do Produto Interno Bruto (PIB).
Exatamente assim colocada segundo a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/1996) a frase tem anexo com enunciado.
O plano também passou a ser seu financiamento.
Exatamente assim colocada segundo a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/1996) tem anexo a frase acima.
O plano também passou a ser serviços,
investimentos, serviços não remunerados,
atividades informais e legais. Segundo a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/1996) o plano não passou a ser serviços,
nem investimentos, serviços não remunerados,
atividades informais e legais.
RESPOSTA INCORRETA = D segundo Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/1996).
PARECER: INDEFERIDO.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO
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104

a resposta do gabarito
está incorreta

105

a resposta do gabarito
está incorreta

106

a resposta do gabarito
está incorreta

107

a resposta do gabarito
está incorreta

108

a resposta do gabarito
está incorreta e a
questão possui duas
respostas corretas

109

-

86

Estou entrando com
recurso na questão 13
da prova dos
conhecimentos
específicos, da vaga de
professor habilitado pra
educação infantil,pois
havia erro de digitação
no números romanos
deixando nós confusos
quanto a qual assinalar
a questão.

120

segue em anexo meu
requerimento de
recurso.

114

erro de digitação na
questão de numero 19,
as alternativas constam
como A,B,A,C. o que
causou confusão na
hora de assinalar o
gabarito.

12/12/2017 15:33

12/12/2017 15:34

12/12/2017 15:37

12/12/2017 15:38

12/12/2017 15:39

12/12/2017 15:40

11/12/2017 22:38

13/12/2017 09:41

12/12/2017 23:02

200

200

200

200

200

200

118

118

348

7

CONHECIMENTOS
GERAIS

8

CONHECIMENTOS
GERAIS

12

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

16

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

20

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

4

13

CONHECIMENTOS
GERAIS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

13

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

19

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso está em desacordo com o item 5.4 do
Edital, mas analisamos a questão 04 a qual consta
acima a solicitação onde o elaborador encaminhou
a seguinte consideração.
"Quando o sujeito é constituído por nomes
próprios que só têm plural, o verbo fica no plural
se esse nome vier precedido de artigo plural, caso
contrário, fica no singular."
INDEFERIDO
Resposta correta: D
Quanto aos demais questionamentos os quais
estão em desacordo com o item 5.4 do Edital,
foram analisados.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Quanto a Vossa alegação sobre a afirmação que
continha o número V foi sanado no ato da prova
pelo Coordenador do Processo, onde o mesmo
passou em todas as salas explicando sobre a
afirmação V que houve um erro de digitação e que
não influencia em nada na resposta, eis que a
resposta correta é a alternativa &ldquo;D&rdquo; e
que a mesma não consta a afirmação V e nem IV.
Esperava-se que todos tivessem entendido a
explicação quanto a essa questão, já que foi
passado sala a sala explicando a situação e
constado na Ata Geral.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO
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134

135

136

121

A questão numero
3(três) da prova objetiva
escrita para cargo de
professor de Educação
Infantil e Ensino
Fundamental, não esta
estabelecida no edital,
não foi solicitado como
material de estudo.

A questão número
13(treze) da prova
objetiva escrita para
cargo de professor de
Educação Infantil,está
com erro, a quarta
opção está em número
romano V e nas
alternativas abaixo não
consta nenhuma
alternativa com esta
opção.

A questão número 18
(dezoito) da prova
objetiva escrita para
cargo de professor de
Educação Infantil, sobre
a LDB (lei 5692/71), não
deverá ser cobrada em
processo seletivo
questões na qual a lei
não está em vigor.

Resposta do gabarito
está incorreta, resposta
correta é a opção B

122

Resposta do gabarito
está incorreta, resposta
correta é a opção C

119

Não constava nos
conteúdos específicos
da educação infantil a
lei 5692/71 e a LDB que
esta em vigor não cita o
que esta na prova.

88

A questão número
5(cinco) tem duas
alternativas falsas, a
letra A) e a letra D)

89

a questão 17 da prova
de matemática
apresenta duas
alternativas falsas, a
letra A) e a letra D)

13/12/2017 22:05

13/12/2017 22:10

13/12/2017 22:15

13/12/2017 14:42

13/12/2017 14:49

13/12/2017 08:20

12/12/2017 07:39

12/12/2017 07:53

30

30

30

289

289

261

84

84

3

13

18

7

CONHECIMENTOS
GERAIS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS
GERAIS

8

CONHECIMENTOS
GERAIS

18

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

5

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

17

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Quanto a Vossa alegação sobre a afirmação que
continha o número V foi sanado no ato da prova
pelo Coordenador do Processo, onde o mesmo
passou em todas as salas explicando sobre a
afirmação V que houve um erro de digitação e que
não influencia em nada na resposta, eis que a
resposta correta é a alternativa &ldquo;D&rdquo; e
que a mesma não consta a afirmação V e nem IV.
Esperava-se que todos tivessem entendido a
explicação quanto a essa questão, já que foi
passado sala a sala explicando a situação e
constado na Ata Geral.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Quanto a Vossa alegação sobre a afirmação que
continha o número V foi sanado no ato da prova
pelo Coordenador do Processo, onde o mesmo
passou em todas as salas explicando sobre a
afirmação V que houve um erro de digitação e que
não influencia em nada na resposta, eis que a
resposta correta é a alternativa &ldquo;D&rdquo; e
que a mesma não consta a afirmação V e nem IV.
Esperava-se que todos tivessem entendido a
explicação quanto a essa questão, já que foi
passado sala a sala explicando a situação e
constado na Ata Geral.

INDEFERIDO

DEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
A resposta correta é a letra B. Estava errada a
alternativa do gabarito.
Recurso deferido.

DEFERIDO

DEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
A resposta correta é a letra C. Estava errada a
alternativa do gabarito.
Recurso deferido.

DEFERIDO

DEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
PARECER DEFERIDO.

DEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

DEFERIDO

Prezado Candidato(a):Seu recurso foi
encaminhado ao elaborador da questão para
emitir parecer. Em breve retornaremos com a
resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
Realmente existem duas alternativas falsas no
gabarito. O candidato tem razão. A alternativa A e
a alternativa D são falsas.
A questão deve ser anulada.

DEFERIDO
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96

A questão nº 18 da
prova para professores
de Educação Infantil é
referente a Lei 5692/71.
Porém, a LDB de 71
não consta no conteúdo
descrito no edital para
os conhecimentos
específicos.

80

Na questão número 5,
consta como gabarito a
letra D. Ao se fazer o
cálculo, percebe-se que
no oitavo dia de
trabalho o funcionário
recebeu R$4374,00
(correspondente a letra
A). Se a questão se
referia ao total recebido
no trabalho, a resposta
seria R$6560,00 que
não está presente em
nenhuma alternativa.
Dessa forma, solicito a
mudança do gabarito
para a letra A ou
anulação da questão.

94

95

117

100

Acredito que a questão
15 tem duas
alternativas corretas.

-

A questão 19 dos
conhecimentos
específicos tem como
alternativa correta a
letra c. E não a letra d
que está no gabarito
preliminar.

O enunciado da
situação problema
questão 13( I II III V)
NÃO é correspondente
com o comando das
respostas ( I II III IV)

12/12/2017 09:54

11/12/2017 16:56

12/12/2017 09:15

12/12/2017 09:53

13/12/2017 00:04

12/12/2017 14:53

77

342

281

281

281

320

18

5

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS
GERAIS

15

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

-

CONHECIMENTOS
GERAIS

19

13

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

DEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
PARECER DEFERIDO.

DEFERIDO

DEFERIDO

Prezado Candidato(a):Seu recurso foi
encaminhado ao elaborador da questão para
emitir parecer. Em breve retornaremos com a
resposta.
Prezado candidato(a):
A resposta correta é R$6560,00. Não tinha essa
alternativa no gabarito.
Recurso deferido.

DEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
A resposta aparece, bem clara, no trecho:
&ldquo;&hellip;sacrificavam indígenas aos
milhares&hellip;&rdquo;. Isso é massacre, sem
dúvida alguma. Observe que não há menção a
possíveis maus-tratos contra os índios;
provavelmente ocorreram, mas o texto não diz
nada a respeito.
&ldquo;Catequizando o nativo para seus
misteres,... Entendo que os poucos que
sobreviviam era para o trabalho Jesuítas catequizavam.
PARECER INDEFERIDO.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
CALI - RADICAL GREGO - QUER DIZER BELO
A RESPOSTA D É A CORRETA POIS O
ENUNCIADO PEDE PARA ASSINALAR A
ALTERNATIVA EM QUE OCORRE ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO ELEMENTO MÓRFICO EM
DESTAQUE. EM DESTAQUE ESTÁ &ndash;
GRAFIA
PARECER INDEFERIDO.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Quanto a Vossa alegação sobre a afirmação que
continha o número V foi sanado no ato da prova
pelo Coordenador do Processo, onde o mesmo
passou em todas as salas explicando sobre a
afirmação V que houve um erro de digitação e que
não influencia em nada na resposta, eis que a
resposta correta é a alternativa &ldquo;D&rdquo; e
que a mesma não consta a afirmação V e nem IV.
Esperava-se que todos tivessem entendido a
explicação quanto a essa questão, já que foi
passado sala a sala explicando a situação e
constado na Ata Geral.

INDEFERIDO
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110

115

116

-

-

-

12/12/2017 15:47

12/12/2017 23:22

12/12/2017 23:23

80

273

273

1

14

20

CONHECIMENTOS
GERAIS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
Prezado Candidato:
Da mesma forma que se passa vírus por email,
passa vírus por CD ou DVD. Uso a mesma citação
do senhor para comprovar isso &ldquo;Isto pode
acontecer, mas não significa que é regra geral.
Como você possivelmente já sabe, um vírus tende
a se instalar no computador apenas quando o
usuário executa um arquivo. Os vírus são mais
comuns em arquivos do tipo EXE, MSI, entre
outros. Portanto, se você tomar o cuidado de usar
um antivírus e não executar todos os arquivos do
DVD, dificilmente vai contaminar o seu PC. Claro,
vale lembrar que não é recomendável copiar
arquivos sem antes efetuar uma varredura.&rdquo;
Podemos mudar nessa parte &ldquo;se você
tomar o cuidado de usar um antivírus e não
executar todos os arquivos do DVD&rdquo; (ou por
e-mail) dificilmente vai contaminar o seu PC.
A mesma visão que o senhor tem pelo e-mail
também tem que se considerada para o CD e
DVD. Os dois meios de envios ou por qualquer
exemplo que coloquei na questão pode ser um
transportador de vírus, e-mails, pendrives CD ou
DVD, bluetooth. A diferença está na forma que
agimos na hora que recebemos arquivos, se é de
uma forma prevenida ou não.
A questão diz assim: &ldquo;Pensando nisso, a
forma mais correta entre essas opções de receber
arquivos evitando a infestação de vírus é:&rdquo;.
(&ldquo;Pensando nisso&rdquo;) se refere a
contextualização que a questão traz acima e
depois a pergunta isola-se somente nas as
alternativas dizendo: (&ldquo;a forma mais correta
entre essas opções de receber arquivos evitando
a infestação de vírus é:&rdquo;) então a pergunta
é isolada somente para essas alternativas.
A alternativa A diz: &ldquo;por pendrive com
antivírus gratuito&rdquo;. O senhor sabe que o
antivírus está obviamente instalado no computador
que está recebendo o pendrive e o pendrive por
estar sendo conectado de computador para
computador dificilmente não tenha vírus e antivírus
gratuito como é sabido não tem grande eficácia.
A alternativa B diz: &ldquo;por CD ou DVD&rdquo;
sem citar de antivírus então obviamente a pessoa
fez essa transferência de arquivos sem que o
computador que estava recebendo os arquivos
tivesse antivírus, então se os arquivos de
transferência estavam com vírus infectou o
computador que recebeu os mesmos. Isso
também se aplica na alternativa C.
E na alternativa D diz: &rdquo;por email e com
antivírus confiável instalado&rdquo;. Por e-mail
você tem a possibilidade de ver quem esta te
enviando, verificar quais tipos de arquivos estão
em anexo e caso venha baixar algum arquivo com
vírus você possui o antivírus pago e confiável para
protegê-lo por isso O RECURSO DA QUESTÃO
NUMERO 14 FOI INDEFERIDO.

INDEFERIDO

DEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
Realmente a questão 20 em suas alternativas não
deixa claro a definição de vírus. CONSIDERO A
QUESTÃO NUMERO 20 ANULADA &ndash;
PARECER DEFERIDO.

DEFERIDO
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128

-

98

Questão de
conhecimentos gerais,
número 05, a resposta
do gabarito está
incorreta.

82

05- Economizando
R$5,50 por semana
durante12 semanas,
Carlos terá o valor
necessário para
comprar o tênis que
tanto deseja. Se ele
quiser economizar o
mesmo valor em 9
semanas, deverá
poupar:
a) R$7,33 por semana.
b) R$2,50 por dia.
c) R$9,55 por semana.
d) R$7,40 por semana.
Carlos economizando
R$ 5,50 por 12
semanas, terá o valor
necessário para
comprar o tênis que
tanto deseja.
OK, então ele nessecita
de R$ 66,00 resultado
da multiplicação de R$
5,50 por 12 semanas.
Se a intenção de Carlos
é de adquirir antes num
prazo de 9 semanas,
ele terá que economizar
R$ 7,33333. ou seja,
R$ 7,33 resultado da
divisão de 66,00 valor
do seu tênis pela
quantidade de semanas
que deseja economizar.
Solicito revisão da
questão número 05.
Resposta correta: letra
a) R$7,33 por semana.

13/12/2017 19:23

12/12/2017 13:33

11/12/2017 20:22

273

340

322

13

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

5

CONHECIMENTOS
GERAIS

5

CONHECIMENTOS
GERAIS

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
Correto o atalho pode ter mais do que uma função
como tem, mas se a questão em si focasse em
uma só função do atalho que é tornar as letras que
uma hora eram minúsculas em maiúsculas só
atenta a isso, a questão não menciona nenhuma
outra função do atalho porque esse não é o foco
da pergunta. PARECER QUESTÃO 13
INDEFIRIDO.

INDEFERIDO

DEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
A resposta correta é R$6560,00. Não tinha essa
alternativa no gabarito.
Recurso deferido.

DEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO
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83

07- O preço a ser pago
por uma corrida de taxi
é composto de duas
partes; uma parte fixa
denominada bandeirada
e uma parte
correspondente ao
número de quilômetros
que o taxi percorre. No
taxi de Gustavo a parte
fixa ou bandeirada
corresponde a R$8,50 e
o preço do quilômetro
percorrido é R$6,00.
Sendo y o preço a
pagar pela corrida e x o
número de quilômetros
percorridos. Nessas
condições a função que
representa o preço final
de uma corrida é dada
por:
a) x=6+8,5y.
b) y=8,5+6x.
c) x=14,5y.
d) y=8,50x+6.
Acredito que teva ter
ocorrido um engano em
vossa correção,
vejamos o enunciado do
problema.
Se parte fixa
denominada bandeirada
(bandeirada
corresponde a R$ 8,50)
e uma parte
correspondente ao
número de quilômetros
que o taxi percorre
(preço do quilômetro
percorrido é R$6,00).
Sendo y o preço a
pagar pela corrida
(bandeirada
corresponde a R$ 8,50)
e x o número de
quilômetros percorridos
(preço do quilômetro
percorrido é R$6,00). O
valor a ser encontrado é
o preço final. E não
como aparece na
resposta da letra d)
y=8,50x+6, em que
representação na
função foi invertida,
onde: 6 que
corresponde a
quantidade de
quilometros foi trocada
pelo 8,50 que
corresponde a
bandeirada.
Solicito revisão da
questão número 07.
Resposta correta: letra
b) y=8,5+6x.

11/12/2017 20:24

322

7

CONHECIMENTOS
GERAIS

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO
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08- Uma prova de
seleção em uma
empresa é composta
por 3 partes. Cada item
da parte A vale 0,5
ponto, cada item da
parte B vale 1,75 ponto
e cada item da parte C
vale 0,25 ponto. Carlos
acertou três itens da
parte A, dois itens da
parte B e três itens da
parte C. A nota final de
Carlos foi de:
a) 7,75.

84

b) 6,25.
c) 5,75.
d) 4,75.
Uma prova de seleção
em uma empresa é
composta por 3
partes,OK.
A parte "A" vale 0,5
ponto e cada item,
acertou três itens da
parte A -> 3 x 0,5 = 1,5
A parte "B" vale 1,75
ponto e cada item,
acertou dois itens da
parte B -> 1,75 x 2 =
3,5
A parte "C" vale 0,25
ponto cada item,
acertou três itens da
parte C -> 0,25 x 3 =
0,75
Somando-se 1,5 + 3,5 +
0,75 obtemos o
seguinte resultado, 5,75
pontos.
Solicito revisão da
questão número 08.
Resposta correta: letra
c) 5,75.

11/12/2017 20:24

322

8

CONHECIMENTOS
GERAIS

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO
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85

87

129

20- Como chamamos o
processo de limpeza
diária de todas as
áreas, objetivando a
manutenção do asseio,
o abastecimento e a
reposição dos materiais
de consumo diário, a
coleta de resíduos de
acordo com a sua
classificação, higiene de
banheiros, limpeza de
pisos, superfícies
horizontais e
equipamentos
mobiliários
proporcionando
ambientes limpos e
agradáveis?
a) Limpeza
Concorrente.
b) Limpeza Usual.
c) Limpeza Terminal.
d) Limpeza Rotineira.
A questão foi ambuígua,
a pergunta foi mal
formulada dando a
entender outra resposta
que não a do gabarito
provisório (letra: “a”
&#8594; Limpeza
Concorrente).
Verifica-se que o termo
concorrente utiliza-se
mais em ambientes
controlados como
unidades de saúde e
hospitais. Devendo ser
adimitida outra resposta
também como correta já
que não se pode
identificar qual era o
local a ser mantido por
tal processo.
Solicito revisão da
questão número 20.
Resposta correta, letra
d) Limpeza Rotineira,
por entende que a
questão foi ambuígua,
ou sua anulação.

-

Peço a anulação desta
questão uma vez que, o
documento da Proposta
Curricular de Santa
Catarina não se
encontrava nos
conteúdos
programáticos de
conhecimentos gerais
para serem estudados.

11/12/2017 20:25

11/12/2017 23:34

13/12/2017 19:41

322

374

374

20

-

3

CONHECIMENTOS
GERAIS

CONHECIMENTOS
GERAIS

CONHECIMENTOS
GERAIS

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
RESPOSTA: Plano Nacional e municipal de
Educação (está no edital) o qual coloca bem claro
Ao ser sancionada em 25 de junho de 2014, fez
entrar em vigor o Plano Nacional de Educação
(PNE) 2014-2024 &ndash; o segundo PNE
aprovado por lei, atualizando a Proposta Curricular
em três fios condutores no campo educacional.
PARECER INDEFERIDO.

INDEFERIDO
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130

131

Peço a anulação desta
questão, pois não
possui nenhuma
alternativa correta.

Peço a anulação desta
questão, pois, está com
erros de digitação e as
opções que se
apresentam na
pergunta são diferentes
das opções
apresentadas como
respostas.

132

Peço a anulação desta
questão, pois as
alternativas: A, B, C se
complementam. Segue
fundamentação.

133

Anulação da questão
uma vez que, a lei
referenciada: Lei de
Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei
5692/71), não se
encontrava nos
conteúdos
programáticos de
conhecimentos
específicos para serem
estudados. Por isso não
deveria ser questão da
prova.

111

-

112

questão mal formulada,
sendo possível
confundir pois não
consta que é a proposta
curricular de Santa
Catarina.

13/12/2017 19:44

13/12/2017 19:47

13/12/2017 19:49

13/12/2017 19:52

12/12/2017 19:34

12/12/2017 19:48

374

374

374

374

40

40

11

13

16

18

2

3

-

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS
GERAIS

CONHECIMENTOS
GERAIS

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
RESPOSTA: O texto refere-se teoria sobre o
desenvolvimento ocorre através de três princípios:
Equilibração, Organização e estruturas cognitivas
cada vez mais complexas. Não está se referindo
nas adaptações cognitivas assimilação e
acomodação. Segundo Piaget resposta CORRETA
= A.
PARECER INDEFERIDO.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Quanto a Vossa alegação sobre a afirmação que
continha o número V foi sanado no ato da prova
pelo Coordenador do Processo, onde o mesmo
passou em todas as salas explicando sobre a
afirmação V que houve um erro de digitação e que
não influencia em nada na resposta, eis que a
resposta correta é a alternativa &ldquo;D&rdquo; e
que a mesma não consta a afirmação V e nem IV.
Esperava-se que todos tivessem entendido a
explicação quanto a essa questão, já que foi
passado sala a sala explicando a situação e
constado na Ata Geral.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
RESPOSTA: Estamos referindo a pergunta os
principais pressupostos da teoria epistemológica
de Jean Piaget revolucionaram a maneira de
conceber o desenvolvimento humano e
contribuíram na construção de novas teorias
pedagógicas na medida em que o sujeito passa a
ser visto como capaz de construir o conhecimento
na interação com o meio físico e social.
ARGUMENTO: E não a teoria genética
epistemológica de Jean Piaget a qual argumentou
colocando o texto tirado da internet.
ALTERNATIVA CORRETA: Segundo Piaget = B
RECURSO INDEFERIDO.

INDEFERIDO

DEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
PARECER DEFERIDO.

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.
FALTOU ASSINAR O REQUERIMENTO.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.
REQUERIMENTO FALTOU ASSINAR....

INDEFERIDO

DEFERIDO
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92

questão 13 da
educação infantil, como
visto no dia a questão
apresentou alternativa
que não condiz com a
resposta.
questão com alternativa
V e não apresentava
resposta que condiz
com a pergunta.

124

questao nº 13
nao havia alternativa
correta devido erro de
digitação, na pergunta,
sendo que nas
respostas continha
outros numeros
romanos.

97

A questão 5,a resposta
certa não confere com a
do gabarito.

138

Questão totalmente mal
elaborada, com erros de
pontuação e virgulas e
de difícil entendimento
pela formulação da
mesma. As colocações
da mesma não se
encaixam.

140

Pontuação e virgulas
erradas, questão muito
cheia com difícil
entendimento por tantas
colocações.

123

137

93

12/12/2017 09:08

13/12/2017 16:38

12/12/2017 11:57

13/12/2017 23:45

13/12/2017 23:52

13/12/2017 15:13

-

questão 13. erros de
digitação na alternativa
IV

13/12/2017 23:04

12/12/2017 09:14

3

111

165

395

395

325

325

59

13

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

13

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

5

CONHECIMENTOS
GERAIS

8

CONHECIMENTOS
GERAIS

9

CONHECIMENTOS
GERAIS

4

CONHECIMENTOS
GERAIS

7

13

CONHECIMENTOS
GERAIS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Quanto a Vossa alegação sobre a afirmação que
continha o número V foi sanado no ato da prova
pelo Coordenador do Processo, onde o mesmo
passou em todas as salas explicando sobre a
afirmação V que houve um erro de digitação e que
não influencia em nada na resposta, eis que a
resposta correta é a alternativa &ldquo;D&rdquo; e
que a mesma não consta a afirmação V e nem IV.
Esperava-se que todos tivessem entendido a
explicação quanto a essa questão, já que foi
passado sala a sala explicando a situação e
constado na Ata Geral.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da
questão para emitir parecer. Em breve
retornaremos com a resposta.
Prezado candidato(a):
O elaborador da questão retornou com o seguinte
parecer:
Exatamente, estão corretas as alternativas A, C e
D, exceto a alternativa B a qual está pedindo para
assinalar a INCORRETA, e não a CORRETA qual
foi argumentada que teria mais que uma resposta
correta.
PARECER: INDEFERIDO.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Quanto a Vossa alegação sobre a afirmação que
continha o número V foi sanado no ato da prova
pelo Coordenador do Processo, onde o mesmo
passou em todas as salas explicando sobre a
afirmação V que houve um erro de digitação e que
não influencia em nada na resposta, eis que a
resposta correta é a alternativa &ldquo;D&rdquo; e
que a mesma não consta a afirmação V e nem IV.
Esperava-se que todos tivessem entendido a
explicação quanto a essa questão, já que foi
passado sala a sala explicando a situação e
constado na Ata Geral.
Seu requerimento está sem assinatura,
invalidando-o.

INDEFERIDO
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113

A questão 13 esta com
as sentenças eradas.
deveria se I, II, III e IV. e
esta com I, II, III e V.
Acredito que deveria ser
dada como correta para
todos.

90

Segundo o
Histórico-Cultural de
Vygotsky, considera o
sujeito um ser histórico,
que se
constrói através de suas
relações com o mundo.
Nessa perspectiva a
apreensão do
conhecimento se dá na
interação de: Assinale a
alternativa CORRETA:
a) Sujeito-objeto,
através da mediação.
b) Mediação.
c) Interação.
d) Socialização.
Em estudos que
realizei sobre Vygotski,
fica claro que ele
defende que é através
da socialização que o
sujeito adquire
conhecimento. E no
gabarito a resposta
correta está como letra
A. Analisando as
alternativas nota-se que
todas as alternativas
estão corretas por
serem sinônimas uma
da outra.

12/12/2017 20:03

12/12/2017 08:13
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13

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

12

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo.
FALTOU ASSINAR O REQUERIMENTO....
Quanto a Vossa alegação sobre a afirmação que
continha o número V foi sanado no ato da prova
pelo Coordenador do Processo, onde o mesmo
passou em todas as salas explicando sobre a
afirmação V que houve um erro de digitação e que
não influencia em nada na resposta, eis que a
resposta correta é a alternativa &ldquo;D&rdquo; e
que a mesma não consta a afirmação V e nem IV.
Esperava-se que todos tivessem entendido a
explicação quanto a essa questão, já que foi
passado sala a sala explicando a situação e
constado na Ata Geral.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.
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16- Os principais
pressupostos da teoria
epistemológica de Jean
Piaget revolucionaram a
maneira de conceber o
desenvolvimento
humano e contribuíram
na construção de novas
teorias pedagógicas na
medida em que o
sujeito passa a ser
visto. Assinale a
alternativa
CORRETA:
a) Uma teoria que
permite conceber o
conhecimento como
algo que não é dado e
sim
construído e constituído
pelo sujeito através de
sua ação e da interação
com o meio.
b) Como capaz de
construir o
conhecimento na
interação com o meio
físico e social.
c) Como “um processo
de construção de
conhecimento ao qual
acorrem, em condição
de
complementaridade”.
d) Como conhecimento
já construído.
Ao analisar as
alternativas A e B
percebe-se que ambas
tratam do mesmo
aspecto, sendo assim
ambas devem ser
dadas como corretas.

12/12/2017 08:33
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INDEFERIDO

Prezado Candidato(a):
Para que seu recurso fosse validado e avaliado
pela nossa banca, você deveria ter formalizado o
pedido conforme o item 5.3 e 5.3.1 c/c o item 5.5,
ambos do Edital de Abertura do Processo Seletivo.
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