30/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 24/01/2019 -09:05

Recurso:
Ilustríssimo Examinador(a), por questão de legalidade o gabarito da referida questão precisa de reparo, vejamos:
1. Eis o conjunto de solução de desigualdade: -(7x-4)+11
Anexo(s):

Data do envio

recurso EPBAZI (7).pdf

24/01/2019 09:13

C. GERAIS SUPERIOR - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -11:19

INDEFERIDO:
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 22/01/2019 -20:35

Recurso:
Na questão 6 relacionada com o PNE meta 18 dos planos de carreira para os profissionais da educação, temos como resposta a alternativa "B",
que se encontra em desacordo com as estratégias dessa meta, ou seja, ela não se apresenta em nenhuma das estratégias lá contidas. A
alternativa mais correta que se apresenta para esta questão é a alternativa "C" que segundo o site do MEC Plano Nacional de Educação, Meta
18, ela se encontra na estratégia 18.5.
Atenciosamente, Ana Paula Daniel.
Anexo(s):

Data do envio

anexo 11.jpg

22/01/2019 20:53

anexo 2.jpg

22/01/2019 20:54

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 6

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -21:04

HOUVE UM ERRO AO DIVULGAR O GABARITO. GABARITO ALTERADO PARA C.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 23/01/2019 -15:16

Recurso:
A questão aponta que se m é o dobro do menor número inteiro pertence ao conjunto solução da desigualdade -(7x-4)+ 11 < 5x - 9 ,então é
possível afirmar que, sendo o gabarito que o dobro de m é 12, porém o menor número inteiro pertencente ao conjunto solução é 3, ou seja o
gabarito correto é letra A, o dobro de m é 6, conforme cálculo abaixo:
-(7x-4)+ 11 < 5x - 9
-7X + 4 + 11 < 5x - 9
-7x -5x < -9 - 4 - 11
-12x < -24 (-1)
12X > 24
X> 24/12
X>2
S= Z{3,4,5,6,7,8...}, onde o menor número inteiro pertencente ao conjunto é 3.

C. GERAIS SUPERIOR - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -11:07

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Solicitado em: 22/01/2019 -10:50

Recurso:
Sobre a atividade de recolhimento de lixo das três alternativas duas seriam corretas afirmar que seriam a alternativa um e a dois quanto a
terceira seria incorreta afirmar que a lavagem das lixeiras tem que ser somente quinzenal pois não se refere a qual tipo de lixo seria, pois se for
lixo orgânico e hospitalar a limpeza tem que ocorrer diariamente.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:32

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: As candidatas alegam que os itens I e II estão corretos e que o item III encontra-se incorreto, o que procede, entretanto, houve
uma interpretação incorreta do enunciado pelas candidatas. O enunciado solicitava que fosse apontado quantas afirmativas são incorretas.
Considerando que apenas uma afirmativa, a de número três, encontra-se incorreta, a única resposta da questão é a alternativa B. Face ao
exposto, recurso indeferido.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Solicitado em: 23/01/2019 -07:34

Recurso:
São tédizer que pode armazenar os produtos químicos com alimentos acho que é a alternativa mais incorreta,pois o armazenamento e uma das
formas mais importante para preservar a fabricação e o lote.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:52

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A candidata alega que a afirmativa B seria a resposta da questão. Entretanto, o enunciado da questão solicita que seja
apontada a única alternativa que não corresponde a um técnica correta de armazenagem de alimentos. A alternativa B não pode ser a
resposta da questão pois os alimentos não podem ser armazenados juntos de produtos químicos. Face ao exposto, recurso indeferido.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 21/01/2019 -10:20

Recurso:
Tal recurso versa sobre a questão nº 21. Tal questão versa especificamente sobre a Lei Complementar 126/2006, que institui o Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Em que pese as boas intenções do examinador, a questão merece ser anulada, uma vez que
o conteúdo não constava no Edital inicial. Ao analisar o conteúdo programático do Edital não se encontra o conteúdo delimitado na questão 21,
senão vejamos:
"Direito Tributário: Sistema Constitucional Tributário; Competência Tributária; Tributos e suas espécies; Fontes do Direito Tributário: vigência,
aplicação, interpretação e integração da legislação tributária; Da obrigação tributária; Crédito tributário; Garantias e privilégios do Crédito
tributário; Processo administrativo tributário; A execução fiscal; Plano Plurianual; Lei de diretrizes orçamentárias; Lei Orçamentária; Fiscalização
da Administração pela Câmara Municipal".
Destaca-se a necessidade de uma exigência prevista no edital e, caso não haja previsão de determinada exigência, como no caso de matérias
não previstas no edital, deverá de plano ser afastada em consonância com o princípio da não surpresa, boa fé, moralidade administrativa,
legalidade, segurança jurídica, eficiência, dentre outros.
Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de considerar que, não
está imune ao controle jurisdicional a análise da compatibilidade entre o conteúdo descrito no edital e as questões apresentadas na prova objeto
do certame (RE 440.335- AgR/RS; RE 434.708/RS do STF).
Diante do exposto, requer-se a anulação da questão nº 21, atribuindo-se a respectiva pontuação em caráter geral.

Anexo(s):

Data do envio

Acordão STF.pdf

21/01/2019 10:20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:19

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
A lei 123/2006, objeto do recurso, foi expressamente indicada como uma das temáticas previstas para o certame em Errata publicada no
endereço eletrônico oficial em 28/11/2018, na parte de Direito Administrativo, onde foi incluído dois novos itens, “Direito Administrativo: (...); Lei
10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, (...)”.
Buscando a lisura do certame, indefiro os respectivos recursos.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 21/01/2019 -10:58

Recurso:
Tal recurso versa sobre a questão nº 22. Tal questão versa especificamente sobre o Simples Nacional, previsto na Lei Complementar 126/2006.
Em que pese as boas intenções do examinador, a questão merece ser anulada, uma vez que o conteúdo não estava delimitado no Edital. Ao
realizar uma leitura atenta ao conteúdo programático do Edital, não se encontra a matéria objeto da questão 22, senão vejamos:
"Direito Tributário: Sistema Constitucional Tributário; Competência Tributária; Tributos e suas espécies; Fontes do Direito Tributário: vigência,
aplicação, interpretação e integração da legislação tributária; Da obrigação tributária; Crédito tributário; Garantias e privilégios do Crédito
tributário; Processo administrativo tributário; A execução fiscal; Plano Plurianual; Lei de diretrizes orçamentárias; Lei Orçamentária; Fiscalização
da Administração pela Câmara Municipal".
Ressalta-se, não se verifica no conteúdo programático do Edital, a exigência da Lei Complementar 126/2006, bem como a previsão do Regime
Tributário Diferenciado (Simples Nacional), da mesma forma como delimitou, por exemplo, na matéria de Direito Administrativo a Lei de
Improbidade Administrativa - Lei n° 8.429/92; Lei de Licitações - Lei n° 8.666/93;
Destaca-se a necessidade de uma exigência prevista no edital e, caso não haja previsão de determinada exigência, como no caso de matérias
não previstas no edital, deverá de plano ser afastada em consonância com o princípio da não surpresa, boa fé, moralidade administrativa,
legalidade, segurança jurídica, eficiência, dentre outros.
Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de considerar que, não
está imune ao controle jurisdicional a análise da compatibilidade entre o conteúdo descrito no edital e as questões apresentadas na prova objeto
do certame (RE 440.335- AgR/RS; RE 434.708/RS do STF).
Diante do exposto, requer-se a anulação da questão nº 22, atribuindo-se a respectiva pontuação em caráter geral.
Anexo(s):

Data do envio

Acordão STF.pdf

21/01/2019 10:59

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 22

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:22

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
JUSTIFICATIVA:
A lei 123/2006, objeto do recurso, foi expressamente indicada como uma das temáticas previstas para o certame em Errata publicada no
endereço eletrônico oficial em 28/11/2018, na parte de Direito Administrativo, onde foi incluído dois novos itens, “Direito Administrativo: (...); Lei
10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, (...)”.
Buscando a lisura do certame, indefiro os respectivos recursos.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 21/01/2019 -12:03

Recurso:
Tal recurso versa sobre a questão nº 24. Tal questão versa sobre as prerrogativas do Sindicato.
A contribuição assistencial tem previsão genérica no artigo 513, alínea “e” da CLT:
“Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:...
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.”
Apesar da CLT empregar no artigo 513, “e” o verbo “impor”, o STF consolidou o entendimento no sentido de restringir a cobrança da contribuição
assistencial apenas aos trabalhadores associados ao sindicato (ARE nº 1018459-PR com repercussão geral reconhecida).
Segundo o relator, ministro Gilmar Mendes, qualquer forma de contribuição compulsória, excepcionada a contribuição sindical, é ilegal:
“Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é o de que, à exceção da contribuição sindical, a qual tem previsão expressa nos arts.
578 e seguintes da CLT e é exigível de toda a categoria, a imposição do pagamento aos não associados de qualquer outra contribuição, além de
ferir o princípio da liberdade de associação ao sindicato, viola também o sistema de proteção ao salário do trabalhador (arts. 7º, VI, da CF e 462
da CLT).”
Conclui-se, portanto, que a questão merece ser anulada, tendo em vista que a questão deve ser interpretada conforme a Reforma Trabalhista
(Lei nº 13.467/2017), bem como com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, não se deve desprezar o
conhecimento do candidato em conformidade com a atual jurisprudência, razão pela qual não há nenhuma alternativa correta na questão nº 24.
Diante do exposto, requer-se a anulação da questão nº 24, atribuindo-se a respectiva pontuação em caráter geral.
Anexo(s):

Data do envio

Notícias STF __ STF - Supremo Tribunal Federal.pdf

21/01/2019 12:04

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:23

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
RESULTADO: DEFERIDO (ANULAR)
JUSTIFICATIVA:
A questão nº24 está devidamente prevista em edital e de forma prévia. Embora a questão objeto do recurso, cite expressamente o decreto lei
5.452 de 43 em seu enunciado, na questão, foi tratado o item, previsto em edital, “Direito do Trabalho: organização sindical”, que é uma das
matérias tratadas no referido decreto.
Quanto ao argumentado sobre o art. 513, alínea “e” da CLT, que, a princípio, justificaria a indicação da alternativa “e” como correta:
“Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:...
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.”
Observado que:
Com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de restringir a cobrança da contribuição assistencial apenas
aos trabalhadores associados ao sindicato (ARE nº 1018459-PR) e normativo nº119 do TST.
Pelo exposto, presando pela lisura do certame, DEFIRO os recursos apresentados.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 22/01/2019 -18:08

Recurso:
RAZÕES DO RECURSO:
Venho através deste SOLICITAR a ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR da questão número 06 de Conhecimentos Gerais, na qual tratase da meta número 18 do Plano Nacional de Educação: “Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as)
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da
educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206
da Constituição Federal.”
De acordo com o gabarito preliminar a alternativa correta seria a letra “B”, mas para que esta meta seja alcançada o PNE sinaliza como
estratégia a ser seguida a resposta que está na alternativa “C” com o seguinte texto: “Realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência
deste PNE, por iniciativa do Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da educação básica de outros
segmentos que não os do magistério.”
Portanto para que a meta número 18 contida na questão seja alcançada a lei nº 13.005/2014 PNE, sinaliza como estratégia a ser seguida A
ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA “C” .
Assim sendo, solicito a alteração do gabarito para a alternativa correta letra “C”.
Referência:
http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014. PNE – Plano Nacional de
Educação - LEI N° 13.005/2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Acesso em 21/01/2019.

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 6

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -21:04

HOUVE UM ERRO AO DIVULGAR O GABARITO. GABARITO ALTERADO PARA C.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 22/01/2019 -18:10

Recurso:
RAZÕES DO RECURSO:
Solicito a Banca Examinadora respeitosamente à anulação da questão número 25 com o seguinte enunciado: “ 25- No contexto da temática
transversal “Meio Ambiente”, ao Professor que deseja desenvolver “manejo e conservação ambiental” com os alunos dos primeiro e segundo
ciclos do Ensino Fundamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais 1ª a 4ª Séries sinalizam que o mesmo deverá fazê-lo através do seguinte
conteúdo: a) Noções sobre procedimentos adequados com plantas e animais; cuidados com a saúde. b) Os ciclos da matéria orgânica e sua
importância para o saneamento. c) As teias e cadeias alimentares, sua importância e o risco de transmissão de substâncias tóxicas que possam
estar presentes na água, no solo e no ar. d) O estabelecimento de relações e correlações entre elementos de um mesmo sistema.
Motivo do pedido de anulação: o enunciado refere-se ao ensino fundamental 1ª a 4ª séries, que no qual encontra-se desatualizado, pois
atualmente o ensino fundamental dos anos iniciais não é mais tido como 1ª a 4ª séries, mas sim como 1º ao 5º ano. Conforme a Lei 9394/96
(LDB) Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de
idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) .
Segundo o site da INFOESCOLA “Desde 2006, a duração do Ensino Fundamental, que até então era de 8 anos, passou a ser de 9 anos. A Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9395/96) foi alterada em seus artigos 29, 30, 32 e 87, através da Lei Ordinária 11.274/2006, e ampliou
a duração do Ensino Fundamental para 9 anos, estabelecendo como prazo para implementação da Lei pelos sistemas de ensino, o ano de 2010.
O Ensino Fundamental passou então a ser dividido da seguinte forma: Anos Iniciais – compreende do 1º ao 5º ano, sendo que a criança ingressa
no 1º ano aos 6 anos de idade. Anos Finais – compreende do 6º ao 9º ano.”
Sendo assim a questão está incorreta em desacordo com a lei vigente. Deixando a questão nula, portanto solicito a ANULAÇÃO da mesma.
Referências
https://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental/ - Ensino Fundamental. Acesso em 21/01/2019.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm - Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/1996. Acesso em 21/01/2019.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 25

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:42

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
INDEFERIDO.
-A Banca Examinadora utilizou a nomenclatura (1ª a 4ª Séries) do documento oficial
Parâmetros curriculares nacionais : meio ambiente, saúde (MEC,1997), que ainda vigora e é
utilizável, como aporte temático e bibliográfico.
-O conteúdo exposto na questão (temática “manejo e conservação ambiental”) está exposto na
página 46.
-A temática da presente questão se correlaciona com o item 1.4 do ANEXO II – Conteúdo
Programático, previsto no Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, a saber:
“Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais.”
Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de
Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa62ff2e972.pdf
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : meio
ambiente, saúde / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : 128p
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro091.pdf
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 22/01/2019 -09:09

Recurso:
Olá, Por favor verifiquem a Questão 28 da prova para professor de anos iniciais,pois á duas alternativas iguais a letra A e a letra D.
Gostaria que anulassem a mesma.
Obrigada!
Anexo(s):

Data do envio

28.docx

22/01/2019 09:12

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 28

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:26

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
DEFERIDO. (ANULAR)
A presente questão apresenta redações iguais nas alternativas “A” e “D”, o que contraria
O item 8.1.1.1 do edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo
Horizonte, Estado de Santa Catarina, a saber:
“ A prova escrita será constituída de questões objetivas, cada uma delas com até 04 (quatro)
alternativas das quais uma única será correta e com duração de até 3 (três) horas.”
Opta-se, portanto, pela anulação da presente questão.
Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de
Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa62ff2e972.pdf
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 21/01/2019 -09:03

Recurso:
PECO QUE TENHA CORREÇAO DO GABARITO,POIS A ALTERNATIVA CORRETA NA QUESTAO 6 É A LETRA C..
SEGUE ABAIXO O LINK PARA ANALISE E A META NUMERO 18 COMPLETA> ONDE ESTA EM LETRA MAIUSCULA ETA A RESPOSTA
CORRETA letra C.
http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014
META 18- Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior
pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o
piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal
Estratégias:
18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por
cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da
educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem
vinculados;
18.2) implantar, nas redes públicas de educação básica e superior, acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de
profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e
oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do (a) professor (a), com destaque para os conteúdos
a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina;
18.3) realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada 2 (dois) anos a partir do segundo ano de vigência deste PNE, prova nacional para
subsidiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante adesão, na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do
magistério da educação básica pública;
18.4) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, licenças remuneradas e
incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu;
18.5) REALIZAR ANUALMENTE, A PARTIR DO SEGUNDO ANO DE VIGÊNCIA DESTE PNE, POR INICIATIVA DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, O CENSO DOS (AS) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE OUTROS SEGMENTOS
QUE NÃO OS DO MAGISTÉRIO;
18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas no provimento de cargos
efetivos para essas escolas;
18.7) priorizar o repasse de transferências federais voluntárias, na área de educação, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que
tenham aprovado lei específica estabelecendo planos de Carreira para os (as) profissionais da educação;
18.8) estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de todos os sistemas de ensino, em todas as instâncias da
Federação, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de Carreira.

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 6

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -21:08

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
HOUVE UM ERRO AO DIVULGAR O GABARITO. GABARITO ALTERADO PARA C.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 22/01/2019 -09:38

Recurso:
Solicitação de ALTERAÇÃO DO GABARITO para a alternativa C.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 06.pdf

22/01/2019 10:24

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 6

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -21:08

HOUVE UM ERRO AO DIVULGAR O GABARITO. GABARITO ALTERADO PARA C.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 22/01/2019 -10:34

Recurso:
Solicitação de ANULAÇÃO da questão número 28, Conhecimentos específicos para o cargo de Professor de anos iniciais do ensino
fundamental.
Anexo(s):

Data do envio

recurso número 28.pdf

22/01/2019 10:34

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 28

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:29

DEFERIDO. (ANULAR)
A presente questão apresenta redações iguais nas alternativas “A” e “D”, o que contraria
O item 8.1.1.1 do edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo
Horizonte, Estado de Santa Catarina, a saber:
“ A prova escrita será constituída de questões objetivas, cada uma delas com até 04 (quatro)
alternativas das quais uma única será correta e com duração de até 3 (três) horas.”
Opta-se, portanto, pela anulação da presente questão.
Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de
Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa62ff2e972.pdf
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 22/01/2019 -10:42

Recurso:
Solicito a anulação da questão número 25, Conhecimentos específicos para professor de anos iniciais 1º ao 5º ano do ensino fundamental.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 25.pdf

22/01/2019 10:43

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 25

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:30

INDEFERIDO.
-A Banca Examinadora utilizou a nomenclatura (1ª a 4ª Séries) do documento oficial
Parâmetros curriculares nacionais : meio ambiente, saúde (MEC,1997), que ainda vigora e é
utilizável, como aporte temático e bibliográfico.
-O conteúdo exposto na questão (temática “manejo e conservação ambiental”) está exposto na
página 46.
-A temática da presente questão se correlaciona com o item 1.4 do ANEXO II – Conteúdo
Programático, previsto no Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, a saber:
“Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais.”
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 22/01/2019 -13:25

Recurso:
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 4

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -11:43

Candidata não requereu nada.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 22/01/2019 -14:02

Recurso:
Prerrogativas dos Sindicatos. Imposição de contribuições à Associados e não Associados. Art. 513 alínea "e" da CLT - Contribuição Assistencial
devida apenas por sindicalizado.
Anexo(s):

Data do envio

Razões de Recurso.pdf

22/01/2019 15:49

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:37

RESULTADO: DEFERIDO (ANULAR)
JUSTIFICATIVA:
A questão nº24 está devidamente prevista em edital e de forma prévia. Embora a questão objeto do recurso, cite expressamente o decreto lei
5.452 de 43 em seu enunciado, na questão, foi tratado o item, previsto em edital, “Direito do Trabalho: organização sindical”, que é uma das
matérias tratadas no referido decreto.
Quanto ao argumentado sobre o art. 513, alínea “e” da CLT, que, a princípio, justificaria a indicação da alternativa “e” como correta:
“Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:...
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.”
Observado que:
Com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de restringir a cobrança da contribuição assistencial apenas
aos trabalhadores associados ao sindicato (ARE nº 1018459-PR) e normativo nº119 do TST.
Pelo exposto, presando pela lisura do certame, DEFIRO os recursos apresentados.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 24/01/2019 -18:48

Recurso:
1. A disciplina de matemática não estava dentre as matérias de avaliação exigidas para o cargo de Procurador conforme conteúdo programático
disposto pelo ANEXO II do Edital.
2. Ressalta-se que, o subitem 1.1.3 MATEMÁTICA PROFESSORES do ANEXO II versa sobre a disciplina apenas para professores,
diferentemente dos subitens 1.1.1 LÍNGUA PORTUGUESA PROCURADOR/PROFESSORES; e 1.1.2 CONHECIMENTOS GERAIS
PROCURADOR/PROFESSORES nos quais resta clara a exigência do conteúdo para ambos os cargos.
3. A temática da questão aplicada encontra-se em descompasso com a regulamentação contida no ANEXO II -Conteúdo Programático do Edital.
4. Questão deve ser anulada.
Anexo(s):

Data do envio

Anexo II - Conteúdo Programático.pdf

24/01/2019 18:49

C. GERAIS SUPERIOR - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -11:38

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
VEJA O QUE DIZ O ITEM 14.7 DO EDITAL.
14.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado, sendo responsabilidade do candidato manter-se
informado, acompanhando as publicações no site concursos.epbazi.com.br .
Em 28/11/2019 foi publicada a primeira errata do edital e nesta foi acrescentado o conteúdo de matemática para Procurador, sendo para nível
superior.
Recurso Indeferido.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 24/01/2019 -18:50

Recurso:
1. A disciplina de matemática não estava dentre as matérias de avaliação exigidas para o cargo de Procurador conforme conteúdo programático
disposto pelo ANEXO II do Edital.
2. Ressalta-se que, o subitem 1.1.3 MATEMÁTICA PROFESSORES do ANEXO II versa sobre a disciplina apenas para professores,
diferentemente dos subitens 1.1.1 LÍNGUA PORTUGUESA PROCURADOR/PROFESSORES; e 1.1.2 CONHECIMENTOS GERAIS
PROCURADOR/PROFESSORES nos quais resta clara a exigência do conteúdo para ambos os cargos.
3. A temática da questão aplicada encontra-se em descompasso com a regulamentação contida no ANEXO II -Conteúdo Programático do Edital.
4. Questão deve ser anulada.
Anexo(s):

Data do envio

Anexo II - Conteúdo Programático.pdf

24/01/2019 18:50

C. GERAIS SUPERIOR - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 6

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -11:38

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
VEJA O QUE DIZ O ITEM 14.7 DO EDITAL.
14.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado, sendo responsabilidade do candidato manter-se
informado, acompanhando as publicações no site concursos.epbazi.com.br .
Em 28/11/2019 foi publicada a primeira errata do edital e nesta foi acrescentado o conteúdo de matemática para Procurador, sendo para nível
superior.
Recurso Indeferido.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 24/01/2019 -18:51

Recurso:
1. A disciplina de matemática não estava dentre as matérias de avaliação exigidas para o cargo de Procurador conforme conteúdo programático
disposto pelo ANEXO II do Edital.
2. Ressalta-se que, o subitem 1.1.3 MATEMÁTICA PROFESSORES do ANEXO II versa sobre a disciplina apenas para professores,
diferentemente dos subitens 1.1.1 LÍNGUA PORTUGUESA PROCURADOR/PROFESSORES; e 1.1.2 CONHECIMENTOS GERAIS
PROCURADOR/PROFESSORES nos quais resta clara a exigência do conteúdo para ambos os cargos.
3. A temática da questão aplicada encontra-se em descompasso com a regulamentação contida no ANEXO II -Conteúdo Programático do Edital.
4. Questão deve ser anulada.
Anexo(s):

Data do envio

Anexo II - Conteúdo Programático.pdf

24/01/2019 18:52

C. GERAIS SUPERIOR - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -11:38

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
VEJA O QUE DIZ O ITEM 14.7 DO EDITAL.
14.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado, sendo responsabilidade do candidato manter-se
informado, acompanhando as publicações no site concursos.epbazi.com.br .
Em 28/11/2019 foi publicada a primeira errata do edital e nesta foi acrescentado o conteúdo de matemática para Procurador, sendo para nível
superior.
Recurso Indeferido.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 24/01/2019 -14:10

Recurso:
A questão nº 06 – Conhecimentos Gerais, da prova para Procurador do Município deve ser anulada, pois o assunto abordado não está previsto
no anexo II – Conteúdo Programático. Extrai-se do item “1.1.3 Matemática” do anexo II – Conteúdo Programático que dentre os assuntos que
poderão ser abordados na prova, em relação às equações são: Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e modulares. Todavia,
verifica-se que a questão nº 06 aborda o conteúdo de equações fracionarias, não previsto no anexo II do edital. Em que pese as expressões
“equações e inequações” e “exponenciais, logarítmicas e modulares” estarem separadas por ponto, verifica-se que estas são adjetivos que
isoladamente não se referem a qualquer conteúdo. Assim, como no caso das funções, prevista no mesmo item do anexo citado, onde são
classificados como “função afim, função quadrática, função polinomial, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, função
modular”, subentende-se que as expressões “exponenciais, logarítmicas e modulares” referem-se às equações e inequações. Assim, entre as
equações e inequações passíveis de serem cobradas na prova, estão as equações exponenciais, logarítmicas e modulares, não abrangendo,
desta forma, as equações fracionárias.
Portanto, por não haver previsão no anexo II – Conteúdo Programático, deve a questão de nº 06 ser anulada.
Nestes termos, pede deferimento.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso q_06.pdf

24/01/2019 14:12

C. GERAIS SUPERIOR - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 6

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -17:56

O conteúdo da questão se refere a equação de 1º grau. Consta do conteúdo programático: Equações e inequações. Portanto permanece
inalterado o gabarito oficial.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 24/01/2019 -14:29

Recurso:
A questão nº 10 - Conhecimentos Gerais, da prova para Procurador do Município deve ser anulada, pois não há alternativa que responda o
enunciado. Referida questão pede para que o candidato assinale a alternativa correta. Nota-se que a banca considerou correta a alternativa de
letra "c)". A aludida alternativa afirma que: "c) III - investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a
norma do inciso anterior. Ocorre que o inciso anterior ao da questão (alternativa "b)") revela que: II - investido no mandato de Prefeito, será
afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedada optar pela remuneração de servidor efetivo. Todavia, o inciso III do Art. 20 da Lei
Orgânica Municipal revela que quado houver incompatibilidade de horário, o vereador poderá optar pela remuneração de servidor público.
Verifica-se que ao manterem o algarismo romano do inciso no início das assertivas, juntamente com a dicção da alternativa de letra "c)" à qual
refere que "não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior", faz com que o candidato fique adstrito a análise da
alternativa correta no interior da própria questão. Desta forma, é notório que quando a alternativa "c)", inciso III, dispõe que será aplicada a
norma do inciso anterior, ela está remetendo à regra contida na assertiva "b)", inciso II, à qual dispõe que é vedada optar pela remuneração de
servidor efetivo. Resta evidente que a manutenção dos algarismos romanos no início das alternativas acaba gerando dúvida no entendimento da
questão, pois a interpretação das alternativas fica limitada às próprias assertivas. Portanto, a questão nº 10 deve ser anulada.
Nestes termos, pede deferimento.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso q_10.pdf

24/01/2019 14:30

C. GERAIS SUPERIOR - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 10

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -11:34

Prezado Candidato:
O enunciado não é só para interpretação da questão, mas também para testar os conhecimentos
dos candidatos quanto a remuneração dos Servidores Públicos, investidos em Mandatos Eletivos DE
ACORDO COM A LEI ORGÂNICA. Os incisos transcritos, não são para interpretação e sim para o
candidato escolher o que está correto conforme o enunciado da Questão: Conforme artigo 20 da Lei
Orgânica de Novo Horizonte – SC, ao servidor público municipal da administração direta, autárquica
e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: assinale a
correta:
A transcrição dos incisos não vislumbra dúvidas, pois, conforme o enunciado refere-se a Lei
Orgânica. Assim para interpretação, se houvesse transcrito a palavra alternativa ao invés de inciso,
aí sim, poderia haver um equívoco. Conforme bem vislumbrou, no seu argumento se as alternativas
A, B e D estão incorretas, a interpretação sua deveria ser assinalar a alternativa C e iria acertar.
Ex: "a norma do inciso anterior" confome transcrito na questão.
"a norma da alternativa anterior" NÃO TRANSCRITO NA QUESTÃO.
RECURSO INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 24/01/2019 -14:31

Recurso:
A questão nº 24 – Conhecimentos Específicos, da prova para Procurador do Município deve ser anulada, pois não há alternativa que responda o
enunciado. Referida questão solicita que o candidato assinale a alternativa que representa uma prerrogativa dos sindicatos. A banca considerou
correta a alternativa de letra “a)”. Todavia, conforme os recentes posicionamentos do TST (O.J. 17) e do STF (Recurso Extraordinário com
Agravo 1.018.459/PR), os sindicatos não podem impor contribuições a todos àqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais
ou das profissões liberais representadas, mas tão somente daqueles que encontram-se filiados à respectiva entidade. Extrai-se do Acórdão
oriundo do Recurso Extraordinário com Agravo 1.018.459/PR: “A parte recorrente equivoca-se ao afirmar que, por força da CLT, o exercício de
atividade ou profissão, por si só, já torna obrigatória a contribuição para entidade sindical, independentemente da vontade pessoal do
empregador ou do empregado. [...] A interpretação do artigo 513, e, da Consolidação das Leis do Trabalho (de 1943) deve ser feita à luz da
Constituição da República de 1988, que consagra os princípios da liberdade de associação e de sindicalização (art. 5º, inciso XX; e art. 8º, inciso
V). Portanto, ainda que a Constituição reconheça, em seu art. 7º, XXVI, a força das convenções e acordos coletivos de trabalho, com base nos
princípios constitucionais da livre associação ou sindicalização, é impossível a cobrança de contribuição assistencial dos empregados não
filiados ao sindicato”. Portanto, em virtude da assertiva considerada pela banca como o gabarito incompleta, carece a questão de alternativa
correta, devendo, assim, ser anulada.
Nestes termos, pede deferimento.
Fonte: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5112803
Anexo(s):

Data do envio

Recurso q_24.pdf

24/01/2019 14:31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -11:35

RESULTADO: DEFERIDO (ANULAR)
JUSTIFICATIVA:
A questão nº24 está devidamente prevista em edital e de forma prévia. Embora a questão objeto do recurso, cite expressamente o decreto lei
5.452 de 43 em seu enunciado, na questão, foi tratado o item, previsto em edital, “Direito do Trabalho: organização sindical”, que é uma das
matérias tratadas no referido decreto.
Quanto ao argumentado sobre o art. 513, alínea “e” da CLT, que, a princípio, justificaria a indicação da alternativa “e” como correta:
“Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:...
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.”
Observado que:
Com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de restringir a cobrança da contribuição assistencial apenas
aos trabalhadores associados ao sindicato (ARE nº 1018459-PR) e normativo nº119 do TST.
Pelo exposto, presando pela lisura do certame, DEFIRO os recursos apresentados.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 22/01/2019 -01:30

Recurso:
O conteúdo cobrado na questão nº 21, relativo à "Lei Complementar nº 123/2006", não estava previsto no edital, devendo ser anulada. Isso
porque, na aludida questão foi cobrada matéria que não tem especificação no conteúdo programático do instrumento convocatório no que diz
respeito ao Direito Tributário: "Sistema Constitucional Tributário; Competência Tributária; Tributos e suas espécies; Fontes do Direito Tributário:
vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária; Da obrigação tributária; Crédito tributário; Garantias e privilégios do
Crédito tributário; Processo administrativo tributário; A execução fiscal; Plano Plurianual; Lei de diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária;
Fiscalização da Administração pela Câmara Municipal".
Assim, em conformidade com os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, não é razoável que o candidato tenha
que expor conhecimentos de temas que não foram previamente e expressamente exigidos no respectivo edital de abertura.
Conforme previsão no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei", bem como, de acordo com o artigo 41 da Lei nº 8.666/93, "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada".
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:25

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
A lei 123/2006, objeto do recurso, foi expressamente indicada como uma das temáticas previstas para o certame em Errata publicada no
endereço eletrônico oficial em 28/11/2018, na parte de Direito Administrativo, onde foi incluído dois novos itens, “Direito Administrativo: (...); Lei
10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, (...)”.
Buscando a lisura do certame, indefiro os respectivos recursos.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 22/01/2019 -01:31

Recurso:
O conteúdo cobrado na questão nº 22, relativo à "Lei Complementar nº 123/2006 - Simples Nacional", não estava previsto no edital, devendo ser
anulada. Isso porque, na aludida questão foi cobrada matéria que não tem especificação no conteúdo programático do instrumento convocatório
no que diz respeito ao Direito Tributário: "Sistema Constitucional Tributário; Competência Tributária; Tributos e suas espécies; Fontes do Direito
Tributário: vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária; Da obrigação tributária; Crédito tributário; Garantias e
privilégios do Crédito tributário; Processo administrativo tributário; A execução fiscal; Plano Plurianual; Lei de diretrizes Orçamentárias; Lei
Orçamentária; Fiscalização da Administração pela Câmara Municipal".
Assim, em conformidade com os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, não é razoável que o candidato tenha
que expor conhecimentos de temas que não foram previamente e expressamente exigidos no respectivo edital de abertura.
Conforme previsão no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei", bem como, de acordo com o artigo 41 da Lei nº 8.666/93, "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada".
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 22

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:25

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
A lei 123/2006, objeto do recurso, foi expressamente indicada como uma das temáticas previstas para o certame em Errata publicada no
endereço eletrônico oficial em 28/11/2018, na parte de Direito Administrativo, onde foi incluído dois novos itens, “Direito Administrativo: (...); Lei
10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, (...)”.
Buscando a lisura do certame, indefiro os respectivos recursos.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Solicitado em: 22/01/2019 -15:24

Recurso:
venho por meio deste, pedir a anulação da questão 6, pois a resposta do gabarito não coincide com as estratégias da meta 18 do PNE.
Disponível no site:
http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 6

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -21:08

HOUVE UM ERRO AO DIVULGAR O GABARITO. GABARITO ALTERADO PARA C.
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Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Solicitado em: 22/01/2019 -22:42

Recurso:
venho por meio deste recurso pedir a anulação da questão, pois uma criança de 3 anos, com marcos de desenvolvimento da visuomotricidade
possui dificuldades de comunicação e linguagem, e não de manipulação de objetos pequenos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:43

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
INDEFERIDO.
-a alternativa certa á “A”
-o comando da presente questão é especifica, a mesma solicita “...aquisição dos marcos de
desenvolvimento da visuomotricidade”, o que se correlaciona à assertiva da alternativa “A”.
-grosso modo, a questão da visuomotricidade está relacionada à visão / percepção,
manipulação / movimentação de órgãos inferiores / superiores.
-a assertiva da alternativa “B” se relaciona à questão auditiva.
-a assertiva da alternativa “C” se relaciona à questão linguagem /auditiva.
-a assertiva da alternativa “D” se relaciona à questão orgânica congênita.
Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de
Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa
62ff2e972.pdf
Desenvolvimento da visuomotricidade de uma criança com trinta e seis meses. Disponível em
http://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-afase/desenvolvimento/sinais-de-alarme-em-desenvolvimento-nos-2-e-3-anos-de-idade/
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Solicitado em: 22/01/2019 -13:34

Recurso:
Alterar o gabarito preliminar de Conhecimentos Gerais da prova para professor de Educação Infantil- NH.
Anexo(s):

Data do envio

SKM_C25819012209180.pdf

22/01/2019 13:37

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 6

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -21:08

HOUVE UM ERRO AO DIVULGAR O GABARITO. GABARITO ALTERADO PARA C.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Solicitado em: 22/01/2019 -16:39

Recurso:
A banca examinadora considerou no gabarito preliminar a alternativa B, da questão nº 6, da prova para professor de educação infantil, como
correta. Entretanto a alternativa que corresponde corretamente a questão n º 6 e o enunciado e a letra “C”.
Conforme a LEI N° 13.005/2014, PNE (Plano Nacional de Ensino). http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-planonacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014
META 18 Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior
pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o
piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Estratégias
18.5) realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PNE, por iniciativa do Ministério da Educação, em regime de colaboração, o
censo dos (as) profissionais da educação básica de outros segmentos que não os do magistério.
A alternativa B e as demais, corresponde a Meta 5, diferente do enunciado.
Portanto, reforço meu pedido de alteração do gabarito preliminar para alternativa “C”, como correta, tendo em vista haver somente a alternativa
“C” correspondente com o enunciado.
Att
Jandira Rosaria Moreira Caus

Anexo(s):

Data do envio

recurso pdf.pdf

22/01/2019 16:41

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 6

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -21:04

HOUVE UM ERRO AO DIVULGAR O GABARITO. GABARITO ALTERADO PARA C.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 23/01/2019 -20:42

Recurso:
entro com recurso em relação a questão número 6, pois possui erro em seu gabarito.
Anexo(s):

Data do envio

6.PDF

23/01/2019 20:43

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 6

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -21:07

HOUVE UM ERRO AO DIVULGAR O GABARITO. GABARITO ALTERADO PARA C.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 23/01/2019 -20:45

Recurso:
Entro com recurso na questão 25, com motivo explicito em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

25.PDF

23/01/2019 20:46

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 25

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -11:17

INDEFERIDO.
-A Banca Examinadora utilizou a nomenclatura (1ª a 4ª Séries) do documento oficial
Parâmetros curriculares nacionais : meio ambiente, saúde (MEC,1997), que ainda vigora e é
utilizável, como aporte temático e bibliográfico.
-O conteúdo exposto na questão (temática “manejo e conservação ambiental”) está exposto na
página 46.
-A temática da presente questão se correlaciona com o item 1.4 do ANEXO II – Conteúdo
Programático, previsto no Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, a saber:
“Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais.”
Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de
Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa62ff2e972.pdf
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : meio
ambiente, saúde / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : 128p
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro091.pdf
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 23/01/2019 -20:48

Recurso:
Entro em recurso em relação a quentão 28, com motivo explicito em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

28.PDF

23/01/2019 20:48

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 28

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -11:18

DEFERIDO. (ANULAR)
A presente questão apresenta redações iguais nas alternativas “A” e “D”, o que contraria
O item 8.1.1.1 do edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo
Horizonte, Estado de Santa Catarina, a saber:
“ A prova escrita será constituída de questões objetivas, cada uma delas com até 04 (quatro)
alternativas das quais uma única será correta e com duração de até 3 (três) horas.”
Opta-se, portanto, pela anulação da presente questão.
Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de
Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa62ff2e972.pdf
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 21/01/2019 -10:22

Recurso:
- A questão possui duas alternativas iguais.
- A questão pede para se considerar "estratégias de ensino diferenciadas", tendo em vista que a alternativa "B" diz:
"Os alunos são ativamente engajados nas atividades de sala de aula".
O que não corresponde a uma estratégia "diferenciada", pois o professor esta ativamente engajado nas atividades em sala.
Agradeço a atenção!
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 28

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:20

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
DEFERIDO. (ANULAR)
A presente questão apresenta redações iguais nas alternativas “A” e “D”, o que contraria
O item 8.1.1.1 do edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo
Horizonte, Estado de Santa Catarina, a saber:
“ A prova escrita será constituída de questões objetivas, cada uma delas com até 04 (quatro)
alternativas das quais uma única será correta e com duração de até 3 (três) horas.”
Opta-se, portanto, pela anulação da presente questão.
Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de
Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa62ff2e972.pdf
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Solicitado em: 21/01/2019 -09:37

Recurso:
O termo “IMPOR” na alternativa “a” da referida questão vem a ser equivocado. Haja vista ressaltar que o STF no dia 29 de junho de 2018 atestou
pela maioria dos votos a constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória, o que nos faz concluir que a expressão “IMPOR
contribuições” é totalmente equivocado, pois as contribuições somente podem ser cobradas mediante autorização, não podendo ser este o
gabarito correto.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:18

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
A questão nº24 está devidamente prevista em edital e de forma prévia. Embora a questão objeto do recurso, cite expressamente o decreto lei
5.452 de 43 em seu enunciado, na questão, foi tratado o item, previsto em edital, “Direito do Trabalho: organização sindical”, que é uma das
matérias tratadas no referido decreto.
Quanto ao argumentado sobre o art. 513, alínea “e” da CLT, que, a princípio, justificaria a indicação da alternativa “e” como correta:
“Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:...
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.”
Observado que:
Com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de restringir a cobrança da contribuição assistencial apenas
aos trabalhadores associados ao sindicato (ARE nº 1018459-PR) e normativo nº119 do TST.
Pelo exposto, presando pela lisura do certame, DEFIRO os recursos apresentados.
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Solicitado em: 23/01/2019 -00:50

Recurso:
A questão em apreço não possui alternativa correta, o gabarito erroneamente dá como correta a alternativa C, porém a mesma está incorreta
igualmente como as demais alternativas.
Dito isto, pois o elaborador da questão simplesmente transcreveu os incisos do artigo 20 da Lei Orgânica e não adaptou a questão à
interpretação correspondente do inciso III dependente do inciso II. Ao passo que na parte final da letra B, II, a "sendo-lhe vedada a remuneração
de servidor efetivo, a alternativa B está incorreta, visto que conforme a lei, é facultado o Prefeito optar pela remuneração de servidor efetivo. A
alternativa C depende da interpretação da letra B também na resolução da questão, como interdependente na lei. Logo,não havendo
compatibilidade de horários ao vereador, ele será afastado do cargo (efetivo no caso) e pode optar pela remuneração de servidor efetivo.
Copiando o inciso conforme feito, não adaptando a questão, o candidato preparado chega ao raciocínio de que a alternativa C está errada, pois
sabe que é facultado ao Prefeito como ao Vereador optar pela remuneração do servidor efetivo. De tal forma, a alternativa A está incorreta
também em sua parte final. E a alternativa D utiliza a expressão não deixando incorreta a questão.
Dessa forma NÃO HÁ ALTERNATIVA CORRETA na questão, devendo ser ANULADA a questão.
C. GERAIS SUPERIOR - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 10

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:49

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
Prezado Candidato:
O enunciado não é só para interpretação da questão, mas também para testar os conhecimentos
dos candidatos quanto a remuneração dos Servidores Públicos, investidos em Mandatos Eletivos DE
ACORDO COM A LEI ORGÂNICA. Os incisos transcritos, não são para interpretação e sim para o
candidato escolher o que está correto conforme o enunciado da Questão: Conforme artigo 20 da Lei
Orgânica de Novo Horizonte – SC, ao servidor público municipal da administração direta, autárquica
e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: assinale a
correta:
A transcrição dos incisos não vislumbra dúvidas, pois, conforme o enunciado refere-se a Lei
Orgânica. Assim para interpretação, se houvesse transcrito a palavra alternativa ao invés de inciso,
aí sim, poderia haver um equívoco. Conforme bem vislumbrou, no seu argumento se as alternativas
A, B e D estão incorretas, a interpretação sua deveria ser assinalar a alternativa C e iria acertar.
Ex: "a norma do inciso anterior" confome transcrito na questão.
"a norma da alternativa anterior" NÃO TRANSCRITO NA QUESTÃO.
RECURSO INDEFERIDO.
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Solicitado em: 23/01/2019 -01:19

Recurso:
A questão em apreço contempla conhecimento acerca da Lei Complementar Nº 123/2006, lei esta, não prevista no conteúdo programático de
Direito Tributário, muito menos na Errata I e Errata II. Lei não prevista EXPLICITAMENTE no conteúdo programática, nem IMPLÍCITA a qualquer
dos tópicos de Direito Tributário previstos do edital.
Cada edital deverá prever todo o conteúdo de prova e trazer toda sua delimitação, promovendo assim, um princípio marcante, qual seja, o
princípio da vinculação. De forma sintetizada, este princípio jurídico está atrelado ao princípio da legalidade estrita, moralidade administrativa,
impessoalidade, indisponibilidade, eficiência e, sobretudo, a segurança jurídica, boa fé, e dever de confiança.
Em suma, o candidato deve estar vinculado ao princípio da vinculação ao edital e da não-surpresa. Veja:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO LEGISLATIVO DO SENADO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
LEGALIDADE DO CERTAME. COBRANÇA DE CONTEÚDO PREVISTO EXPRESSAMENTE NO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
VINCULAÇÃO.
1. A sentença julga improcedente o pedido, afastando a anulação de questão da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos
de técnico legislativo do Senado Federal, sob o fundamento de exigência de conteúdo não previsto no edital.
2. “Nas demandas que discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a
apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de
indevida incursão no mérito administrativo” (STJ, RMS 27.954/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/10/2009).
3. Erros materiais e objetivos podem ser revistos pelo Poder Judiciário para que prevaleça o principio da legalidade. O princípio da moralidade
impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório pela Administração Pública. As normas editalícias vinculam tanto o
candidato quanto a Administração.
4. O edital vincula tanto o candidato quanto a Administração. Nota-se, sem necessidade de muito esforço, que estaria a questão englobada no
item “Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias)” do conteúdo programático.
5. Apelação improvida.
Dessa forma, cabe até mesmo na via judicial a ANULAÇÃO de questão afrontosa ao princípio da LEGALIDADE. Posto isso, a questão deve ser
ANULADA por todos os vícios contidos nela.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:51

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
JUSTIFICATIVA:
A lei 123/2006, objeto do recurso, foi expressamente indicada como uma das temáticas previstas para o certame em Errata publicada no
endereço eletrônico oficial em 28/11/2018, na parte de Direito Administrativo, onde foi incluído dois novos itens, “Direito Administrativo: (...); Lei
10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, (...)”.
Buscando a lisura do certame, indefiro os respectivos recursos.
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Solicitado em: 23/01/2019 -01:21

Recurso:
A questão em apreço igualmente como o recurso interposto contra o artigo 21, contempla conhecimento acerca da Lei Complementar Nº
123/2006, lei esta, não prevista no conteúdo programático de Direito Tributário, muito menos na Errata I e Errata II. Lei não prevista
EXPLICITAMENTE no conteúdo programática, nem IMPLÍCITA a qualquer dos tópicos de Direito Tributário previstos do edital.
Cada edital deverá prever todo o conteúdo de prova e trazer toda sua delimitação, promovendo assim, um princípio marcante, qual seja, o
princípio da vinculação. De forma sintetizada, este princípio jurídico está atrelado ao princípio da legalidade estrita, moralidade administrativa,
impessoalidade, indisponibilidade, eficiência e, sobretudo, a segurança jurídica, boa fé, e dever de confiança.
Em suma, o candidato deve estar vinculado ao princípio da vinculação ao edital e da não-surpresa. Veja:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO LEGISLATIVO DO SENADO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
LEGALIDADE DO CERTAME. COBRANÇA DE CONTEÚDO PREVISTO EXPRESSAMENTE NO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
VINCULAÇÃO.
1. A sentença julga improcedente o pedido, afastando a anulação de questão da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos
de técnico legislativo do Senado Federal, sob o fundamento de exigência de conteúdo não previsto no edital.
2. “Nas demandas que discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a
apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de
indevida incursão no mérito administrativo” (STJ, RMS 27.954/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/10/2009).
3. Erros materiais e objetivos podem ser revistos pelo Poder Judiciário para que prevaleça o principio da legalidade. O princípio da moralidade
impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório pela Administração Pública. As normas editalícias vinculam tanto o
candidato quanto a Administração.
4. O edital vincula tanto o candidato quanto a Administração. Nota-se, sem necessidade de muito esforço, que estaria a questão englobada no
item “Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias)” do conteúdo programático.
5. Apelação improvida.
Dessa forma, cabe até mesmo na via judicial a ANULAÇÃO de questão afrontosa ao princípio da LEGALIDADE. Posto isso, a questão deve ser
ANULADA por todos os vícios contidos nela.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 22

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:51

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
JUSTIFICATIVA:
A lei 123/2006, objeto do recurso, foi expressamente indicada como uma das temáticas previstas para o certame em Errata publicada no
endereço eletrônico oficial em 28/11/2018, na parte de Direito Administrativo, onde foi incluído dois novos itens, “Direito Administrativo: (...); Lei
10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, (...)”.
Buscando a lisura do certame, indefiro os respectivos recursos.
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Solicitado em: 23/01/2019 -11:39

Recurso:
Em que pese o respeito pela opinião da banca acerca do tema formulado, impetro meu recurso por entender que a questão 24 da prova de
Procurador do Município de Novo Horizonte está nula, pelos motivos que apresentarei a seguir.
O Decreto número 5452 de 1943 cobrado pela banca não estava disposto no edital, embora haja menção às matérias de direito constitucional e
direito do trabalho, já que diz respeito aos sindicatos. Todavia quando se cobra algo específico, como um decreto, este deve estar descrito no
edital como matéria a ser cobrada. Nesse sentido, pode-se considerar como questão fora do edital.
O edital vincula tanto os candidatos quanto a banca, logo, não se pode cobrar uma questão que não foi previamente estipulada. O STF decidiu
no RE 632853 que não pode, o Poder Juridiciário, interferir em questão de concursos públicos, pois isso é considerado mérito do ato
administrativo, no entanto há uma ressalva em relação as questões que estão fora do edital, justamente por conta da vinculação ao edital.
Esses são os motivos pelos quais a questão está formalmente nula. Agora, passo a analisar a nulidade dessa em relação à matéria.
A Lei 13.467 que instituiu a reforma trabalhista revogou, em seu artigo 579, o que se entende por contribuição sindical a qual tinha caráter
compulsório, ou seja, tributo.
Dessa forma, não pode o sindicato impor nada a ninguém, já que o princípio da legalidade assegura que somente lei pode obrigar um particular
a algo.
O que o respectivo decreto pode estar se referindo é a contribuição sindical que sempre teve caráter facultativo, ainda assim não assiste razão
para a imposição de contribuição, porque o sindicato tem dever de representar toda a categoria, não podendo fazer distinção de quem paga ou
não a contribuição. Inclusive, pode-se perceber isso quando se fecha um acordo ou convenção coletiva.
Conforme as razões apresentadas, peço a nulidade da questão ou a alteração de gabarito para a letra "b" que mais se coaduna com aquilo que
é pedido na questão. Pede deferimento.
Anexo(s):

Data do envio

IMG-20190123-WA0005.jpg

23/01/2019 11:56

IMG-20190123-WA0004.jpg

23/01/2019 11:57

IMG-20190123-WA0003.jpg

23/01/2019 11:57

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:53

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
RESULTADO: DEFERIDO (ANULAR)
JUSTIFICATIVA:
A questão nº24 está devidamente prevista em edital e de forma prévia. Embora a questão objeto do recurso, cite expressamente o decreto lei
5.452 de 43 em seu enunciado, na questão, foi tratado o item, previsto em edital, “Direito do Trabalho: organização sindical”, que é uma das
matérias tratadas no referido decreto.
Quanto ao argumentado sobre o art. 513, alínea “e” da CLT, que, a princípio, justificaria a indicação da alternativa “e” como correta:
“Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:...
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.”
Observado que:
Com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de restringir a cobrança da contribuição assistencial apenas
aos trabalhadores associados ao sindicato (ARE nº 1018459-PR) e normativo nº119 do TST.
Pelo exposto, presando pela lisura do certame, DEFIRO os recursos apresentados.
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Solicitado em: 23/01/2019 -16:09

Recurso:
A questão deixa confusa as alternativas,já que as alternativas além da letra b sugerem cumprir com o.mesmo papel,pois:
a) O conteúdo e a frequência do dever de casa são adequados à idade e ao ambiente familiar dos alunos
Na letra A podemos observar o que diz a ldb de que a organização curricular se dará de acordo com as necessidades regionais:
trabalho e em estudos posteriores.
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos,
alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre
estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares
gerais.
§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e
econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de
horas letivas.

b) O absenteísmo e a falta de pontualidade dos professores são vistos como um problema
na escola.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 26

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -11:10

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
INDEFERIDO.
-a alternativa certa é “C”.
- de acordo com o documento do MEC, intitulado “Como elaborar o Plano de Desenvolvimento
da Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do planejamento eficaz (2006)”, e
por conseguinte a assertiva da alternativa “C”, referencia e posiciona o requisito “compromisso
e preocupação da equipe escolar com os alunos e com a escola” (página 87) caracteriza a
assertiva como uma característica pedagógica, da eficácia escolar “clima escolar”
Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de
Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa
62ff2e972.pdf
Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da escola
por meio do planejamento eficaz. 3a ed. Brasília: FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC, 2006.
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Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 23/01/2019 -14:28

Recurso:
RECURSO CONCURSO PÚBLICO 001/2018 NOVO HORIZONTE SC
PEDIDO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO Á ALTERNATIVA CORRETA
CARGO: Professor do Ensino Fundamental 1º ao 5º ano
QUESTÃO: 06
O gabarito preliminar adotado pela Banca Examinadora considerou que a questão de número 06, seria alternativa B como correta.
Esta alternativa e da META 05 e sua estratégia no PLANO é a 5.5 . E a meta citada na questão é meta 18.
Sendo correta
Meta 18 Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior
pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o
piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal:
Estratégias: 18.5 realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PNE, por iniciativa do Ministério da Educação, em regime de
colaboração, o censo dos (as) profissionais da educação básica de outros segmentos que não os do magistério;
SENDO CORRETA LETRA C DA QUESTÃO 06.
Diante dessas considerações, venho requer que se promova a revisão da questão.
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 6

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -21:05

HOUVE UM ERRO AO DIVULGAR O GABARITO. GABARITO ALTERADO PARA C.
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Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 23/01/2019 -14:28

Recurso:
RECURSO CONCURSO PÚBLICO 001/2018 NOVO HORIZONTE SC
PEDIDO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO Á ALTERNATIVA CORRETA
CARGO: Professor do Ensino Fundamental 1º ao 5º ano
QUESTÃO: 06
O gabarito preliminar adotado pela Banca Examinadora considerou que a questão de número 06, seria alternativa B como correta.
Esta alternativa e da META 05 e sua estratégia no PLANO é a 5.5 . E a meta citada na questão é meta 18.
Sendo correta
Meta 18 Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior
pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o
piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal:
Estratégias: 18.5 realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PNE, por iniciativa do Ministério da Educação, em regime de
colaboração, o censo dos (as) profissionais da educação básica de outros segmentos que não os do magistério;
SENDO CORRETA LETRA C DA QUESTÃO 06.
Diante dessas considerações, venho requer que se promova a revisão da questão.
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 6

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -21:05

HOUVE UM ERRO AO DIVULGAR O GABARITO. GABARITO ALTERADO PARA C.
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Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 23/01/2019 -14:42

Recurso:
PEDIDO DE REVISÃO E ANULAÇÃO
Venho através deste solicitar anulação ou revisão da questão de número 03, a mesma é confusa e tem mais de um resultado , sendo
desenvolvido e chegado a outros resultados .
Conforme a empresa analisa no gabarito preliminar. Alternativa correta letra B, mas podemos chegar ao resultado como correta também a letra
B.
Diante dessas considerações, venho requer que se promova a revisão da questão.
Agradeço a compreensão.
Anexo(s):

Data do envio

questão 3.jpeg

23/01/2019 14:47

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:59

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
INDEFERIDO
Assinale a alternativa que apresenta uma função quadrática que tangência o eixo das abcissas
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Solicitado em: 23/01/2019 -14:52

Recurso:
PEDIDO DE REVISÃO ou ANULAÇÃO
Venho através deste solicitar anulação ou revisão da questão de número 04, a mesma é confusa e tem mais de um resultado , sendo
desenvolvido e cheguei a outro resultado , também correto isso me prejudicou.
Conforme a empresa analisa no gabarito preliminar. Alternativa correta letra C, mas podemos chegar ao resultado como correta também a letra
B.
Diante dessas considerações, venho requer que se promova a revisão da questão, sendo correta a letra B.
agradeço a compreensão.

Anexo(s):

Data do envio

questão 4.jpeg

23/01/2019 14:53

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 4

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -11:02

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 23/01/2019 -15:11

Recurso:
PEDIDO DE REVISÃO E CORREÇÃO
Venho através deste solicitar revisão ou anulação da questão de número 02, a mesma tem duas alternativas corretas.
Conforme a empresa analisa no gabarito preliminar, a alternativa correta letra D, mas podemos chegar ao resultado como correta também a letra
C.
Sendo que a alternativa letra C ... NO ENTANTO também é advérbio de tempo, onde introduz uma oração subordinada que contém ação ou fato
contrario de designativo de adversão oposição de restrição... deixando a pergunta com duas alternativas corretas ou seja C,D Estão corretas.
Diante dessas considerações, venho requer que se promova a revisão da questão. Obrigada pela compreensão.
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 2

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -11:05

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
RECURSO: Indeferido
Os conectivos “contudo”, “entretanto” e “no entanto” são adversativos. O conectivo “conquanto” é concessivo. Não se trata de advérbio
de tempo.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/40/relatorios/inscricoes/recursos/html/

44/54

30/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 23/01/2019 -12:42

Recurso:
A QUESTÃO 28 APRESENTA DUAS ALTERNATIVAS, AS QUAIS SÃO EXATAMENTE IGUAIS ( A ALTERNATIVA A E A ALTERNATIVA D)
PARA TANTO TEMOS:
28- Pode-se corretamente considerar como desenvolvimento escolar no requisito “estratégias de ensino diferenciadas” a seguinte característica
pedagógica:
a) Os pais acompanham os deveres de casa dos filhos.
b) Os alunos são ativamente engajados nas atividades de sala de aula.
c) Os pais participam de reuniões de avaliação na escola.
d) Os pais acompanham os deveres de casa dos filhos.
PARA TANTO, PEÇO A ANÁLISE DESSA QUESTÃO.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 28

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:54

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
DEFERIDO. (ANULAR)
A presente questão apresenta redações iguais nas alternativas “A” e “D”, o que contraria
O item 8.1.1.1 do edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo
Horizonte, Estado de Santa Catarina, a saber:
“ A prova escrita será constituída de questões objetivas, cada uma delas com até 04 (quatro)
alternativas das quais uma única será correta e com duração de até 3 (três) horas.”
Opta-se, portanto, pela anulação da presente questão.
Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de
Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa62ff2e972.pdf
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Solicitado em: 21/01/2019 -10:32

Recurso:
12- Com relaçâo a questão 12,uma criança com 3 anos de idade, um sinal de alarme ( risco) no desenvolvimento infantil.
Não seria a questão B a correta, pois uma criança nessa idade não compreender o que se diz é uma questão de alarme. fiquei na dúvida?
17- Na questão 17. Uma criança com 3 anos de idade é um sinal de alarme (risco) no meu ver essa questão não seria correta a letra B, pois a
criança com 3 anos não responder quando chama é um sinal de risco sim.
26-Na quastão 26 não condiz a questão com a resposta do gabarito letra B desenvolvimento escolar com a falta de pontualidade dos
professores, acredito que isso não vem acontecendo. fiquei na dúvida com relação a essa questão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:21

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
INDEFERIDO.
-a alternativa certa á “D”
-o comando da presente questão é especifica, a mesma solicita “...aquisição dos marcos de
desenvolvimento da visuomotricidade”, o que se correlaciona à assertiva da alternativa “A”.
-grosso modo, a questão da visuomotricidade está relacionada à visão / percepção,
manipulação / movimentação de órgãos inferiores / superiores.
-a assertiva da alternativa “A”, “B” e “C” se relaciona à questão linguagem / auditiva.
Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de
Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa
62ff2e972.pdf
Desenvolvimento da visuomotricidade de uma criança com trinta e seis meses. Disponível em
http://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-afase/desenvolvimento/sinais-de-alarme-em-desenvolvimento-nos-2-e-3-anos-de-idade/
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO

Solicitado em: 23/01/2019 -15:03

Recurso:
Anulação da questão 06 da prova de Conhecimentos Gerais de professor de Ensino Fundamental.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questao420.pdf

23/01/2019 15:03

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 6

SITUAÇÃO: DEFERIDO PARCIALMENTE
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -21:06

No requerimento online a candidata solicitou a anulação da questão, sendo indeferido. No formulário do requerimento solicitou a alteração do
gabarito pra letra C.
HOUVE UM ERRO AO DIVULGAR O GABARITO. GABARITO ALTERADO PARA C.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Solicitado em: 22/01/2019 -10:56

Recurso:
E incorreto afirmar que as lixeiras devem ser lavadas quinzenalmente sendo que a que lixo está se referindo, sabendo que duas estão
corretas,pois sabendo que se for lixo contaminado e lixo orgânico a limpeza tem que ocorre diariamente não sendo correto afirmar que a limpeza
deve ocorrer somente quinzenalmente.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:34

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: As candidatas alegam que os itens I e II estão corretos e que o item III encontra-se incorreto, o que procede, entretanto, houve
uma interpretação incorreta do enunciado pelas candidatas. O enunciado solicitava que fosse apontado quantas afirmativas são incorretas.
Considerando que apenas uma afirmativa, a de número três, encontra-se incorreta, a única resposta da questão é a alternativa B. Face ao
exposto, recurso indeferido.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS

Solicitado em: 21/01/2019 -07:41

Recurso:
Há erro ortográfico em:
a) Limpeza – inglesa – atrasado.
b) Logista – viagem – jeito.
c) Surpresa – freguesia – através.
d) Nobreza – rigidez – realizar.
A resposta correta apresentada no gabarito é letra B.. Sendo que todas as palavras apresentam signicado no dicionario..
Significado de Logista
substantivo masculino
Na antiguidade grega, aquele cujo ofício era fiscalizar e controlar o dinheiro público.
Etimologia (origem da palavra logista). Do grego logiste.
Dúvidas de Português
[Gramática] Não confundir com: lojista, com a pessoa que tem uma loja de comércio.
Definição de Logista
Classe gramatical: substantivo de dois gêneros
Separação silábica: lo-gis-ta
Plural: logistas

Questão 4

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - OPERADOR DE MÁQUINAS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:10

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
RECURSO: Indeferido

JUSTIFICATIVA:
A palavra “logista” existiu, na antiguidade grega, para nomear aquele cujo ofício era fiscalizar e controlar o dinheiro público.
Hoje a palavra caiu em desuso e não é encontrada nos dicionários.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Solicitado em: 22/01/2019 -16:37

Recurso:
Venho respeitosamente através deste solicitar a ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR da questão número 06 de Conhecimentos Gerais,
na qual trata-se da meta número 18 do Plano Nacional de Educação: “Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira
para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as)
profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso
VIII do art. 206 da Constituição Federal.”
De acordo com o gabarito preliminar a alternativa correta seria a letra “B”, mas para que esta meta seja alcançada o PNE sinaliza como
estratédia a ser seguida a resposta que está na alternativa “C” com o seguinte texto: “Realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência
deste PNE, por iniciativa do Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da educação básica de outros
segmentos que não os do magistério.”
Portanto para que a meta número 18 contida na questão seja alcançada a lei nº 13.005/2014 PNE, sinaliza como estratégia a ser seguida A
ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA “C” .
Assim sendo, solicito a alteração do gabarito para a alternativa correta letra “C”.
Referência:
http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014. PNE – Plano Nacional de
Educação - LEI N° 13.005/2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Acesso em 21/01/2019.
Anexo(s):

Data do envio

questão 6.pdf

22/01/2019 16:39

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 6

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -21:04

HOUVE UM ERRO AO DIVULGAR O GABARITO. GABARITO ALTERADO PARA C.
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Solicitado em: 22/01/2019 -16:43

Recurso:
Venho respeitosamente através deste, solicitar o cancelamento da questão de numero 12, por haver mais de uma alternativa correta.
Atenciosamente
Anexo(s):

Data do envio

questão 12.pdf

22/01/2019 16:43

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:38

INDEFERIDO.
-a alternativa certa á “A”
-o comando da presente questão é especifica, a mesma solicita “...aquisição dos marcos de
desenvolvimento da visuomotricidade”, o que se correlaciona à assertiva da alternativa “A”.
-grosso modo, a questão da visuomotricidade está relacionada à visão / percepção,
manipulação / movimentação de órgãos inferiores / superiores.
-a assertiva da alternativa “B” se relaciona à questão auditiva.
-a assertiva da alternativa “C” se relaciona à questão linguagem /auditiva.
-a assertiva da alternativa “D” se relaciona à questão orgânica congênita.
Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de
Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa
62ff2e972.pdf
Desenvolvimento da visuomotricidade de uma criança com trinta e seis meses. Disponível em
http://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-afase/desenvolvimento/sinais-de-alarme-em-desenvolvimento-nos-2-e-3-anos-de-idade/
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Solicitado em: 22/01/2019 -16:45

Recurso:
RAZÕES DO RECURSO:
15- Considerando que brinquedos e produtos educativos e pedagógicos auxiliam no desenvolvimento das crianças, observe e analise a imagem
e a descrição a seguir: Sobre o aramado, é possível identificar que: alem de desenvolver a coordenação viso motora, além de auxiliar no
conhecimento formas e cores, como encontramos na alternativa C da questão. O aramado também desenvolve a agilidade motora e pode
aumentar o vocabulário da criança, conforme encontramos na questão D.
Objetivos do brinquedo aramado
Esse brinquedo tem por objetivos desenvolver a habilidade motora da criança, bem como o pensamento lógico. Sobre uma base de madeira há
três caminhos aramados distintos, que devem ser percorridos pelas diferentes peças. Através das mãos,pode passar as diferentes peças de um
lado a outro de cada caminho. É certo que, não raras vezes, as peças se soltarão de suas mãozinhas, voltarão para trás… dessa forma, deverá
voltar e pegá-la de maneira individual ou várias de uma só vez.Tudo isso faz com que a criança desenvolva o pensamento lógico, pois deve
decidir que peça pegar, como fazer as curvas do aramados, quantas levar de um lado a outro, instigando sua imaginação Estimula a observação,
o interesse, a curiosidade,o espírito de investigação e a capacidade de resolver problemas,de maneira lúdica e criativa. Pode ser utilizado
individualmente ou em grupo.
http://www.criandocomapego.com/brinquedo-aramado-desenvolve-o-pensamento-logico-nos-bebes/
https://www.escolaronline.com.br/coordenacao-motora/aramado-montanha-russa/
Anexo(s):

Data do envio

questão 15.pdf

22/01/2019 16:46

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:39

INDEFERIDO.
-a alternativa certa á “C”.
-a alternativa “D” se faz inadequada à medida em que potencializa, especifica a função do
brinquedo à linguagem, o que não procede em termos de objetivo de desenvolvimento de tal
brinquedo, a saber:
“.. em especial aumentar o nível de vocabulário da criança.”
Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de
Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa
62ff2e972.pdf
http://www.casadaeducacao.com.br/brinquedoseducativos?sid=34&amp;fq=finalidade_str___%22Material%20para%20Inclus%C3%A3o%22&amp;p=1
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Solicitado em: 22/01/2019 -16:54

Recurso:
RAZÕES DO RECURSO: Venho respeitosamente através deste solicitar a anulação da questão da prova numero
17- Com relação à aquisição dos marcos de desenvolvimento da visuomotricidade de uma criança com trinta e seis meses, constitui um sinal de
alarme (risco) no desenvolvimento infantil: as situações abaixo também sinalizam sinais de risco
A criança usa menos de três palavras com significado.
b) A criança não responde quando o chamam.
c) A criança não vocaliza espontaneamente.
Dominar algumas regras básicas da gramática
Construir frases de 5 a 6 palavras
Falar com clareza suficiente para ser entendido por estranhos
Entre 3 e 4 anos:
Nessa fase a criança possui um vocabulário de aproximadamente 1.000 palavras; já compreende ordens mais longas, conversas, histórias e
músicas; sua fala é mais fácil de ser compreendida por pessoas de fora de sua convivência; se comunica por sentenças simples de 4 a 5
palavras; relata experiências pessoais, ainda sem muitos detalhes.
http://www.mundodoabc.com.br/blog/143-fases-do-desenvolvimento-infantil-0-a-6-anos
https://pt.aleteia.org/2018/06/10/os-principais-marcos-de-desenvolvimento-para-criancas-de-3-e-4-anos/
http://www.fonologica.com.br/blog/desenvolvimento-tardio-da-fala-e-da-linguagem/
Anexo(s):

Data do envio

questão 17.pdf

22/01/2019 16:55

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -10:39

INDEFERIDO.
-a alternativa certa á “D”
-o comando da presente questão é especifica, a mesma solicita “...aquisição dos marcos de
desenvolvimento da visuomotricidade”, o que se correlaciona à assertiva da alternativa “A”.
-grosso modo, a questão da visuomotricidade está relacionada à visão / percepção,
manipulação / movimentação de órgãos inferiores / superiores.
-a assertiva da alternativa “A”, “B” e “C” se relaciona à questão linguagem / auditiva.
Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de
Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa
62ff2e972.pdf
Desenvolvimento da visuomotricidade de uma criança com trinta e seis meses. Disponível em
http://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-afase/desenvolvimento/sinais-de-alarme-em-desenvolvimento-nos-2-e-3-anos-de-idade/
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MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Solicitado em: 22/01/2019 -16:56

Recurso:
RAZÕES DO RECURSO: Venho respeitosamente através deste solicitar a anulação da questão da prova numero
25- Para desenvolvimento da escola é importante que os problemas de disciplina são resolvidos na sala de aula, sem necessidade de
encaminhar os alunos à direção escolar.
Não somente há necessidade de encaminhar a direção, quanto a comunicação docente entre corpo docente e pais, como vimos também na
alternativa C. Tendo duas respostas corretas na questão.
Segundo Tiba(2009,p.183)
A escola, ao perceber qualquer dificuldade com seu aluno, também podera chamar os respectivos pais e implantar a educação a seis mãos.
Juntos, pais e escola podem combinar os critérios educativos levando em conta as duas mãos, a do coração, afeto e sentimento da cabeça
(raciocínio e pensamento) dos três personagens mais importantes da educação da criança: mãe, pai e escola.
A escola deverá sempre poder contar com os pais de seus educandos, para poder solucionar os problemas educacionais encontrados,
combinando critérios educativos com o auxilio das famílias. Só assim á escola irá oferecer a criança valores semelhante aos adquiridos no lar, tal
criança aprender a sem conflitos e as experiências adquiridas na escola lhes será bastante útil.
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao/indisciplina-escolar.htm#capitulo_4.5.8
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 25

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/01/2019 -20:52

INDEFERIDO.
-a alternativa certa é “A”.
- de acordo com o documento do MEC, intitulado “Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da escola
por meio do planejamento eficaz (2006)”, e por conseguinte a assertiva da alternativa “A”, referencia e posiciona o requisito “1.3. Práticas
efetivas dentro de sala de aula” (página 78) caracteriza a assertiva como uma característica pedagógica, da eficácia escolar “ensino e
aprendizagem”

Referência:
Edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina. Disponível em
http://concursos.epbazi.com.br/uploads/83/concursos/40/anexos/3bc246c0b1cf2b7716fbbfa62ff2e972.pdf
Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do planejamento eficaz. 3a ed. Brasília:
FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC, 2006.
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