10/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -10:25

na questao 8 diz que é correto afirmar que 1 metro tem:
foi dada como certa a alternativa D , 1000mm ,porém a alternativa A ,10dm também está correta. por esse motivo a questao
deve ser anulada.

Questão 8

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:06

Seu recurso está em desacordo com o edital mas mesmo assim foi analisado pela nossa banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 01/01/2019 -19:30

Prezada banca examinadora,
Prezado(a) examinador(a)
Com relação a questão 26, infere-se do enunciado que a questão solicita a alternativa INCORRETA, contudo, apresenta as
seguintes alternativas:
a) O valor fundiário é a base do cálculo do imposto.
b) O fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou
por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
c) O valor venal do imóvel é a base do cálculo do imposto.
d) O imposto é de competência dos Municípios.
O gabarito apresentado pela banca seria a alternativa "d", contudo, façamos uma breve análise das demais alternativas:
Alternativa "a", correta, consoante art. 30 do CTN "A base do cálculo do imposto é o valor fundiário"
Alternativa "b", INCORRETA, de acordo com o final da redação do artigo 29 do CTN "tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização FORA da zona urbana do Município."
Alternativa "c", INCORRETA, consoante alternativa "a", a base de cálculo do imposto é o valor fundiário.
Alternativa "d", apresentada pela banca como sendo o gabarito, está incorreta também.
Portanto, essa questão apresenta três alternativas incorretas que atenderiam o solicitado no enunciado da questão, sendo
assim, a questão merece ser anulada e a respectiva pontuação deve ser acrescida a nota de cada candidato.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:05

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 01/01/2019 -20:04

Prezada banca examinadora,
Prezado(a) examinador(a)
No que tange a questão 3, de Língua Portuguesa, é possível depreender que a questão solicita a alternativa na qual há
palavra(s) grafadas incorretamente com relação ao emprego do hífen. O gabarito apresentado pela banca é a alternativa "C",
contudo, é necessário pontuar que a referida questão apresenta duas alternativas como possível gabarito.
Observa-se na alternativa "a" que a palavra "subumano" foi considerada como correta pela banca sem o emprego do hífen,
contudo, o Vocabulário Ortográfico de Língua Portuguesa (VOLP) e demais fontes afirmam que a forma correta é com emprego
do hífen em virtude do "H" no início da palavra Humano (sub-humano).
"“sub-” requer hífen antes de “-b”, “-r” e “-h”." Fonte: https://thaisnicoleti.blogfolha.uol.com.br/2012/12/04/nova-ortografiasubumano-ou-sub-humano/
Portanto, entendendo que há duas possíveis alternativas como gabarito da questão, esta merece ser anulada e a respectiva
pontuação atribuída a todos os candidatos.
Nestes termos, pede deferimento.
Demais fontes:
http://www.academia.org.br/sites/default/files/conteudo/o_acordo_ortogr_fico_da_lngua_portuguesa_anexoi_e_ii.pdf
https://abracebrasil.org/wp-content/uploads/2014/04/palestra_NOVO-ACORDO-ORTOGR%C3%81FICO_Sheyla_abril-2014PDF.pdf
https://dicionario.priberam.org/sub-humano

Questão 3

CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:05

Seu recurso está em desacordo com o edital mas mesmo assim foi analisada pela nossa banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 31/12/2018 -14:48

nessa questão 08, as alternativas A e D estão corretas.solicito, por gentileza, o correspondente ponto na prova, ou a anulação
da questão no concurso.
obrigado pela atenção.

Questão 8

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:29

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 03/01/2019 -20:04

a alternativa D apresenta duas palavras que não existe no vocabulario portugues, a saber, Senti-la-íamos / hífenes. solicito a
anulação da questão por entender que ela indus o candidato ao erro. logo quem marcou a alternativa D acertou a questão,
levando em consideração o enunciado.

Questão 2

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:56

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -21:18

Em todos os matérias disponíveis na internet, baseado em estudos, definem o período de encubação da leishmaniose visceral
em 24 meses, portanto o gabarito dessa questão esta ERRADO, sendo correta a opção D, e não a A.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTROLE
EPIDEMIOLÓGICO E COMBATE A ENDEMIAS

Questão 23

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:09

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 31/12/2018 -11:50

Referente a questão número 19 da prova do Concurso Público, sobre conhecimentos específicos.
A alternativa correta seria apenas o item II, porque os intens I e III estão incorretos. Porém não tem uma alternativa que se refere
somente ao item II.
No item I fala que no Brasil a escravidão teve início a partir da produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Os
portugueses traziam os escravos de suas colônias na África para utilizar como mão-de-obra escrava nos engenhos de açúcar da
região nordeste.
Discordo da questão da prova do concurso, pois a primeira mão-de-obra escrava utilizada no Brasil foi a indígena. A escravidão
já teve início com a exploração do pau-Brasil, por quase 100 anos foi utilizada a mão–de-obra- escrava-indígena no Brasil. Como
observada na citação a seguir:
“Desde o início da colonização, os colonos portugueses escravizaram milhões de indígenas, que foram obrigados a realizar
tarefas árduas no dia a dia dos canaviais. A maioria dos indígenas, nunca aceitou essa situação” (p. 238).
DIAS, Adriana Machado; GRINBERG, Keila; PELLEGRINI Marco Cesar. Vontade de Saber - História 7º Ano, Livro didático de
História. 1 ed. FTD, 2009.
Também entendido em um trecho do livro de História:
“os diversos povos indígenas foram os primeiros a se submeter à escravidão na América portuguesa. Os ameríndios
continuaram a servir como mão de obra nas regiões periféricas da Colônia e nos engenhos mais pobres durante todo o Período
Colonial. Em Meados do século XVI, todavía, começaram a chegar os primeiros navios que transportavam pessoas escravisadas
trazidas da África.” (p. 127).
MORENO, Jean Carlos. História: cultura e sociedade: fundamentos da modernidade/ Jean Carlos Moreno, Sandro Vieira Gomes;
Ilustrações Robson Araújo. 2 ed. Curitiba: Positivo, 2013.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO - Beatriz Roatti.pdf

31/12/2018 11:52

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE HISTÓRIA

Questão 19

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:26

O recurso foi Deferido, eis que as alegações da candidata estão coerentes.
O erro consiste na afirmação do inicio da escravidão.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 03/01/2019 -16:57

Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 04.pdf

03/01/2019 16:59

CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO

Questão 4

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:55

A colocação pronominal respeita aos três tipos de posição que os pronomes átonos me – te- o-a lhe-nos-vos-os-as-lhes
podem ocupar na oração – que são próclise- mesóclise e ênclise. Na referida questão o pronome átono me está colocado depois
do verbo compreendendo a ênclise. Sabendo o que é colocação pronominal, a falta do hífen não induz o candidato ao erro.
INDEFERIDO

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 03/01/2019 -16:59

Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 26.pdf

03/01/2019 17:00

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO

Questão 26

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:55

DEFERIDO , anular
JUSTIFICATIVA: Considerando que a questão apresenta mais de uma alternativas incorretas, deverá ser anulada.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -10:56

04- Quanto à colocação pronominal estão corretas as alternativas:
I – Me empreste o lápis.
II – Pedir-lhe-ei um favor.
III – Não me quiseram avisar ou não o puderam fazer.
IV – Prometi-lhe dedicarme aos estudos.
V – Nada foi informado sobre a realização dos exames.
a) Os itens I, II, III, IV e V estão incorretos.
b) Estão corretos somente os itens II -III – IV – V.
c) Somente os itens II e V estão incorretos.
d) Somente o item I está correto.
ALTERNATIVA IV- Prometi-lhe dedicarme aos estudos.
NÃO pode ser considerada alternativa correta, sendo que tem erros de ortografia, faltando o Hífen para separar a palavra
dedicar do pronome me.
Anexo(s):

Data do envio

Novo Documento 2019-01-03 09.15.31.pdf

03/01/2019 10:01

CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTROLE
EPIDEMIOLÓGICO E COMBATE A ENDEMIAS

Questão 4

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:08

A colocação pronominal respeita aos três tipos de posição que os pronomes átonos me – te- o-a lhe-nos-vos-os-as-lhes
podem ocupar na oração – que são próclise- mesóclise e ênclise. Na referida questão o pronome átono me está colocado depois
do verbo compreendendo a ênclise. Sabendo o que é colocação pronominal, a falta do hífen não induz o candidato ao erro.
INDEFERIDO

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 01/01/2019 -22:05

na alternativa letra A, onde diz:Deve-se ENXAGUAR as mãos com papel toalha. ??? não ENXAGUAMOS as mãos com papel
toalha e sim ENXUGAMOS. no caso então, teria duas respostas ...

Questão 27

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PEDREIRO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:31

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -19:34

A EPBAZI empresa organizadora do concurso público 002/2018, peço gentilmente revisão da questão número 1 da prova.
Segundo o edital do referido concurso não consta nos conteúdos programáticos item 1.1.4 conhecimento gerais somente para
professores, questões de Língua portuguesa. Pra tanto peço a sua anulação.

Questão 1

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:43

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -19:35

A EPBAZI empresa organizadora do concurso público 002/2018, peço gentilmente revisão da questão número 2 da prova.
Segundo o edital do referido concurso não consta nos conteúdos programáticos item 1.1.4 conhecimento gerais somente para
professores, questões de Língua portuguesa. Pra tanto peço a sua anulação .

Questão 2

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:43

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -19:36

A EPBAZI empresa organizadora do concurso público 002/2018, peço gentilmente revisão da questão número 3 da prova.
Segundo o edital do referido concurso não consta nos conteúdos programáticos item 1.1.4 conhecimento gerais somente para
professores, questões de Língua portuguesa. Pra tanto peço a sua anulação .

Questão 3

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:44

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -19:36

A EPBAZI empresa organizadora do concurso público 002/2018, peço gentilmente revisão da questão número 4 da prova.
Segundo o edital do referido concurso não consta nos conteúdos programáticos item 1.1.4 conhecimento gerais somente para
professores, questões de Língua portuguesa. Pra tanto peço a sua anulação .

Questão 3

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:44

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -19:37

A EPBAZI empresa organizadora do concurso público 002/2018, peço gentilmente revisão da questão número 4 da prova.
Segundo o edital do referido concurso não consta nos conteúdos programáticos item 1.1.4 conhecimento gerais somente para
professores, questões de Língua portuguesa. Pra tanto peço a sua anulação .

Questão 4

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:44

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -19:38

A EPBAZI empresa organizadora do concurso público 002/2018, peço gentilmente revisão da questão número 5 da prova.
Segundo o edital do referido concurso não consta nos conteúdos programáticos item 1.1.4 conhecimento gerais somente para
professores, questões de Língua portuguesa. Pra tanto peço a sua anulação .

Questão 5

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:44

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 31/12/2018 -12:34

A questão 1 de conhecimentos gerais, conforme analisado possui 04 erros de gramática. São os seguintes:
apesae
txa
boletim,,
circulaqçãpo
Com isso, solicito a anulação da questão.

Questão 1

CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:27

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 31/12/2018 -14:23

Essa questão o gabarito correto é a letra B, 168. Não a letra D, 28. Pois a soma de todos, é 168.
Aguardo a correção dessa questão.

Questão 5

CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:27

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 31/12/2018 -14:26

Pela lógica do enunciado a alternativa correta deve ser a letra B e não a A.
Aguardo a justificativa e a correção dessa questão.

Questão 6

CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:04

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTROLE
EPIDEMIOLÓGICO E COMBATE A ENDEMIAS

Solicitado em: 30/12/2018 -21:29

Questão 1

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:17

CANDIDATO NÃO REQUEREU NADA.
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -17:53

Vygotsky (1989) nas suas análises sobre o jogo, estabeleceu uma relação entre
este e a aprendizagem, uma vez que o jogo contribui para o desenvolvimento
intelectual, social e moral, isto é para o desenvolvimento integral da criança. Desenvolvimento integral, isso inclui afetividade,
sensibilidade e personalidade, ao meu entender todas as respostas estão corretas.
Anexo(s):

Data do envio

recurso.pdf

04/01/2019 13:29

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:43

PARECER: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que: a questão não apresenta alternativa incorreta, todas estão
corretas. Ao analisarmos o enunciado da questão constatamos que o candidato deverá analisar cada alternativa para verificar
qual delas não apresenta uma afirmação de Vygotsky em relação ao jogo na educação infantil. Ao analisarmos cada alternativa
constatamos que a letra (D), leva ao desenvolvimento da personalidade, da sensibilidade e da afetividade não é um pensamento
do autor. Levar ao desenvolvimento da personalidade, da sensibilidade e da afetividade, alternativa (D) é a base da teoria de
Wallon, a integração afetivo-cognitivo-motora, que possibilita uma reconceituação no papel de afetividade na vida psíquica e
como esta interfere no processo ensino-aprendizagem, conforme lembra Dantas (1990, p.3): "sua teoria integra razão e emoção;
sua vida, reflexão à conduta". Wallon nos explica que a relação entre a personalidade e a emoção é fundamental para o
desenvolvimento psicomotor, e que o papel da emoção é muito importante no desenvolvimento infantil. O pensamento expresso
na alternativa (D), embora correto, não é de Vygotsky, portanto o recurso é improcedente

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/42/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 03/01/2019 -09:30

Na questão 12 o estágio operatório concreto a criança não consegue pensar de forma abstrata os dados da realidade e sim
somente no estágio operatório formal.
Pensamento operatório formal, em geral, envolve a capacidade de pensar de forma abstrata, a capacidade de combinar e
classificar itens e a capacidade de usar habilidades de raciocínio de ordem superior.
http://wwwportaleducação.com.br-asetapas-operarórioconcreto-concretos/15639
bsu.edu|simplypsychology.org|reference.com
Anexo(s):

Data do envio

CCF_000033.pdf

03/01/2019 09:44

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:51

PARECER: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Na questão supracitada, o candidato alega que: “a alternativa (C) é a resposta da questão”. “No estágio operatório concreto a
criança não consegui abstrair”. “A criança não consegue abstrair e sim reverter ou modificar objetos.” Ao analisarmos a questão
verificamos que, o estágio em que a criança desenvolve as noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, sendo,
então, capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Apesar de não se limitar mais a uma
representação imediata, depende do mundo concreto para abstrair, é o estágio das operações concretas, (7 - 12 anos).
Conforme Nitzke et al. (1997b), nesse estágio a criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade
[...] Sendo então capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Apesar de não se limitar mais a uma
representação imediata, depende-se do mundo concreto para se abstrair. Portanto a resposta da questão é a alternativa (A). O
recurso é improcedente.
BIBLIOGRAFIA:
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/fonoaudiologia/jean-piaget/31281
www.prac.ufpb.br/anais/XIIENEX_XIIIENID/ENID/Prolicen/.../4CEDMEPL06.doc
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 03/01/2019 -11:10

Olá venho informar da minha insatisfação em relação ao gabarito da minha prova!!gostaria de que verificassem as perguntas de
português:a 2 e a 3 na
2 não é um tritongo nasal!
3 semianalfabeto contém hífen
4 pede a alternativa correta ,a unica correta está na letra d
Matemática PERGUNTA NÚMERO
6 pede-se a logica? e a logica é o número 9 e não a letra A
As perguntas 11-12-15-18-20-25-30 pede-se a incorreta mas no gabarito está como correta,e pede correta e gabarito informa a
incorreta!!!
ATT:DORACI BRUTSCHER WISKOW.

Questão 1

CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:53

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 30/12/2018 -22:40

Erro ortogràfico na alternativa letra (a) a fraze correta deveria ser enxugar as mãos com papel toalha e não enxaguar com papel
toalha
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PEDREIRO

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:21

Seu recurso está em desacordo com o edital, mas mesmo assim foi analisado.
Conforme bem frizou o candidato erro ortográfico, portanto subentende-se que o mesmo entendeu a questão.
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 30/12/2018 -22:48

Questão está com mais de uma alternativa correta.
Alternativa (a) e (b) contem palavras com acento.

Questão 2

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - PEDREIRO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:23

Seu recurso está em desacordo com o edital e não apresenta nenhum requisito de admissibilidade.
Não está claro quanto a disciplina e questão.
INDEFERIDO
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 04/01/2019 -10:46

A alternativa "A" da questão número quatro está correta, pois neste caso, a própria palavra "terra", se especifica por si, pois na
frase se subentende que ele estava no mar, iria à terra firme.Além disso, o verbo IR exige por regência a preposição A: A+A,
portanto, é preciso o uso da crase de acordo com a gramática da língua portuguesa.
A resposta incorreta é a letra B, já que temos o pronome relativo QUE, o qual não necessita de preposição nesse caso:"Vou à
terra comprar provisões para a longa jornada". Nenhum do verbos (ser e comprar) exigem proposição, de acordo com sua
regência, porque seus complementos são diretos.
Referência: GREGORIM, Clóvis O. Michaelis: Gramática prática da língua Portuguesa/Clóvis Osvaldo Gregorim. -São Paulo:
Editora Melhoramentos. 2011.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO 01-converted.pdf

04/01/2019 13:15

Questão 4

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE HISTÓRIA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:59

A questão 4 pede a opção incorreta quanto ao uso do acento grave. A incorreta é a letra “a” pois antes da palavra terra ocorre
crase apenas com sentido de Planeta Terra e de localidade, se esta estiver determinada. Com sentido de chão, estando
indeterminado, não ocorre crase.
ESPECIFICADA, A PALAVRA TERRA ADMITE CRASE. Ex. Vou à terra de meus pais rever meus parentes.
INDEFERIDO
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -21:07

Em relação ao "IPTR". A alternativa citada como correta foi a alternativa D. Porém a alternativa B deveria ser a alternativa
correta, pois nela esta citado que o "fato gerador do referido imposto, é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel
por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município."
Sendo que o ITR é um imposto sob propriedades Rurais, conforme Lei nº 3.393 de 19 de Dezembro de 1996, em seu artigo
primeiro. Lei esta em anexo a este pedido.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Tecnico em Tributação (1).pdf

02/01/2019 21:16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO

Questão 26

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:46

DEFERIDO , anular
JUSTIFICATIVA: Considerando que a questão apresenta mais de uma alternativa incorreta, deverá ser anulada.
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 01/01/2019 -15:31

A questão trás alternativas que encontram-se errôneas conforme detalhamento a seguir:
O enunciado pede para o candidato encontrar a questão errada. O gabarito preliminar aponta a letra D como correta: "d) O
imposto é de competência dos Municípios."
A alternativa B e também é errada: "b) O fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou
por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município."
A alternativa aponta localizado na zona urbana e o imposto trata-se de propriedade rual localizado fora da zona urbana do
município conforme a Lei LEI Nº 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996 em seu artigo 1º: O Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras, localizada
na zona rural do município.
Conclusão a assertiva B aponta localizado na zona urbana do município e trata-se de propriedade localizada fora da zona
urbana conforme a Lei citada ou seja propriedade Rural localizada na Zona Rural.
Fonte/embasamento:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9393.htm

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:04

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 01/01/2019 -16:12

As alternativas A e C também estão incorretas.
Justificativa o a Base de Calculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é:
A base de cálculo do ITR é o Valor da Terra Nua Tributável (VTNt).
Lei nº 9.393, de 1996, arts. 10, § 1º, I e III, e 11; RITR/2002, arts. 32 e 33; IN SRF nº 256, de 2002, arts. 32 e 33)
Fonte/embasamneto:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9393.htm

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:05

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -16:08

A questão apresenta mais de uma possibilidade de resolução, pois além da opção oferecida na questão, podemos converter a
taxa de 2% ao mês em 24% ao ano.
E neste caso o resultado conforme anexo, se aproxima da alternativa c) 5953,00 e não da b) 5500,00 conforme gabarito.
Uma vez que questões de concurso público não podem deixar dúvidas quanto a resolução peço que a questão seja anulada.
Anexo(s):

Data do envio

Doc2.pdf

02/01/2019 16:26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Questão 17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:40

PARECER: INDEFERIDO
Na questão supracitada, o candidato alega que a resposta correta é a alternativa (C). Analisando a questão verificamos que
segundo o autor Edgar Morin um saber necessário a educação é a valorização do erro enquanto instrumento de aprendizagem,
pois não se conhece algo sem primeiro cair nos equívocos ou nas ilusões. A alternativa (C) expressa o pensamento de
Pestalozzi em relação a aprendizagem, portanto a alternativa que responde a questão é a letra (B), recurso improcedente.
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 03/01/2019 -10:07

Venha através deste solicitar a anulação da questão número 12, devida a má formulação. Sendo está incorreta e/ou com dupla
interpretação.
Anexo(s):

Data do envio

Untitled_20190103_084323.pdf

03/01/2019 10:08

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:52

PARECER: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Na questão supracitada, o candidato alega que: “a alternativa (C) é a resposta da questão”. “No estágio operatório concreto a
criança não consegui abstrair”. “A criança não consegue abstrair e sim reverter ou modificar objetos.” Ao analisarmos a questão
verificamos que, o estágio em que a criança desenvolve as noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, sendo,
então, capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Apesar de não se limitar mais a uma
representação imediata, depende do mundo concreto para abstrair, é o estágio das operações concretas, (7 - 12 anos).
Conforme Nitzke et al. (1997b), nesse estágio a criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade
[...] Sendo então capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Apesar de não se limitar mais a uma
representação imediata, depende-se do mundo concreto para se abstrair. Portanto a resposta da questão é a alternativa (A). O
recurso é improcedente.
BIBLIOGRAFIA:
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/fonoaudiologia/jean-piaget/31281
www.prac.ufpb.br/anais/XIIENEX_XIIIENID/ENID/Prolicen/.../4CEDMEPL06.doc
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -14:09

Observações:
A questão de numero 5 dos conhecimentos gerais de forma equivocada consta com correta no Gabarito a letra B quando a
correta é a seria a letra D, vide dicionário da Língua portuguesa,caçar tem o sentido de perseguir, prender,retirar direitos fato que
ocorreu na Ditadura Militar, por isso gostaria que o gabarito questão 5 fosse alterado de B para D na prova de Assistente Técnico
Pedagógico.
As palavras caçar e cassar existem na língua portuguesa e estão corretas. Porém, seus significados são diferentes e devem ser
usadas em situações diferentes.
Caçar, com ç, se refere ao ato de perseguir e capturar animais, bem como ao ato de procurar para prender. Pode significar
também o ato de procurar insistentemente, buscar, apanhar ou recolher donativos.
Cassar, com ss, se refere ao ato de anular, invalidar, impedir que alguma coisa aconteça. Pode significar também o ato de
apreender algo.
Verbo caçar
Caçar é sinônimo de perseguir, seguir, encalçar, matar, procurar, prender, capturar, aprisionar, buscar, catar, procurar, apanhar,
recolher, arrecadar, coletar, conseguir, entre outros.
O verbo caçar poderá ter sua origem na palavra em latim vulgar captiare, tendo a parte final da palavra evoluído para a sílaba
çar. Assim, todas as palavras cognatas de caçar, bem como todas as formas conjugadas deste verbo deverão ser escritas com ç.
Palavras da família: caçar, caçado, caçador, caçada, caça, …
Verbo caçar – Pretérito perfeito do indicativo:
(Eu) cacei
(Tu) caçaste
(Ele) caçou
(Nós) caçamos
(Vós) caçastes
(Eles) caçaram
Exemplo com caçar
A polícia caçou os ladrões que estavam em fuga.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Questao 5.pdf

03/01/2019 11:13

CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR - ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:34

A Questão 5 pede para assinalar a frase que deve ser completada com a primeira palavra entre parênteses. Alternativa correta B
(incontinenti: imediatamente)
Só para constar: CASSOU: anulou-cancelou-invalidou
A alternativa sugerida pelo candidato está incorreta pois é pedido a alternativa com a primeira palavra que se encontra entre
parênteses que no caso está colocada como a segunda palavra.
INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -14:31

A questão de numero 22 tem seu enunciado mal elaborado quando não comunica a amplitude do que Luckesi (2003) conceituou
como Modelo tecnicista de educação, conforme recortes abaixo, diante do exposto a letra A e C contemplam o que disse
Luckesi(2003), conforme recorte abaixo tirada da REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE PEDAGOGIA – ISSN: 1678300X,Ano XI – Número 21 – Janeiro de 2013 – Periódicos Semestral.E por ter duas respostas peço a anulação da referida
questão.
Luckesi (2003, p. 61) ressalta que
A escola atua, assim, no aperfeiçoamento da ordem social vigente (o
sistema capitalista), articulando-se diretamente com o sistema produtivo;
para tanto, emprega a ciência da mudança de comportamento, ou seja, a
tecnologia comportamental. Seu interesse imediato é o de produzir
indivíduos "competentes" para o mercado de trabalho, transmitindo, eficientemente, informações precisas, objetivas e rápidas.
A tendência pedagógica tecnicista insere-se na pedagogia liberal, que por
representar uma visão educacional mais ampla, atribui à escola a função de
preparar o aluno para exercer papeis sociais, tendo por base suas aptidões e
habilidades, sendo que para tanto é necessário que ele assimile as normas e valores
sociais vigentes, através do desenvolvimento de sua própria cultura.Segundo Luckesi (2003) o tecnicismo foi introduzido na
educação brasileira
na década de 1960, no decorrer do regime militar, através da implantação dos
programas de desenvolvimento social e econômico “Aliança para o Progresso” e
acordo “MEC-USAID”, frutos do convênio de cooperação firmado entre Brasil e
Estados Unidos da América. A implantação do modelo tecnicista foi oficializada por
meio da promulgação das leis 5.540/68 e 5.692/71, que, respectivamente,
reformulou a educação superior e instituiu o ensino de 1º e 2º graus. Entretanto,
apesar de executarem os requisitos formais e modelos impostos pelo tecnicismo, os
professores, em geral, não assimilaram os propostos ideológicos desta pedagogia.
Contudo, percebe-se ainda hoje na prática docente e da organização da escola
características marcantes do tecnicismo. . Neste aspecto, o processo ensino e aprendizagem de corre do
comportamento operante, por meio da utilização de princípios e estratégias próprias
da psicologia behaviorista (LUCKESI, 2003)
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questao 22.pdf

03/01/2019 11:14

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

Questão 22

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:35

PARECER: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo afirma que “ o enunciado foi mal elaborado e que as
alternativas (A) e (C) contemplam o que diz Luckesi.” Ao analisarmos a questão verificamos que seu enunciado parte de uma
afirmativa do autor em relação a Tendência Liberal Tecnicista, o que não gera dúvida ou má interpretação. Na questão o
candidato deverá assinalar a alternativa que apresenta o papel da escola em relação ao aluno na tendência liberal tecnicista e
não o pensamento de Luckesi. O enunciado foi interpretado de maneira incorreta pelo candidato. Na abordagem tecnicista, o
papel da escola funciona como modeladora do comportamento humano, através de técnicas específicas. À educação escolar
compete organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis e necessários para que
os indivíduos se integrem na máquina do sistema social global. Na Tendência liberal tradicional, o papel da escola consiste na
preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade, portanto, a alternativa (C) sugerida pelo
candidato como resposta da questão não é procedente, pois trata-se da Tendência Liberal Tradicional. A alternativa que
responde corretamente a questão é a alternativa (A), modelando o seu comportamento através de técnicas. O recurso é
improcedente.
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Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -14:59

A referida questão tem em seu enunciado.
A referida questão tem em seu enunciado:
A referida questão tem em seu enunciado:
26- Quando o professor deixa de ser autoritário e passa a ser considerado facilitador ou
mediador do processo educativo e sua relação com o educando é horizontal, ele desempenha
um papel de acordo com a tendência pedagógica progressista:Com as seguintes respostas:
a) Liberal.
b) Tecnicista.
c) Renovada.
d) Libertadora.
E foi marcada no gabarito oficial como resposta correta a letra D, porém o enunciado refere-se nitidamente ao modelo
Progressista Libertário que não esta contemplado nas respostas oferecidas na prova, conforme esta especificado abaixo,tendo
como referencia a revista infoescola navegando e aprendendo e Referências bibliográficas:
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítica-social dos conteúdos. 8. ed. São Paulo: Loyola,
1989.
SAVIANI. Dermeval. Escola e democracia. 31 ed. Campinas: Autores Associados, 1997.
Diante do exposto peço anulação da referida questão por não oferecer uma alternativa que seja correta pois não podemos
confundir libertaria co libertadora.
Libertadora: o papel da educação é conscientizar para
transformar a realidade e os conteúdos são extraídos da pratica social e cotidiana dos alunos. Os conteúdos pré-selecionados
são vistos como uma invasão cultural. A metodologia é caracterizada pela problematizarão da experiência social em grupos de
discussão. A relação do professor com o aluno é tida como horizontal em que ambos passam a fazer parte do ato de educar.
Libertaria: a escola propicia praticas democráticas, pois acredita que a consciência política resulta em conquistas sócias. Os
conteúdos dão ênfase nas lutas sociais, cuja metodologia é está relacionada com a vivência grupal. O professor torna-se um
orientador do grupo sem impor suas idéias e convicções.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Questao 26.pdf

03/01/2019 11:16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

Questão 26

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:36

PARECER: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que “nas alternativas de resposta, não é contemplado
a pedagogia libertária, pedindo a anulação da mesma e sugerindo que houve uma confusão entre Libertadora e Libertária. Ao
analisarmos o enunciado, constatamos que é solicitado ao candidato um conhecimento sobre as várias tendências pedagógicas
de ensino. Na Tendência Libertadora: o papel da educação é conscientizar para transformar a realidade e os conteúdos são
extraídos da pratica social e cotidiana dos alunos. Os conteúdos pré-selecionados são vistos como uma invasão cultural. A
metodologia é caracterizada pela problematizarão da experiência social em grupos de discussão. A relação do professor com
o aluno é tida como horizontal em que ambos passam a fazer parte do ato de educar. Na tendência Libertária o papel do
professor é torna-se um orientador do grupo sem impor suas ideias e convicções. Portanto a alternativa que responde
corretamente a questão é a letra (D) Libertadora. O recurso é improcedente.
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Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -10:29

A resposta correta é 93. Solução: chamemos revista 1 do conjunto A, revista 2 de conjunto B e revista 3 de conjunto C.
Considere n(A) o número de elementos do conjunto A. Do enunciado temos que n(A intersecção B) = 4 (i). E n(B interseção C) =
7 (ii). E além disso, n(A intersecção C) = 5. Mas como n(A intersecção B interseção C) = 2(iii), temos que n(A intersecção C) = 3.
Assim restam no conjunto A (elementos que estão em A e não estão em nenhum outro conjunto) 28 - 4 - 2 - 3 = 19. Restam no
conjunto B 35 - 7 - 2 - 4 = 22. Restam no conjunto C 48 - 7 - 2 - 3 = 36. Logo, para criarem 3 revistam serão necessários
19+22+36+3+4+7+2= 93 originais.

Questão 18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE MATEMÁTICA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:06

Seu recurso está em desacordo com o edital mas mesmo assim foi analisado pela nossa banca.
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -10:57

A resposta correta é 93. Solução: chamemos revista 1 do conjunto A, revista 2 de conjunto B e revista 3 de conjunto C.
Considere n(A) o número de elementos do conjunto A. Do enunciado temos que n(A intersecção B) = 4 (i). E n(B interseção C) =
7(ii). E além disso, n(A intersecção C) = 5. Mas como n(A intersecção B interseção C) = 2(iii) (isso porque no enunciado diz : as
revistas 1 e 3 tem 5 anúncios em comum, e destes anúncios 2 também estão na revista 2), temos que n(A intersecção C) = 3(iv).
Assim , de (i), (iii) e (iv) restam no conjunto A (elementos que estão em A e não estão em nenhum outro conjunto) 28 - 4 - 2 - 3 =
19.De (i), (ii) e (iv) restam no conjunto B 35 - 7 - 2 - 4 = 22. De (ii), (iii) e (iv) restam no conjunto C 48 - 7 - 2 - 3 = 36. Logo, para
criarem 3 revistam serão necessários 19+22+36+3+4+7+2= 93 originais.

Questão 18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE MATEMÁTICA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:08

Seu recurso está em desacordo com o edital mas mesmo assim foi analisado pela nossa banca.
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Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -10:48

A questão é a seguinte:
"04- Quanto à colocação pronominal estão corretas as alternativas:
I – Me empreste o lápis.
II – Pedir-lhe-ei um favor.
III – Não me quiseram avisar ou não o puderam fazer.
IV – Prometi-lhe dedicarme aos estudos.
V – Nada foi informado sobre a realização dos exames.
a) Os itens I, II, III, IV e V estão incorretos.
b) Estão corretos somente os itens II -III – IV – V.
c) Somente os itens II e V estão incorretos.
d) Somente o item I está correto."
De acordo com o gabarito, a alternativa correta é a letra "B". Porém, o pronome "dedicar-me" está escrito de maneira incorreta
(quanto a ortografia) na questão, onde o correto seria ter o uso do hífen, o que induz o concursando ao erro.

Questão 4

CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:07

Seu recurso está em desacordo com o edital mas mesmo assim foi analisado pela nossa banca.
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 31/12/2018 -08:15

Prezada Banca, a questão número 26 solicitava para assinalar a questão incorreta, sendo o caso, além da alternativa "D" que se
encontra no gabarito, a alternativa "B" também está incorreta conforme seu texto: "b) O fato gerador é a propriedade, o domínio
útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do
Município".Esta alternativa está incorreta, tendo por base o fundamento do Código Nacional Tributário (Lei 5172, de 1966), onde
é exposto no seu artigo 29 "O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do
Município". Percebe-se que no texto da alternativa "B" diz "(...)LOCALIZADO NA ZONA URBANA", e o artigo 29 da lei expressa "
(...)LOCALIZAÇÃO FORA DA ZONA URBANA". Sendo assim há duas alternativas incorretas, peço dessa forma a ANULAÇÃO
da questão número 26 da prova Técnico em Tributação. Agradeço desde já!

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:04

Seu recurso está em desacordo com o edital mas mesmo assim foi analisado pela nossa banca.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 31/12/2018 -09:18

O enunciado da questão pede para assinalar a incorreta em relação ao ITR. A alternativa A é a única que está correta, de acordo
com o art. 30 do CTN. As outras alternativas estão todas incorretas. A B, no final da alternativa diz que o são imóveis localizados
na zona urbana, no entanto, o fato gerador desse imposto é referente aos imóveis localizados FORA da zona urbana,conforme
art. 29, do CTN. A alternativa C está incorreta pois a base de cálculo é o valor fundiário, conforme a alternativa A, que é a
correta. E por fim,a alternativa D está incorreta pois fala que é imposto de competência dos Municípios, quando o correto é da
União, conforme primeira parte do art.29, do CTN. Isto posto, o enunciado da questão deveria pedir para assinalar a correta, e
não a incorreta, devendo ser anulada por esse motivo.

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:04

Seu recurso está em desacordo com o edital e não apresenta nenhuma prerrogativa de admissibilidade.
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Solicitado em: 04/01/2019 -09:09

Recurso:

03- Quantos fonemas há, respectivamente, nas palavras Circunferência – engarrafamento – excelentíssima.
a) 14 – 14 – 14
b) 14 – 12 – 13
c) 11 – 12 – 10
d) 12 – 11 – 11
Contesto o gabarito da questão 3 que aponta a letra D como opção correta. Pois segundo o gramático Sacconni, a palavra
excelentíssima tem apenas 12 fonemas, ( e – s- e- l – e- n –t –i – s-i-m-a )
O que torna inviável qualquer alternativa do gabarito
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Lurdes.pdf

04/01/2019 14:49

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Respondido em: 10/01/2019 -16:58

Resposta:
Palavra EXCELENTÍSSIMA
Fonema: Unidade mínima sonora.

Na palavra excelentíssima a letra n indica nasalização das vogais que a antecedem. O n não é um fonema, o en tem um único
som.
E / XC / E / L / EN / T / Í / SS / I / M / A = 11 FONEMAS
1

2

3 4

5

6 7

8

9 10 11

INDEFERIDO
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 01/01/2019 -17:46

resposta certa: letra A a criacao de situacoes favorecedoras de aprendizagem

Questão 28

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:30

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Solicitado em: 01/01/2019 -17:49

Recurso:
resposta certa letra B classificatoria, que ocorre em estagios dependentes com idade variaveis.

Questão 13

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:30

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 01/01/2019 -17:59

letra B classificatoria que ocorre em estagios dependentes com idades variaveis

Questão 13

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:30

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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Recurso:

Solicitado em: 01/01/2019 -18:53

resposta certa letra C o aprendizado seria em grande parte conduzido pelo proprio aluno com base na experimentacao pratica e
na vivencia intelectual sensorial e emocional do conhecimento

Questão 27

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:31

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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Recurso:

Solicitado em: 30/12/2018 -22:48

Questão está com mais de uma alternativa correta.
Alternativas (a) e (b) tem palavras com acento.

Questão 2

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:03

Seu recurso está em desacordo com o edital e não apresenta nenhuma prerrogativa de admissibilidade.
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Recurso:

Solicitado em: 03/01/2019 -20:57

A questão pede a alternativa que não deve ser contemplada na prática construtivista, no entanto não apresenta alternativa
incorreta pois o estabelecimento de mecanismos de assimilação de conhecimento também faz parte do construtivismo, pois
assimilação é o processo cognitivo pelo qual uma pessoa integra um novo dado percentual, motor ou conceitual às estruturas
cognitivas prévias. Ou seja, quando a criança tem novas experiências ela tenta adaptar esses novos estímulos às estruturas
cognitivas que já possui. Mesmo na abordagem construtivista o professor contempla em sua prática o estabelecimento de
mecanismos de assimilação de conhecimentos.

Questão 28

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:22

Seu recurso está em desacordo com o Edital mas mesmo assim foi analisado pela nossa banca.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 03/01/2019 -08:18

01- No texto lemos sobre um dia específico na vida do autor, no qual ele toma uma atitude
inusitada. Assinale a alternativa que afirma tal atitude.
a) O autor sai andando meio emocionado.
b) Vai beber vinho à beira-mar.
c) Decide abraçar uma árvore.
d) A paineira empresta energia ao autor.
Conforme lemos na linha 14 do texto "Abraçando Árvore" (Saí andando meio emocionado, meio sem rumo pela tarde ensolarada
e quando vi ...), podemos afirmar que a alternativa correta para a questão é "A".
Solicito alteração do gabarito alternativa "C" para a alternativa "A".
Anexo(s):

Data do envio

Sandro Lauschner - São Carlos - questão 1.pdf

03/01/2019 08:19

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - MOTORISTA

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:10

Indeferido, pois, não é comum alguém sair abraçando árvore. Isso é Inusitado.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 03/01/2019 -08:26

23- No que diz respeito aos primeiros socorros em acidentes de trânsito, assinale a alternativa incorreta:
a) Retirar o capacete de um motociclista que se acidenta é uma ação de alto risco.
b) A movimentação de uma vítima só deve ser realizada antes da chegada de uma equipe
de socorro, se houver perigos imediatos como incêndio.
c) O torniquete deve ser realizado para estancar hemorragias externas.
d) Nada deve ser dado para ingerir a uma vítima de acidente, nem mesmo água.
O gabarito apresentado como alternativa incorreta é "C", porém esta alternativa está correta, pois o torniquete é utilizado para
estancar hemorragias externas. Apenas não pode ser utilizado sobre áreas de articulações (cotovelos e joelhos).
As demais alternativas apresentadas na questão também estão corretas.
Portanto, como todas as alternativas estão corretas, solicito a anulação desta questão.
Anexo(s):

Data do envio

Sandro Lauschner - São Carlos - questão 23.pdf

03/01/2019 08:26

Questão 23

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:49

PARECER: INDEFERIDO
Conforme manual de primeiros socorros, link abaixo, segue justificativa para a questão e o gabarito:
Segundo a ABRAMET – Associação Brasileira de Medicina e Tráfego, são quatro os procedimentos que podem agravar a
situação das vítimas:
movimentar uma vítima
retirar capacetes de motociclistas
aplicar torniquetes para estancar hemorragias
dar alguma coisa para a vítima tomar
Não aplicar torniquetes: o torniquete não deve ser realizado para estancar hemorragias externas. Atualmente este
procedimento é feito só por profissionais treinados e mesmo assim, em caráter de exceção, quase nunca é aconselhado. Sua
utilização se restringe aos casos de amputação, avulsão e esmagamento.
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/links/arq_334_ManualPrimeirosSocorrosoficial.pdf
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Recurso:

Solicitado em: 04/01/2019 -19:13

A alternativa considerada correta tem redundância, isso gerou dúvida em considera-la como correta. Solicito anulação da mesma
por este motivo.
c) Extrema pobreza pois falta saneamento básico, educação e SANEAMENTO.

Questão 1

CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE MATEMÁTICA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:00

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 03/01/2019 -15:24

A sequência a seguir está numa lógica específica 2 caranguejos 3 dromedário, 5 foca, 7 hienas. Qual das opções poderia ser
termos seguintes da sequência:
De 2 caranguejos temos 3 dromedários : aumenta-se apenas 1 animal.
De 3 dormedários temos 5 focas : aumenta para 2 animais.
De 5 focas temos 7 hienas: aumenta para 2 animais.
A sequência pode ser 1,2,2
Ou aumentar de 2 em dois onde o primeiro número é par, e os próximo são ímpares. Sendo assim, o próximo número da
sequência seria 9. por tanto a resposta correta é a letra(B)(9 Iguanas).

Questão 6

CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -17:11

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 03/01/2019 -16:35

Em relação ao (IPTR)é incorreto afirmar que o imposto de competência dos municípios.
Mas também é incorreto afirmar que o imposto é o valor venal do imóvel é a base de cálculo do imposto.
pois (A base de cálculo do ITR é o Valor da Terra Nua Tributável (VTNt).)
segundo (Lei nº 9.393, de 1996, arts. 10, § 1º, I e III, e 11; RITR/2002, arts. 32 e 33; IN SRF nº 256, de 2002, arts. 32 e 33)
(portando nem a Letra C e nem a letra D estão corretas)

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:53

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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Recurso:

Solicitado em: 03/01/2019 -16:43

O município de São Carlos não disponibiliza esse código em seu site, não há maneiras de saber sobre esse assunto

Questão 23

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:53

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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Solicitado em: 03/01/2019 -16:43

O município de São Carlos não disponibiliza esse código em seu site, não há maneiras de saber sobre esse assunto

Questão 24

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:53

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 02/01/2019 -08:44

a RDC n 222/2018 não estava no programa de provas do edital.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTROLE
EPIDEMIOLÓGICO E COMBATE A ENDEMIAS

Questão 11

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:31

Seu recurso está em desacordo com o edital e não possui argumentos ou prerrogativas para a sua análise.
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Solicitado em: 03/01/2019 -09:08

Na questão 12 o gabarito diz que a letra A é a correta, porem a resposta correta é a letra C, pois a criança consegue abstrair
dados no operatório formal, pesquisas comprovam que no operatório concreto a criança ainda não consegue pensar de forma
abstrata. Portanto a resposta deve ser trocada da letra A para letra C.
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/as-etapas-operatorio-concretas/15639.
Anexo(s):

Data do envio

CCF_000847.pdf

03/01/2019 09:15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:50

PARECER: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Na questão supracitada, o candidato alega que: “a alternativa (C) é a resposta da questão”. “No estágio operatório concreto a
criança não consegui abstrair”. “A criança não consegue abstrair e sim reverter ou modificar objetos.” Ao analisarmos a questão
verificamos que, o estágio em que a criança desenvolve as noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, sendo,
então, capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Apesar de não se limitar mais a uma
representação imediata, depende do mundo concreto para abstrair, é o estágio das operações concretas, (7 - 12 anos).
Conforme Nitzke et al. (1997b), nesse estágio a criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade
[...] Sendo então capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Apesar de não se limitar mais a uma
representação imediata, depende-se do mundo concreto para se abstrair. Portanto a resposta da questão é a alternativa (A). O
recurso é improcedente.
BIBLIOGRAFIA:
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/fonoaudiologia/jean-piaget/31281
www.prac.ufpb.br/anais/XIIENEX_XIIIENID/ENID/Prolicen/.../4CEDMEPL06.doc
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Solicitado em: 03/01/2019 -09:26

18- É incorreto afirmar que o jogo na educação infantil, segundo Vygotsky:
a) Cria para as crianças uma zona de desenvolvimento proximal.
b) Acontece por volta dos três anos, pois antes desta idade a criança não consegue
interiorizar símbolos para representar o real.
c) Favorece o desenvolvimento do pensamento abstrato e o amadurecimento das regras
sociais.
d) Leva ao desenvolvimento da personalidade, da sensibilidade e da afetividade.
Porem Vygotsky diz que:
cria-se condições para que determinados conhecimentos e/ou valores sejam consolidados ao exercitar no plano imaginativo
capacidades de imaginar situações, representar papéis, seguir regras de conduta de sua cultura (só a mamãe que pode colocar
a filhinha de castigo). portanto isso trabalha afetividade e desenvolve a personalidade da criança também.
Todas as alternativas da questão estariam corretas.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/a-importancia-dos-jogos-segundo-vygotsky.htm
Anexo(s):

Data do envio

CCF_000848.pdf

03/01/2019 09:38

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/01/2019 -16:51

PARECER: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que: a questão não apresenta alternativa incorreta, todas estão
corretas. Ao analisarmos o enunciado da questão constatamos que o candidato deverá analisar cada alternativa para verificar
qual delas não apresenta uma afirmação de Vygotsky em relação ao jogo na educação infantil. Ao analisarmos cada alternativa
constatamos que a letra (D), leva ao desenvolvimento da personalidade, da sensibilidade e da afetividade não é um pensamento
do autor. Levar ao desenvolvimento da personalidade, da sensibilidade e da afetividade, alternativa (D) é a base da teoria de
Wallon, a integração afetivo-cognitivo-motora, que possibilita uma reconceituação no papel de afetividade na vida psíquica e
como esta interfere no processo ensino-aprendizagem, conforme lembra Dantas (1990, p.3): "sua teoria integra razão e emoção;
sua vida, reflexão à conduta". Wallon nos explica que a relação entre a personalidade e a emoção é fundamental para o
desenvolvimento psicomotor, e que o papel da emoção é muito importante no desenvolvimento infantil. O pensamento expresso
na alternativa (D), embora correto, não é de Vygotsky, portanto o recurso é improcedente.
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