
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA 

1 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA faz saber a quem possa interessar o 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO do EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019, conforme segue: 

 

Questão nº 01 – Português – Nível Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão está correta e não deverá ser anulada. De 

acordo com a solicitação do candidato, na alternativa IV há prosopopeia, porém, a figura de 

linguagem presente na sentença trata-se de uma catacrese. De acordo com a literatura, a 

prosopopeia é uma “figura pela qual o orador ou escritor empresta sentimentos humanos e palavras 

a seres inanimados, a animais, a mortos ou a ausentes; personificação”. No caso da expressão 

“braço do sofá”, trata-se de uma catacrese, que consiste em “metáfora já absorvida no uso comum 

da língua, de emprego tão corrente que não é mais tomada como tal, e que serve para suprir a falta 

de uma palavra específica que designe determinada coisa, por exemplo, braços de poltrona; dentes 

do serrote; nariz do avião; pescoço de garrafa...”. 

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. Ed. São Paulo: 

IBEP, 2009. 

Significados. Disponível em: < https://www.significados.com.br> Acesso em: 26 mai. 2019. 

 

Questão nº 05 – Português – Nível Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão está correta e não deverá ser anulada, porque 

joias raras não é uma característica/qualidade dos amigos. Por ser uma metáfora, trata-se de uma 

comparação entre dois termos, na qual o adjetivo fica subentendido pelo leitor, podendo ele ser 

“belos como joias raras, preciosos como joias raras, caros como joias raras... Neste caso, o adjetivo 

é belos, preciosos, caros. A palavra “joias” é um substantivo que leva o leitor a subentender o 

adjetivo. A metáfora presente, didaticamente, é uma comparação que não usa conectivo (por 

exemplo, "como"), mas que apresenta de forma literal uma equivalência que é apenas figurada.  

BECHARA, Evanildo. Nova gramática online.  

Disponível em: <http://www.novagramaticaonline.com/2015/01/gramatica-online-concordancia-

verbal.html>. Acesso em: 26 mai. 2019. 

Metáfora. Disponível em: <https://www.soportugues.com.br/secoes/estil/estil2_2.php>. Acesso em: 

26 mai. 2019. 

 

Questão nº 07 – Português – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão está correta e não deverá ser anulada. De 

acordo com Progresso, a idealização da mulher no Romantismo incorpora três figuras femininas: a 

mulher que arrasta o homem à perdição, despertando-lhe um desejo isento de amor; e a mulher anjo, 

dotada de virtudes que se aproxima do divino, é dotada de virtudes tão maravilhosas que fazem dela 

uma heroína praticamente inatingível. Isso demonstra que há a idealização da mulher neste período 

literário, conforme afirma a alternativa correta da questão. O subjetivismo também era uma 

característica marcante deste período. Já a escola literária que tem forte apego aos ideais clássicos é 

o Parnasianismo. Quanto à exposição da realidade, esta ocorria de maneira ponderada, e não 

chocante como a afirmação traz. A realidade chocante é característica da próxima escola literária, o 

Realismo. Quanto à alternativa D, que afirma que as publicações eram voltadas às ciências por elas 

estarem em seu ápice, esta faz menção ao Naturalismo Brasileiro. Portanto, a única alternativa que 

se refere especificamente ao Romantismo Brasileiro é a alternativa A, marcada como correta.  

PROGRESSO, Rosangela. A literatura brasileira.  



ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA 

2 

 

Disponível em: <http://rosangelaprogresso.blogspot.com/2010/09/romantismo-principais-

caracteristicas.html>. Acesso em: 26 mai. 2019.  

<www.soliteratura.com.br> Acesso em: 26 mai. 2019.  

<www.literaturabrasileira.net> Acesso em: 26 mai. 2019. 

 

Questão nº 12 – Conhecimentos Gerais – Nível Fundamental 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) afirma que o enunciado indica 

claramente qual seria a resposta a ser assinalada, porém não aponta erro formal, de conteúdo 

referente à questão, sendo assim, a questão está correta e não poderá ser anulada. 

 

Questão nº 13 – Matemática – Nível Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, uma vez que as raízes 

da equação de segundo grau são, respectivamente, (1, -2). A questão está solicitando o “produto das 

raízes”, portanto, 1×(-2)=-2.  

Dessa forma, gabarito correto é a alternativa A) -2. 

Questão correta e mantida. 

 

Questão nº 18 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Considerando que algumas 

publicações caracterizam o cerrado por vegetação caducifólia, outras como vegetação semidecídua 

ou semicaducifólia e considerando as diversas fisionomias dessa vegetação, apresentando estratos 

vegetativos tanto caducifólios, como semicaducifólios e ainda perenifólios, sendo possível 

assinalar, portanto, as alternativas “b” e “c”, esta banca decide pela anulação da questão. 

Fontes:  

Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63011.pdf Acesso em: 27 mai. 

2019. 

Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/cerrado.htm Acesso em: 27 mai. 

2019. 

Disponível em: https://alunosonline.uol.com.br/geografia/cerrado.html Acesso em: 27 mai. 2019. 

Disponível em: https://www2.ib.unicamp.br/profs/fsantos/be180-2012/Cerrados.pdf Acesso em: 27 

mai. 2019. 

 

Questão nº 21 – Professor de Séries Iniciais e Ensino Fundamental 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o Edital do Concurso, o assunto foi 

solicitado no conteúdo programático: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil- 

Resolução CNE/CEB nº 5/2009. Sendo assim, a questão será mantida. 

 

Questão nº 23 – Professor de Geografia 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Sobre a compartimentação do 

relevo em Santa Catarina é correto afirmar que o Planalto Ocidental ou Campos Gerais são 

formações de rochas basálticas, o que torna a alternativa “b” uma opção correta. Contudo, a 

província costeira é descrita do ponto de vista morfolitológico como uma região onde dominam 

terrenos de baixa altitude e profundidade composta de sedimentos consolidados a semi-

consolidados e, secundariamente, de rochas cristalinas e sedimentares, o que torna a alternativa “a” 

uma opção correta. Considerando que a Província Costeira de Santa Catarina é constituída de duas 

unidades geológicas maiores: o embasamento e as bacias sedimentares marginais de Pelotas e 

Santos, defere-se o pedido de anulação da questão.  

Fontes: 

Disponível em: http://www.spg.sc.gov.br/mapas/atlas/AtlasBranco.pdf Acesso em: 27 mai. 2019. 

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/article/viewFile/12542/11811 Acesso 

em: 27 mai. 2019. 
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Disponível em: 

http://www.cfnp.com.br/documentos/aspectos_fisicos_de_santa_catarina_3serie_100315.pdf 

Acesso em: 27 mai. 2019. 

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/article/view/13603 Acesso em: 27 mai. 

2019. 

 

Questão nº 25 – Professor de Séries Iniciais e Ensino Fundamental 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o Edital do Concurso, o assunto foi 

solicitado no conteúdo programático: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil- 

Resolução CNE/CEB nº 5/2009. Sendo assim, a questão será mantida. 

 

Questão nº 25 – Professor de Geografia 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A afirmativa “I” assegura que existe uma 

“homogeneidade espacial e sazonal da temperatura, diferentemente do que ocorre em relação à 

pluviosidade”. Contudo, o regime pluviométrico da Região do Brasil apresenta distribuição anual 

bastante uniforme, conforme estudo publicado por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), abaixo referenciado.  Isso torna a afirmativa incorreta, o que contraria o 

argumento apresentado pelo candidato(a). 

Segundo Reboita et al. (2012), o sul do Brasil, sul do Paraguai e Uruguai, tem precipitação bem 

distribuída ao longo do ano e com totais pluviométricos elevados. Para Quadro, et al., (2019) a 

distribuição anual das chuvas sobre o sul do Brasil se faz de forma bastante uniforme. Os autores 

destacam que, ao longo de quase todo seu território a média anual da precipitação varia de 1250 a 

2000 mm, convergindo com estudos de Nery (2005). Segundo Nery (2005), o máximo 

pluviométrico acontece no inverno e o mínimo no verão em quase toda a região.  

Quanto à temperatura, Quadro et al. (2019) destacam que exerce um papel no mesmo sentido da 

precipitação, reforçando a uniformização climática no sul do país. O que os autores ressaltam é que 

esta é uma região que que possui considerável variabilidade térmica no decorrer do ano, o que é 

diferente de uma homogeneidade espacial e sazonal da temperatura empregada na construção da 

afirmativa. Segundo Nery (2005), quanto ao regime térmico, o inverno é frio e o verão é quente, 

com temperatura média anual situando-se entre 14˚ e 22˚ C na região.  

Portanto, indefere-se o pedido de anulação da questão. 

Referências 

NERY, Jonas Teixeira. Dinâmica climática da região sul do Brasil. Revista Brasileira de 

Climatologia, v.1, n.1, 2005. 

QUADRO, M. F. L. de;  Lúcia H. MACHADO, R.; CALBETE, S.;  BATISTA, N. N. M;  

OLIVEIRA, G. S.de. Climatologia de precipitação e temperatura. Disponível em: 

http://climanalise.cptec.inpe.br/~rclimanl/boletim/cliesp10a/chuesp.html. Acesso em: 28 de maio de 

2019. 

REBOITA, M; KRUSCHE, N; AMBRIZZI, T; ROCHA, R. Entendendo o tempo e o clima na 

América do Sul. Terra e Didática, Campinas, v. 8, p. 34-50, 2012. 

 

Questão nº 27 – Pedagogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) afirma que o item III da questão mostra-

se incorreto. Ao conferirmos o gabarito publicado, percebemos que o mesmo consta como 

alternativa “c) Apenas as afirmativas I, II, IV, V, VI e VII são verdadeiras”, portanto já 

considerando o item III como incorreto. 

 

Questão nº 31 – Pedagogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC, Elementos 

Conceituais e Metodológicos para definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do 

ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do ensino fundamental, disponível em: 
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12827-texto-

referencia-consulta-publica-2013-cne-pdf&category_slug=marco-2013-pdf&Itemid=30192   

• A avaliação da aprendizagem, na perspectiva da negociação possibilita a plena aplicação do 

processo avaliativo, no sentido qualitativo, pois garante conhecer as possibilidades e os avanços 

durante o processo, respeitando o tempo do aprender e garantindo o direito a uma aprendizagem 

melhor. 

• O papel do professor na geração da negociação é a de mediador que faz intervenções para 

acompanhar o processo de aprendizagem do estudante e garantir através das pistas identificadas a 

minimização das dificuldades e a significação da aprendizagem. 

• A avaliação da aprendizagem sinaliza a necessidade de o professor oferecer oportunidades 

para a criança, por meio de diferentes situações, linguagens e, principalmente, das intervenções que 

realiza durante os processos experienciados pelo estudante. 

• Em um ensino dialógico, o professor conhece como o aluno se apropriou da informação e a 

estratégia que utilizou na situação apresentada; reflete sobre os avanços e as limitações que estão 

ocorrendo, e a partir dessa indicação, toma decisões significativas em favor da aprendizagem. 

Sendo assim, a questão será mantida e a alternativa correta é a letra D. 

 

Questão nº 32 – Motorista 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com a alínea “a”, § 1º, artigo 14 da 

Constituição Federal o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, sendo 

assim a alternativa “b” é correta restando para assinalar somente a alternativa “c”. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

 

Questão nº 32 – Professor de Séries Iniciais e Ensino Fundamental 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) afirma que o último item é falso. Ao 

conferirmos o gabarito publicado, percebemos que o mesmo consta como alternativa “c) V – V – V 

– F.”, portanto já considerando o último item como falso. 

 

Questão nº 35 – Pedagogo e Professores 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Como para o Distrito Federal as 

instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram o seu sistema 

de ensino, a alternativa “a” também se considera correta, não havendo alternativa a ser assinalada. 

 

 

Santa Terezinha (SC), 28 de maio de 2019. 

 

 

 

 

VALQUIRÍA SCHWARZ 

Prefeita Municipal 


