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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2019 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO - RETIFICADO 

 

 

 O MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA faz saber a quem possa 

interessar a publicação do JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E 

GABARITO ao EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2019, conforme segue: 

 

Questão nº 01 – Língua Portuguesa 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. O(a) candidato(a) de inscrição nº 1864695 solicita alterar sua 

inscrição para Professor de Educação Infantil – Habilitado (Nível Superior), considerando que 

refere-se o mesmo cargo “Professor de Educação Infantil” defere-se o pedido. 

 

Questão nº 05 – Língua Portuguesa – Nível Superior e Professores 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Considerando que de acordo com o 

item 7.1 do edital a prova objetiva será composta por questões com 4 (quatro) alternativas e 1 (uma) 

única alternativa correta, decide-se pela anulação da questão. O fato de haver duas alternativas 

iguais deixa a questão em desacordo com o item 7.1 do edital. 

 

Questão nº 07 – Matemática – Nível Superior e Professores 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. No enunciado da questão faltou 

informar o tempo, assim a questão não pode ser resolvida e deve ser anulada. 
 

Questão nº 08 – Matemática – Nível Superior e Professores 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Nesta questão a virgula do valor 

referente ao montante gerado pela aplicação foi trocado, o valor correto seria 20.575,00, neste caso, 

a questão não tem alternativa correta e deve ser cancelada. 

 

Questão nº 10 – Matemática – Nível Médio/Técnico 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Faltou uma vírgula no tempo de 

enchimento inicial da bacia, o correto seria 3,5 min, neste caso não existe alternativa correta, 

questão cancelada. 
 

Questão nº 11 – Conhecimentos Gerais e Atualidades – Nível Médio/Técnico 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “C”. 

Gabarito publicado incorretamente. Conforme fontes a seguir a alternativa correta é: c) Lei de 

Solidariedade Social e Reativação Produtiva. 
https://noticias.r7.com/economia/atividade-economica-da-argentina-cai-09-em-outubro-23122019 

https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/argentina-congela-passagens-de-%C3%B4nibus-e-trens-

por-6-meses/ar-BBYoIRv 

 

Questão nº 11 – Professores 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. O enunciado da questão deveria 

solicitar para se analisar a alternativa CORRETA e não a incorreta, sendo assim, não há alternativa 

a ser assinalada. 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

II - educação superior. 
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Questão nº 14 – Professores 

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

http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf em página 37, [...] Educação significa respeitar as 

especificidades de indivíduos e comunidades, incluir e preservar as diferenças, realizando a 

diversidade na igualdade como fundamento primeiro do ato educativo. Assim se permite 

considerar as turmas comuns de ensino regular nas quais haja inclusão, a reserva indígena, a 

comuna quilombola ou o assentamento como “territórios de cidadania” ou arranjos educativos 

específicos nos quais se promove o desenvolvimento humano de todos e de cada um. As populações 

indígenas têm constitucionalmente garantido o direito a uma educação própria. Os conceitos que 

sustentam o PDE permitem que sejam construídos, com as comunidades indígenas, arranjos 

étnico-educativos em respeito à territorialidade das comunidades, ensejando um novo desenho 

do regime de colaboração, com as responsabilidades partilhadas entre os níveis de governo, 

participação ativa das comunidades e da sociedade civil organizada. Do mesmo modo, as 

populações de áreas remanescentes de quilombo terão condições de participar de uma educação que 

valorize suas tradições. A alternativa correta é a letra A. Sendo assim, a questão será mantida. 

 

Questão nº 16 – Enfermeiro 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O tema da questão encontra-se de acordo com o conteúdo 

programático específico do cargo no Anexo I do edital, páginas 31/32: Noções de Informática 

Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. 

 

Questão nº 18 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC disponível em 

https://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf páginas 18 e 19, A proposta 

pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a 

processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 

dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Para efetivação de seus 

objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão prever condições 

para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: A 

indivisibilidade das dimensões expressivo motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e 

sociocultural da criança. A alternativa correta é a letra D. Sendo assim, a questão será mantida. 

 

Questão nº 18 – Professor de Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “D”. 

Gabarito publicado incorretamente. De acordo com o documento do MEC disponível em 

https://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf páginas 18 e 19, A proposta 

pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a 

processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 

dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Para efetivação de seus 

objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão prever condições 

para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: A 

indivisibilidade das dimensões expressivo motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e 

sociocultural da criança. A alternativa correta é a letra D. 

  

Questão nº 20 – Professor de Ensino História 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Em razão da Bolívia não estar 

citada na alternativa A, a questão fica sem uma resposta completa. 
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Questão nº 22 – Professor de Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC disponível em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6002-fasciculo-

port&category_slug=julho-2010-pdf&Itemid=30192 página 24, [...]A percepção da variação 

linguística é essencial para a conscientização linguística do aluno, permitindo que ele construa uma 

postura não-preconceituosa em relação a usos linguísticos distintos dos seus. É importante além da 

percepção, as razões dos diferentes usos, quando é utilizada a linguagem formal, a informal, a 

técnica ou as linguagens relacionadas aos falantes, como por exemplo, a linguagem dos 

adolescentes, das pessoas mais velhas. É necessário transmitirmos ao aluno a noção do valor social 

que é atribuído a essas variações, sem, no entanto, permitir que ele desvalorize sua realidade ou a de 

outrem.  [...]Quando observamos um diálogo entre mãe e filho, por exemplo, verificamos 

características linguísticas que marcam ambos os papéis. A alternativa correta é a letra A. Sendo 

assim, a questão será mantida. 

 

Questão nº 23 – Enfermeiro 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Como escrito no item III MANTER A SUPERFICIE 

SECA não corresponde, pois, a superfície da ferida com perda de solução de continuidade do 

tegumento, representadas não apenas pela ruptura da pele e do tecido celular subcutâneo, mas 

também, em alguns casos músculos, tendões e ossos há a necessidade de manter a superfície úmida. 

Seca somente em feridas cirúrgicas fechadas. 

Pois a utilização de curativos secos pode lesionar a ferida no momento da retirada retardando a 

cicatrização. 

A finalidade do curativo é: remover corpos estranhos, reaproximar bordas separadas, proteger a 

ferida contra contaminação, promover hemostasia, fazer desbridamento mecânico ou autolítico 

removendo tecido necrótico, reduzir o edema, absorver exsudato e edema, MANTER A 

UMIDADE DA SUPERFÍCIE DA LESÃO, fornecer isolamento térmico, promover a cicatrização 

da lesão, limitar a movimentação dos tecidos em torno da lesão, diminuir a intensidade da dor, além 

do conforto psicológico proporcionado, pois impede o paciente do contato visual com a lesão. 

(Candido L.C.2001). 

 FINALIDADES DO CURATIVO• Limpar a ferida; • Promover a cicatrização, eliminando fatores 

que possam retardá-la; • Tratar e prevenir infecções; • Prevenir contaminação exógena; • Remover 

corpos estranhos; • Proteger a ferida contra traumas mecânicos; • Promover hemostasia; • Fazer 

desbridamento mecânico e remover tecidos necróticos; • Reduzir edemas; • Drenar e/ou absorver 

secreções e exsudatos inflamatórios; • Diminuir odor; • MANTER A UMIDADE DA FERIDA; • 

FORNECER ISOLAMENTO TÉRMICO; (Blanes, 2010) 

Gabarito mantido. 

 

Questão nº 23 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC disponível em 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/caderno_6%20(2).pdf página 59, se o planejamento leva em 

conta apenas a perspectiva dos adultos, estabelecendo temas, conteúdos e rotinas a priori, ele corre 

o risco de ser tornar impositivo, burocrático, desconsiderando a crianças e seus interesses. Se 

partimos da escuta e da reflexão sobre os registros e a documentação, as manifestações e os 

interesses das crianças ficam em primeiro plano. À medida que a criança percebe que é escutada, 

ela passa a se sentir valorizada em tudo o que faz e é incentivada a pensar, criar, imaginar, expressar 

seus afetos. Ao observarmos as crianças e suas interações, podemos trazer para o planejamento seus 

interesses, abrindo espaço para suas manifestações e pensando estratégias e materiais diversos que 

desafiem as crianças na produção do conhecimento de si e do mundo que as cerca. O conhecimento 

é construído nas relações, é espaço privilegiado de imaginação e criação; não está pronto.  

Impositivo, neste contesto refere-se a quem quer impor apenas seu ponto de vista. A alternativa 

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

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6002-fasciculo-port&category_slug=julho-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6002-fasciculo-port&category_slug=julho-2010-pdf&Itemid=30192
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Questão nº 24 – Auxiliar de Sala 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer alteração de gabarito para 

alternativa “D”. Ao consultarmos o gabarito provisório contatamos que a resposta dada como 

correta para a questão já se encontra com a alternativa “D”. 

 

Questão nº 24 – Professor de Ensino História 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa A é incorreta pelo fato da expressão “idade 

das trevas” partir de um preconceito posterior sobre o período, e não de uma “análise cuidadosa da 

inexpressiva produção intelectual e artística do período”, como afirma a alternativa A. Os 

pensadores do século XVII que perpetuaram essa visão preconceituosa que sugere a ausência da 

produção de qualquer forma de conhecimento nesse período marcado pela predominância de 

concepções religiosas. Uma análise cuidadosa do período medieval traria à tona o importante papel 

de preservação da cultura clássica desempenhado pelos monges copistas que viveram na época 

medieval.  Vale salientar também o fato de que as primeiras universidades construídas foram 

erguidas no período medieval. Portanto, a alternativa D – “A expressão “idade das trevas” permite 

refletir sobre a forma como a história é escrita, com os julgamentos e avaliações que um período faz 

do outro. ” é a opção correta. 

 

Questão nº 25 – Professor de Ensino História 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa A é a correta, pois “A procura de mão de 

obra barata fez com que milhões de africanos atravessassem o Atlântico em condições degradantes, 

como uma simples mercadoria, e destituído da própria humanidade. A própria alternativa afirma 

que eles vieram “em condições degradantes, como uma simples mercadoria e destituídos da própria 

humanidade”, o que anula qualquer interpretação de que vieram por conta própria. A escravidão que 

havia entre os próprios povos africanos se dava por dívidas ou por guerras, se diferenciando da 

escravidão empreendida pelos europeus e imposta aos povos africanos, que passou a ter um caráter 

mercantil. 

 

Questão nº 25 – Dentista 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O arco de Otsby pode sim ser usado em Dentística, porém 

não é a primeira escolha quando há a presença dos dois tipos de arcos, sendo mais FREQUENTE, 

como dito na questão, o seu uso para ENDODONTIA, até pelo fato de não interferir em tomadas 

radiográficas transoperatórias. 

 

 

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

VALQUIRIA SCHWARZ  

Prefeita Municipal 

 


