
PROCESSO SELETIVO 01/2018 

 

PARECER DE RECURSO DA PROVA OBJETIVA 

 

A Comissão de Aplicação e Fiscalização do Processo Seletivo nº 01/2018 do Município de 

Bom Retiro/SC, após apreciar a solicitação dos Recursos de pedidos de revisão das Provas, 

apresentados em formulário próprio conforme item 8.3 do edital, os seguintes pareceres: 

 

CARGO: Professor de Artes, Educação Infantil, Educação Física e Séries Iniciais 

 

QUESTÃO 02 e 12:  

 

ANÁLISE DO RECURSO: 

Após análise da argumentação do(a) recorrente, a Banca de elaboração da questão conclui que, é 

procedente os argumentos dos recursos, considerando como corretas as resposta B e D, devendo ser 

consideradas ambas as respostas, conforme determina o item a do 8.4.1. 

 

PARECER: 

Diante dos argumentos supracitados, considera-se o argumento do recurso DEFERIDO, altera-se a 

questão de língua portuguesa das provas de nível superior, devendo considerar como certa as opções 

B e D.  

 

Cargo: Professor Educação Infantil 

 

QUESTÃO: 24 

 

ANÁLISE DO RECURSO: 

Após análise da argumentação do(a) recorrente, a Banca de elaboração da questão conclui que, é 

procedente os argumentos do recurso, é procedente os argumentos dos recursos, tendo em vista que a 

Lei 9394/96 de 96 houve alteração da resposta considerada correta pela Banca através da Lei nº 

12.796/2013, devendo ser anulada a questão. 

PARECER: 

Diante dos argumentos supracitados, considera-se o argumento do recurso DEFERIDO, devendo ser 

anulada a questão. 

 

 



CARGO: Professor de Artes, Educação Infantil, Educação Física e Séries Iniciais 

 

QUESTÃO 08:  

 

ARGUMENTO DO RECURSO: 

Após análise da argumentação do(a) recorrente, a Banca de elaboração da questão conclui que, não é 

procedente os argumentos dos recursos, devendo ser mantida a resposta da questão. Exemplificando: 

Neste caso precisamos saber quanto custará a mais a gasolina após esses dois aumentos, sendo o 

primeiro aumento ao final de 2016 de 20% e o segundo somente no final de 2017: 

 

Suponhamos que a gasolina acabou de sofrer um aumento. Considere os seguintes valores: 

A gasolina do seu carro custava R$ 10 antes do aumento. Este é o valor inicial. Após o aumento, ele 

passou a custar R$ 12. Este é o valor final do primeiro aumento. Para calcular o segundo aumento 

teremos por base R$ 12 e não mais R$ 10. Portanto R$ 12 mais 10% passará a ser R$ 13,20 que 

equivale a 32% e não 30% como requer o candidato.  

Mês Juros Valor 

2016/2017 20% de 10,00 = 2,00 10,00 + 200 = 12,00 

2017/2018 10% de 12,00 = 1,20 12,00 + 1,20 = 13,20 

 

ANÁLISE DO RECURSO: 

Diante dos argumentos supracitados, considera-se o argumento do recurso INDEFERIDO, mantém-

se a questão e o Gabarito. 

 

 

Cargo: Educação Física 

 

QUESTÃO 18: 

 

ANÁLISE DO RECURSO: 

Após análise da argumentação da recorrente, a Banca de elaboração da questão conclui que o fato de 

constar o termo “quantas são”, no plural, no caput da questão, não induz o candidato ao erro e nem 

suprime elementos que impeçam a análise da questão. Independente de uma ou duas respostas, uma 

única resposta com certeza facilitou sua interpretação, e a questão não ficou comprometida de forma 

que impedisse que o candidato aplicasse seus conhecimentos ao responder a mesma, já que o 

conteúdo da questão encontra-se de forma clara e objetiva, por isso não cabe anular a questão pelo 

motivo exposto. 

 



PARECER: 

Diante dos argumentos supracitados, considera-se o argumento do recurso INDEFERIDO, mantém-

se a questão e o Gabarito. 

 

Cargo: Professor Séries Iniciais 

 

QUESTÃO 25: 

 

ANÁLISE DO RECURSO: 

Após análise da argumentação da recorrente, a Banca de elaboração da questão conclui que o fato de 

não constar em qual lei estava embasada a pergunta da questão 25, no caput da questão, não induz o 

candidato ao erro e nem suprime elementos que impeçam a análise da questão. O que se pedia é 

quando “normalmente” acontece a alfabetização, que normalmente ocorre no primeiro e segundo 

ano. De acordo com as evidências que corroboram os marcos do desenvolvimento, é possível definir 

a idade em que a alfabetização deve ocorrer, visando o pleno desenvolvimento da criança ao longo 

de toda sua trajetória escolar. Essa idade ocorre por volta dos seis anos, quando ela ingressa no 1º 

ano do ensino fundamental. Em alguns casos, a alfabetização pode acontecer mais cedo ou mais 

tarde, dependendo de um grande número de fatores, como nível socioeconômico, incentivo da 

família em atividades de leitura e escrita, e também aspectos genéticos, e, normalmente ou a maioria 

ocorre entre a primeira e segunda série, portanto, no terceiro ano pode acontecer, mas não se 

considera como maioria. Por isso não cabe anular a questão pelo motivo exposto. 

 

PARECER: 

Diante dos argumentos supracitados, considera-se o argumento do recurso INDEFERIDO, mantém-

se a questão e o Gabarito. 

 

 

Bom Retiro, 06 de dezembro de 2018. 

 

 

Ericleia Faustino da Mota                              Verlani Possenti 
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