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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 

  

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, PREFEITO MUNICIPAL DE GUATAMBU - SC, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do artigo 37, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA DISCORDÂNCIA DE GABARITO E QUESTÕES do Edital de Processo Seletivo 01/2021, 

conforme segue: 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 01 para os cargos de nível médio e superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se apresenta 

correta, pois as palavras que tem pronúncia e escrita parecidas, mas significados diferentes, são chamadas de palavras 

parônimas, EX: Cumprimento/comprimento, Cavaleiro/cavalheiro. Informação disponível em 

https://www.normaculta.com.br/palavras-paronimas/  

 

RECURSO 002 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 03 para os cargos de nível médio e superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se apresenta 

correta, senão vejamos: 

 

Os românticos cantavam para as mulheres, morenas, loiras, ruivas e (Os românticos cantavam) para as 

grisalhas. 
 

Observa-se que há uma elipse, onde o sujeito realiza a mesma ação para as grisalhas, visto que existe uma 

conjunção coordenativa “e”. 
 

RECURSO 003 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 13 para o cargo de professor recreador. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se apresenta 

correta, o assunto abordado está no conteúdo programático. 
 

RECURSO 004 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 16 para o cargo de professor de educação física 

(programa c.m). 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se apresenta 

correta, abordando o assunto que está no conteúdo programático e apresenta quatro alternativas, com apenas uma 

alternativa correta. O enunciado não referencia autor ou tipo de metodologia. 

 

RECURSO 005 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 17 para o cargo de professor de música 

(programa c.m). 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se apresenta 

correta, pois o enunciado simplesmente busca identificar o nome do cientista em relação a “unidade chamada bel”. 
 

RECURSO 006 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 18 para o cargo de professor de anos iniciais. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se apresenta 

correta, pois o item II não condiz com a pedagogia de Freinet. Informação disponível em 

https://novaescola.org.br/conteudo/1754/celestin-freinet-o-mestre-do-trabalho-e-do-bom-senso  

 

RECURSO 007 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 18 para o cargo de professor de educação 

infantil. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se apresenta 

correta, pois o item II não condiz com a pedagogia de Freinet. Informação disponível em 

https://novaescola.org.br/conteudo/1754/celestin-freinet-o-mestre-do-trabalho-e-do-bom-senso  

https://www.normaculta.com.br/palavras-paronimas/
https://novaescola.org.br/conteudo/1754/celestin-freinet-o-mestre-do-trabalho-e-do-bom-senso
https://novaescola.org.br/conteudo/1754/celestin-freinet-o-mestre-do-trabalho-e-do-bom-senso
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RECURSO 008 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 19 para o cargo de professor de educação 

infantil. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se apresenta 

correta, pois o período da latência se estende até a puberdade, de Acordo com Freud, disponível em:  

CLONINGER, Susan C. Teorias da Personalidade. São Paulo: Martins Fontes, 1999 

 

RECURSO 009 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 20 para o cargo de professor de educação 

física. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se apresenta 

correta, pois a avaliação somativa visa apenas avaliar o aluno para classifica-lo, atribuindo nota. Informação disponível 

em: 

LUCHESI, C. Verificação ou Avaliação: o que pratica a escola? A construção do projeto de ensino e avaliação, 

nº 8, São Paulo FDE. 1990. 

 
RECURSO 010 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 25 para os cargos de nível médio e superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se apresenta 

correta, o enunciado é claro quando menciona “estimada” tal informação está disponível no site 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sc/guatambu.html podendo ser verificado na imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demais recursos não foram julgados por estarem em desacordo com o edital, senão vejamos: 

 
8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, 

com argumentação lógica e consistente, com apresentação de bibliografia no 

caso de recurso contra questões, ou seja, obrigatoriamente deverá conter: 

CONTESTAÇÃO, ARGUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA. 

 

 

 

Guatambu, 18 de fevereiro de 2021. 

 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA  

Prefeito Municipal 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sc/guatambu.html

