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RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 02 DE 25 DE NOVEMBRO 2020. 
MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

4 | 16 | 148 | 2 | 94 | 99 | 128 
PROF. AUXILIAR SÉRIES INICIAIS E EDUC. INFANTIL | 

PROF. SÉRIES INICIAIS E EDUC. INFANTIL | 
PSICOPEDAGOGO 

 
10 

 
Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
A fundamentação da maioria dos candidatos repete o que o enunciado traz. Segundo o gramático Ernani 
Terra, em seu livro “Curso Prático de gramática”, Capítulo 1, (Fonologia, página 17; editora Scipione), a 
palavra MISANTROPO É PAROXÍTONA, NÃO ADMITINDO A GRAFIA COM ACENTO PARA 
PROPAROXÍTONA.  Na mesma página do livro supracitado como embasamento teórico, todas as demais 
palavras que compõem as alternativas são aceitas com dupla grafia e pronúncia. 
Pelo exposto, restam INDEFERIDO OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já publicada anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

9 | 49 | 199 | 134 | 4 | 16 | 148 
| 11 |  

PROF. AUXILIAR SÉRIES INICIAIS E EDUC. INFANTIL 01 Contra Gabarito Provisório 

Situação: DEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Em revisão ao gabarito, houve um equívoco na letra indicada como correta na questão de nº 01 do 
presente cargo em questão, tendo como alternativa de resposta a letra “C”. Tal fato foi constatado e já 
ajustado de forma automática segundos após a publicação do gabarito provisório. Sendo assim, a questão 
já se encontra de forma validada para a conferência dos candidatos.  
Pelo exposto, restam DEFERIDOS OS RECURSOS, tendo como alternativa correta de reposta a letra “C” 
e não a letra “B” conforme exposto inicialmente em arquivo já substituído. 
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

2 | 197 | 105 | 99 | 128 
PROF. SÉRIES INICIAIS E EDUC. INFANTIL 

PSICOPEDAGOGO 
18 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
A questão solicita para que seja apontada dentre as alternativas a RELAÇÃO correta entre os grupos, 
sendo que o enunciado da questão é claro e objetivo, não deixando a questão duvidosa em momento 
algum. O simples fato da palavra “Pais” estar sem acento, em momento algum comprometeu o 
entendimento da questão, pois trata-se de uma questão associativa. Outro sim é notório que a palavra 
refere-se a um território geográfico pelas alternativas apresentadas e não a uma figura paterna familiar. 
Pelo exposto, restam INDEFERIDO OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já publicada anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

199 | 4 | 16 | 148 | 134 | 2 | 94 
| 105 | 99  

PROF. AUXILIAR SÉRIES INICIAIS E EDUC. INFANTIL | 
PROF. SÉRIES INICIAIS E EDUC. INFANTIL 

11 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim resolve: 
Assunto: REGRA DE TRÊS COMPOSTA 
Verificando as grandezas envolvidas temos que: 

Bordadeiras Metragem Dias Horas/ Dia 
32 50 28 7 
48 90 X 8 

Inversa Direta  Inversa 
 29,4 dias = 29 dias, 9 horas e 36 minutos de trabalho. 
Nessa situação estamos tratando de dias trabalhados. Um dia trabalhado, nesta situação, tem 8 horas. 
Logo, 0,4 × 8 = 3,2 horas. Convertendo a fração de 0,2 horas para minutos, temos: 0,2 × 60 = 12 minutos, 
logo a resposta será 29 dias, 3 horas e 12 minutos. 
Letra “C”  
Pelo exposto, restam INDEFERIDO OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já publicada anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

204 | 4 | 16 | 148 | 134 | 2 | 94 
| 197 

EDUCADOR SOCIAL (CRAS) | PROF. AUXILIAR 
SÉRIES INICIAIS E EDUC. INFANTIL |  

14 Contra Gabarito Provisório 

Situação: DEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
O recurso assiste aos candidatos, pois de acordo com as análises apontadas considera-se a questão 
IMPROCEDENTE. Houve um equívoco na formulação da questão, o que dificultou na resolução da 
mesma. Onde lê-se R$ 36.000,00 leia-se R$ 54.000,00, assim a resposta seria de acordo com o gabarito 
divulgado. DEFERIDO OS RECURSOS 
Pelo exposto, anula-se a questão, pontuando-se para todos os candidatos onde a questão ser fizer 
presente. 

𝑥 =
28 × 32 × 90 × 7

48 × 50 × 8
=

564.480

19.200
= 29,4 Onde: 
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

52 PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA (ESCOLINHA FUTSAL E CAMPO) 01 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, justifica-se: 
Há um equívoco na alternativa indicada num primeiro momento pelo gabarito provisório na questão nº 01. 
“O esporte não é causador de violência (...)”  Sendo assim, a única e possível alternativa de resposta na respectiva 
questão é a letra “A”. 
Pelo exposto, resta DEFERIDO O RECURSO, fazendo-se a manutenção na mesma, passando a vigorar como 
alternativa correta a letra “A” e não conforme exposto anteriormente. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

52 PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA (ESCOLINHA FUTSAL E CAMPO) 02 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
As características descritas no enunciado evidenciam melhor a posição fixo ou beque do futsal, sendo a 
alternativa “B” a correta, como aponta o recursante, não havendo necessidade de alteração. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada anteriormente. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

52 PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA (ESCOLINHA FUTSAL E CAMPO) 07 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Houve erro de interpretação do enunciado, “todas as alternativas abaixo, a concordância está correta, exceto 
em:” quanto a palavra exceto, ou seja, todas as alternativas estão corretas, exceto (menos) em. 
Portanto o erro está na letra “A”. 
Nas letras “B” e “C”, tanto se pode concordar com o plural, ou com o singular; há duas possibilidades de 
concordância. 
O verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como "a maioria de", "a maior parte 
de", "grande número de". 
Exemplo: 
Grande número dos presentes se retirou. 
Grande número dos presentes se retiraram. 
https://www.todamateria.com.br  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada anteriormente. 
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

11 PROF. AUXILIAR SÉRIES INICIAIS E EDUC. INFANTIL 02 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a alternativa correta é “D”. Podemos afirmar que o currículo: 

 É uma construção social, na acepção de estar inteiramente vinculado a um momento histórico, à 
determinada sociedade e às relações com o conhecimento. 
 

 Não é imparcial, é social e culturalmente definido, reflete uma concepção de mundo, de sociedade 
e de educação, implica relações de poder, sendo o centro da ação educativa. 

 
Observação: Os itens II e III da questão referem-se ao Projeto Político-Pedagógico (PPP). 
 
Referência: O Currículo e a Aprendizagem, Brasil Escola, https://educador.brasilescola.uol.com.br. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

170 PROF. SÉRIES INICIAIS E EDUC. INFANTIL 06 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Recorrente não apresenta argumentação teórica para análise, apenas menciona que a alternativa “A” 
também está correta. 
Com fulcro no Edital item 10.4 – “Os recursos que se apresentarem sem fundamentação teórica, 
ilegíveis, fora de prazo e que não estiverem de acordo com o disposto nos subitens acima serão 
liminarmente indeferidos automaticamente”. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada anteriormente.   

 
 
 

Registra-se e publica-se em, 
Joaçaba-SC, 05 de Janeiro de 2021. 
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