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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS IRATI/SC 
EDITAL Nº 01/2018 

 
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O CONTEÚDO DE QUESTÕES 

E O GABARITO PRELIMINAR 
 

A Banca Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos do Município de 
Irati/SC, originado pelo Edital nº 01/2018, torna público, para conhecimento dos 
interessados, após a análise dos recursos interpostos em requerimentos formulados pelos 
candidatos, prolatou as seguintes decisões: 

 
 

1. Fica mantido o Gabarito Preliminar ante as seguintes justificativas: 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

02 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR PEDAGOGIA 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Os recursos são improcedentes. O ECA cita, em seu art. 16, “o direito à liberdade compreende os 
seguintes aspectos: 
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; 
II - opinião e expressão; 
III - crença e culto religioso; 
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 
VI - participar da vida política, na forma da lei; 
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.” 
Portanto, somente as assertivas II, III e IV estão corretas. A única opção que atende ao enunciado é 
a alternativa “C”. Permanece inalterado o gabarito preliminar. Recursos indeferidos. Gabarito 
mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

03 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR PEDAGOGIA 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Os recursos são improcedentes. Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso 
respeitar os diferentes grupos e culturas que a constituem. A sociedade brasileira é formada não só 
por diferentes etnias, como também por imigrantes de diferentes países. Além disso, as migrações 
colocam em contato grupos diferenciados. Sabe-se que as regiões brasileiras têm características 
culturais bastante diversas e que a convivência entre grupos diferenciados nos planos social e 
cultural, muitas vezes, é marcada pelo preconceito e pela discriminação. O grande desafio da escola 
é reconhecer a diversidade como parte inseparável da identidade nacional e dar a conhecer a 
riqueza representada por essa diversidade etnocultural, que compõe o patrimônio sociocultural 
brasileiro, investindo na superação de qualquer tipo de discriminação e valorizando a trajetória 
particular dos grupos que compõem a sociedade. O tema Pluralidade Cultural oferece aos alunos 
oportunidades de conhecimento de suas origens como brasileiros e como participantes de grupos 
culturais específicos. Ao valorizar as diversas culturas presentes no Brasil, propicia ao aluno a 
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compreensão de seu próprio valor, promovendo sua auto estima como ser humano pleno de 
dignidade, cooperando na formação de autodefesas a expectativas indevidas que lhe poderiam ser 
prejudiciais. Por meio do convívio escolar, possibilita conhecimentos e vivências que cooperam para 
que se apure sua percepção de injustiças e manifestações de preconceito e discriminação que 
recaiam sobre si mesmo, ou que venha a testemunhar — e para que desenvolva atitudes de repúdio 
a essas práticas (PCN 1998). O enunciado solicita a alternativa incorreta. A opção incorreta é a “D” 
corretamente descrita no gabarito. Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Recursos 
indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

05 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

O recurso é improcedente. A escola possui sim, plano de aula, embora seja de responsabilidade do 
docente. Aliás, não existe plano de aula em nenhum outro lugar que não, na escola. Fonte: MEC 
(https://www.mec.gov.br/). Porém, não há necessidade de se citar a fonte quando o material é de 
conhecimento comum em nossa área e não a defesa de determinada tese ou teoria. Portanto, a 
resposta correta é o que consta unicamente na alternativa “D”. Permanece inalterado o gabarito 
preliminar, eis que corretamente indicado. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

06 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR PEDAGOGIA 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Os recursos são improcedentes. Os  RCNEI’s estão devidamente citados no conteúdo programático 
para o cargo. O RCNEI (1998) traz no subtítulo sobre crianças de zero a três anos: “ A instituição 
deve criar um ambiente de acolhimento que dê segurança e confiança às crianças, garantindo 
oportunidades para que sejam capazes de: • experimentar e utilizar os recursos de que dispõem 
para a satisfação de suas necessidades essenciais, expressando seus desejos, sentimentos, vontades 
e desagrados, e agindo com progressiva autonomia; • familiarizar-se com a imagem do próprio 
corpo, conhecendo progressivamente seus limites, sua unidade e as sensações que ele produz; • 
interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, executando ações simples 
relacionadas à saúde e higiene; • brincar; • relacionar-se progressivamente com mais crianças, com 
seus professores e com demais profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades e 
interesses.” A alternativa que preenche o que é solicitado no enunciado é a opção “A”. Portanto, 
permanece inalterado o gabarito preliminar. Recursos indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

09 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR PEDAGOGIA 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Os recursos são improcedentes. Temos no art. 59 da LDB: Os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas 
necessidades; II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 
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para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir 
em menor tempo o programa escolar para os superdotados; III - professores com especialização 
adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; IV - educação 
especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições 
adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade 
superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; V - acesso igualitário aos benefícios dos 
programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Portanto, 
conforme a LDB, a única alternativa correta é o que consta unicamente na opção “C”. Portanto, 
permanece inalterado o gabarito preliminar. Recursos indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

10 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR PEDAGOGIA 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Os recursos são improcedentes. O comando da questão solicita a alternativa incorreta. A alternativa 
na forma correta é adequar o nível de dificuldade das atividades propostas em sala (atuar na zona 
de desenvolvimento proximal), levando o aluno ao sucesso na sua realização e, consequentemente, 
fortalecendo sua autoestima, o que é condição para novas aprendizagens. De acordo com Vygotsky, 
o nível de desenvolvimento real refere-se a tudo aquilo que a criança já tem consolidado em seu 
desenvolvimento, e que ela é capaz de realizar sozinha sem a interferência de um adulto ou de uma 
criança mais experiente. Já a “zona de desenvolvimento proximal” refere-se aos processos mentais 
que estão em construção na criança, ou que ainda não amadureceram. A “zona de desenvolvimento 
proximal” é, pois, um domínio psicológico em constantes transformações, aquilo que a criança é 
capaz de fazer com a ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha amanhã. Portanto, a 
resposta seria a mesma se compreendida como avaliar no âmbito escolar ou segundo a descrição de 
Celso Vasconcellos. Resposta correta é a opção “B”. Portanto, permanece inalterado o gabarito 
preliminar. Recursos indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

23 MATEMÁTICA COMUM A TODOS OS CARGOS 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

Os recursos são improcedentes. A questão apresenta valores distintos em todas as alternativas 
solicitadas. Não há que se falar em “alternativas com respostas iguais”. Se não, vejamos: 
Ao analisar a alternativa “B”, temos o valor de 857.375 litros; ao ler tal número temos: oitocentos e 
cinquenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco litros. Essa leitura se dá por conta da utilização do 
ponto (.) separando as ordens de primeira classe (375) das ordens de segunda classe (857). Ao 
analisar a alternativa “C”, temos o valor de 857,375; ao ler tal número temos: oitocentos e 
cinquenta e sete inteiros e trezentos e setenta e cinco milésimos de litros. Essa leitura se dá por 
conta da utilização da vírgula (,) separando a parte inteira (857) do número da parte decimal (375) 
do número. Considerando, ainda, que as alternativas atacadas pelos recorrentes como sendo 
“iguais” não se referem à resposta da questão. Em resumo, os recorrentes confundiram ‘ponto’ com 
‘vírgula’. A seguir, resolução completa da questão: 
Diâmetro = 1,9 metros = 19 dm 
Raio (metade do diâmetro)= 19/2 
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R = 9,5 

   
      

 
 

   
           

 
 

   
              

 
 

   
         

 
 

                

              

= 3.589,54 litros. 
Portanto, resposta correta é a alternativa “A”. Permanece inalterado o gabarito preliminar. Recursos 
indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

30 CONHECIMENTOS GERAIS COMUM A TODOS OS CARGOS 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. Não há que se falar em “questão com dúbio significado”. O enunciado é 
cristalino: solicita “um dos efeitos diretos do derretimento do gelo polar” = efeito > consequência e, 

não, a causa, como alega o recorrente. Resposta correta é o que consta na alternativa “C”. Portanto, 
permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
É o relatório. 

 
 

Banca Examinadora 
SIGMA Assessoria e Consultoria 

 
 
 

 
 
 
 
 

Publicado em 06 de fevereiro de 2019. 
Realização: SIGMA Assessoria e Consultoria. 


