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ATO Nº 008 
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA PROVA OBJETIVA DO 
EDITAL Nº 001/2021 DE PROCESSO SELETIVO. 

 
 

O Senhor, OSCAR GUTZ Prefeito do Município de Pouso Redondo, no 
uso de suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão Municipal 
de Processo Seletivo e com o Centro de Estudos Uniase, torna público o 
que segue: 

 
 
1. A decisão dos recursos contra a aplicação da prova objetiva e contra as questões, seguem 
descritos abaixo. 
1.1. Conforme prevê o edital:  
 

14.9. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão 
e sem fundamentação ou referência bibliográfica não serão providos. 
14.16. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera 
administrativa. 
14.17. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra 
o gabarito oficial definitivo. 

 
PARECERES E DECISÕES 

 
 

ENSINO SUPERIOR 
 
 
 

Conhecimentos Gerais - Questões 1 a 15 
 
Parecer 01 
 
Questão 08 
Candidato: 4145 
CHARLENE PRISCILA BERWALD DA CRUZ 
Alegações: Candidata questiona o resultado da questão. Não fundamenta seu pedido. Solicita 
anulação da questão. 
Parecer da Banca: A questão solicita que o candidato calcule o valor que representa ¾ de um 
dia. 
Vejamos a resolução:  
Resolução : ¾ = 0,75 de um dia  
24(horas) / 0,75 (que é o correspondente de ¾)  = 18 horas  
18 x 60 = 1.080 minutos. 
É mister esclarecer que a questão não especifica se é em minutos, pois o candidato deve 
descobrir entre as alternativas se o valor correspondente está em horas, minutos ou segundos. 
Desse modo não assiste ao candidato. 
Decisão: Recurso Indeferido – Questão Mantida. 
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Parecer 02 
 
Questão 11 
Candidato: 3133 
ELIZANGELA SOLIGO LORENZETT 
Alegações: Em síntese candidata alega que em pesquisa genérica no google o significado da 
palavra MARACATU está relacionado a vários significados. 
Parecer da Banca:  Convém por em relevo que a obrigação do candidato é interpretar 
corretamente a questão para que desta forma a responda adequadamente. 
 
Gabarito: O Maracatu é um dos ritmos populares mais importantes do Nordeste. Surgiu em 
meados de XVIII no estado de Pernambuco durante o período em que pessoas negras ainda 
eram escravizadas. É um movimento da cultura popular que envolve música, dança e história - 
além de figurinos extravagantes, que remetem à cultura africana, indígena e portuguesa. 
Desde 2018, foi instituído pela Câmara dos Deputados o dia 1º de agosto como Dia Nacional do 
Maracatu. A data comemorativa já é celebrada em Pernambuco desde 1997 em homenagem ao 
nascimento do Mestre Luiz de França, que comandou o Maracatu Leão Coroado por 40 anos. Ao 
tornar a data nacional, o objetivo é fortalecer os elementos desta manifestação cultural 
presente em quase todos os estados brasileiros. 
Fonte: https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/educacao-para-a-

cidadania/parlamentojovem/noticias_para_voce/conheca-o-maracatu-tradicao-afro-brasileira. 
 
Alternativa A: A marujada é também chamada de fandango. É uma festa popular com música, 
encenações e coreografias. 
Fonte: https://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/marujada.htm 

 
Alternativa B: O carimbó é uma dança de roda típica do nordeste do Pará, estado da Região 
Norte do Brasil, popular entre os nortistas e nordestinos. 
Também chamado de Pau e Corda, Samba de roda do Marajó e Baião típico de Marajó, a dança 
do carimbó é realizada em pares e marcada por movimentos giratórios. 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/carimbo/ 
 
Alternativa D: A origem da Folia de reis está associada a uma tradição cristã de origem 
portuguesa e espanhola, que provavelmente foi trazida para o Brasil no século XIX. 
A Folia de reis é celebrada na religião católica com o intuito de comemorar a visita dos três Reis 
Magos (Gaspar, Melchior - ou Belchior- e Baltazar) ao menino Jesus. 
A celebração dura 12 dias e vai desde 24 de dezembro (véspera do nascimento de Jesus) até o 
dia 6 de janeiro, data na qual os Reis Magos chegam a Belém. 
No momento em que os Reis Magos avistaram no céu a Estrela de Belém, eles foram ao encontro 
de Jesus e levaram incenso, ouro e mirra para presenteá-lo. 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/folia-de-reis/ 
Claro está portanto que a candidata busca de forma errônea a sem fundamentação anulação da 
questão, que tem como única alternativa correta divulgada no gabarito preliminar. 
Decisão: Recurso Indeferido – Questão Mantida 
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Parecer 03 
 
Questão: 14 
Candidato: 2751; 2787; 
JACIRA MOURA LOPES 
MORGANA RIBEIRO 
Alegações: Candidatos questionam o gabarito, alegando que existe mais de uma alternativa 
correta. 
Parecer da Banca:  é perguntado aos candidatos, quais países se enfrentaram neste conflito, 
sendo assim os únicos países que se enfrentaram diretamente foram a Inglaterra e a França, 
tanto no continente americano quanto na Ásia (alternativa B). As demais alternativas estão 
incorretas pois: a Espanha foi aliada da França; a Prússia não teve batalhas com a França, apenas 
foi aliada da Inglaterra, não batalhou diretamente com a França; a França e a Áustria foram 
aliadas. 
Fontes: https://www.todamateria.com.br/guerra-dos-sete-

anos/#:~:text=A%20Guerra%20dos%20Sete%20Anos,como%20na%20Am%C3%A9rica%20e%20%C3%81sia. 
https://brasilescola.uol.com.br/guerras/guerra-dos-sete-anos.htm 

Decisão: Recurso Indeferido - Questão Mantida 

 
 

Parecer 04 
 
Questão: 15 
Candidato: 2751; 2787; 2872 
JACIRA MOURA LOPES 
MORGANA RIBEIRO 
JANELIZE SCHLOSSER TRENTINI 
Alegações: Candidata questiona o gabarito. Alega que a questão está mal formulada e 
equivocada. 
Parecer da Banca:  A candidata não apresenta fundamentação para a interposição deste recurso. 
Busca por meio de interpretações próprias anulação da questão.  
Vale ressaltar que a interpretação da questão faz parte para que a resposta seja adequada e 
correta em relação a pergunta. 
Gabarito: O Brasil é o maior produtor mundial, respondendo por mais de 90% da oferta, seguido 
pelo Canadá e Austrália. O país detém mais de 98% das reservas conhecidas de nióbio no mundo, 
mas o mineral também é encontrado em países como Egito, Congo, Groelândia, Rússia, Finlândia 
e Estados Unidos. 
Fonte: https://ibram.org.br/noticia/monopolio-brasileiro-do-niobio-gera-cobica-mundial-controversia-e-mitos/ 
O território brasileiro também é rico em nióbio, com uma produção anual de 38 mil toneladas, 
volume que coloca o país em primeiro lugar no mundo na extração desse minério. 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/principais-areas-produtoras-minerio.htm 
Alternativa A: O Brasil é o segundo maior produtor mundial de minério de bauxita, segundo o 
Ibram, com 22,8 milhões de toneladas, ou 13% da produção mundial.  
Fonte: https://ibram.org.br/noticia/gigantes-planejam-investir-us-2-bi-em-bauxita/ 
Alterntiva B:  O país é o terceiro produtor mundial de manganês, com uma produção 
aproximada de 1,3 milhão de toneladas ao ano. Sua extração ocorre, especialmente, em jazidas 
situadas na Serra dos Carajás, Quadrilátero Ferrífero e Maciço do Urucum. Grande parte da 
produção tem como destino o mercado externo, sendo absorvida principalmente pelos Estados 
Unidos, Europa e Japão. O manganês tem seu uso vinculado à fabricação do aço e de diversos 
produtos químicos. 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/principais-areas-produtoras-minerio.htm 
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Alternativa D: O Brasil é o segundo maior produtor de ferro do mundo, com cerca de 235 
milhões de toneladas. 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/principais-areas-produtoras-minerio.htm 

Fonte: https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/810/1/MONOGRAFIA_MercadoInternacionalMin%C3%A9rio.pdf 
O Brasil abriga 8,3% das reservas, a quinta maior do mundo, equivalente a 17 bilhões de 
toneladas.   
Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/minerio-de-ferro-brasil-e-um-dos-principais-produtores-

mundiais.htm?cmpid=copiaecola 

Cumpre analisar que a questão não solicita a comercialização e sim sobre produção do minério. 
Sendo assim a única alternativa possível, divulgada em gabarito preliminar. 
Decisão: Recurso Indeferido - Questão Mantida. 

 
 
Conhecimentos específicos Gerais 
 
Parecer 05 
 
Questão 17 
Candidato: 3281 
CRISLAINE BENVENUTTI 
Alegações: Candidata alega que nenhuma resposta condiz com enunciado da questão. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, conforme dispõe art. 12 da CF: 

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos: 
I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 
II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 
III - de Presidente do Senado Federal; 
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 
V - da carreira diplomática; 
VI - de oficial das Forças Armadas. 
VII - de Ministro de Estado da Defesa.         (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 23, de 1999) 

Por se tratar de um rol taxativo, não está incluso o cargo de governador. Portanto equivoca-se 
a candidata quando de forma errônea questiona o gabarito. 
Decisão: Recurso Indeferido – Questão Mantida 

 
 

CONTRA PROVA OBJETIVA (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Questões 21 a 25) 
 
 
Parecer 06 
Cargos: 15. Professor de Educação Infantil Habilitado 
               16. Professor de Educação Infantil Não Habilitado 
Candidatos: 
3031; 3172; 2872; 3195; 3225; 2743; 3702; 3704; 3469; 2791; 4145; 3074 
ELIZANGELA SOLIGO LORENZETT; FABRINI COELHO DE LIZ DA SILVA; JANELIZE SCHLOSSER 
TRENTINI; JANICE BEIRÃO; KARINE REGIS DA SILVA; LINDACIR BORGES; ANDRESSA LEANDRA 
VENTURI; EDUARDA STRINGARI TAVARES; FERNANDA APARECIDA DE SOUSA; KENY SCHAYANE 
PEIXER SEMANN; CHARLENE PRISCILA BERWALD DA CRUZ; DIESSICA MUNIZ PEREIRA. 
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Alegações: Em síntese candidatos alegam ou que as questões especificas não condizem com o 
cargo pretendido, que não havia previsão no conteúdo programático e ainda que as questões 
dos dois cargos eram iguais. Solicitam anulação da Prova. 
Parecer da Banca: Assiste razão aos candidatos apenas no que se refere às questões 21 e 25, as 
quais devem ser anuladas por tratar-se de conteúdo específico de séries iniciais. As demais 
questões da prova do cargo de Professor de Educação Infantil, contém assuntos que contam no 
conteúdo programático e fazem parte de conhecimento específico da área da educação os quais 
são aprendidos no curso de Pedagogia, exigência para ambos os cargos. Quanto às provas serem 
iguais, o candidato ao se inscrever para dois cargos concorda com os termos do edital, com o 
conteúdo programático apresentado e em nada afeta a concorrência ao cargo ou sua 
classificação,  ou o conhecimento do candidato, bastando responder as duas provas, o correto 
preenchimento do cartão-resposta, conforme instruções da prova. 
Deste modo anula-se as questões 21 e 25, pelo motivo de não constar no conteúdo 
programático e mantem as questões 22; 23 e 24. 
DECISÃO: Recurso parcialmente provido. Anula-se questões 21 e 25 – Mantem questões 22; 23 
e 24. Prova mantida. 

 
 
Parecer 07 
 
Questão: 22 
Candidato: 2751; 2786 
JACIRA MOURA LOPES 
MORGANA RIBEIRO 
Alegações: Candidata alega que existe mais de uma alternativa correta. 
Parecer da Banca: A candidata não apresenta fundamentação teórica para sua interposição de 
recurso. Busca por meio de interpretações próprias anulação da questão.  
Vale ressaltar que a interpretação da questão faz parte para que a resposta seja adequada e 
correta em relação a pergunta. 
Se a candidata analisar o conceito de Sociedade Gafocêntrica, a única alternativa correta é a 
alternativa divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo BATISTA (2007) Sociedade grafocêntrica é aquela em que a escrita é parte constitutiva 
das mais diversas atividades do nosso dia-a-dia: há textos escritos em muros, outdoors, 
camisetas, papéis, cartões, livros, livrinhos e livrões”. 
Fonte: BATISTA, Antonio Augusto Gomes et al. Capacidades lingüísticas: alfabetização e linguagem. In: BRASIL. 
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Pró-letramento – Programa de formação continuada de 
professores dos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental: alfabetização e linguagem. Brasília: MEC, 2007. p. 6-58. 
(Fascículo 1) 

Decisão: Recurso Indeferido – Questão Mantida 

 
Parecer 08 
 
Questão 23 
Candidato: 4145 
CHARLENE PRISCILA BERWALD DA CRUZ 
Alegações: Em síntese candidata alega que todas alternativas estão corretas. 
Parecer da Banca: A candidata de maneira equivocada, e não fundamentada apresenta recurso 
com único propósito de lograr êxito próprio. O recurso não assiste razão ao candidato, pois a 
questão está clara em seu enunciado e tem como única alternativa correta divulgada no gabarito 

preliminar. Conforme ensina Libâneo (1994, p.250)  "O professor não apenas transmite uma 
informação ou faz perguntas, mas também ouve os alunos. Deve dar-lhes atenção e cuidar para 
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que aprendam a expressar-se, a expor opiniões e dar respostas. O trabalho docente nunca é 
unidirecional." 
Decisão: Recurso Indeferido – Questão Mantida. 

 
 
 
POUSO REDONDO/SC, 14 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
OSCAR GUTZ 
PREFEITO MUNICIPAL 


