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 O MUNICÍPIO DE ANGELINA torna público o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO do CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017, 

conforme segue: 

 

Questão nº 07 – Língua Portuguesa 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) solicita alteração de gabarito para a 

letra “D” porém verificamos que a resposta já considera a alternativa “D” como correta. 

Acreditamos que o(a) candidato(a) deva ter se confundido ao conferir o gabarito publicado. 

 

Questão nº 10 – Língua Portuguesa 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Como o recursante afirma, a letra A é particípio, como 

expresso na afirmativa, portanto, a alternativa está CORRETA. A Letra C está INCORRETA, como 

o enunciado solicitava assinalar a INCORRETA, a questão é clara, está correta, bem como o seu 

gabarito. A conjugação FELICITÁVEIS está no modo indicativo e não no subjuntivo como afirma 

a alternativa. Portanto, a letra C é a única alternativa INCORRETA a ser assinalada. 

 

Questão nº 14 – Matemática 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Dentre os significados apresentados pelo dicionário 

Aurélio para o termo Mediano tem-se: “Que está entre dois extremos”. A questão se refere ao 

cálculo da Mediana, porém por uma questão de concordância verbal nesta questão não se aplicou a 

palavra Mediana e sim o termo Mediano.  

Para se obter a Mediana primeiramente deve-se organizar os valores numéricos em ordem 

crescente, após está organização o valor Mediano será dado pelo valor que ocupa a posição do 

central. Quando a quantidade de valores forem par, para encontrar a Mediana deve-se fazer a média 

entre os dois valores do meio. 

Logo temos: (95, 100, 110, 130, 134, 137), como temos 6 valores numéricos, a mediana será dada 

pela média entre os dois valores centrais (110 + 130)/2, logo o índice de precipitação mediano é 120 

mm. 

 

Questão nº 20 – Conhecimentos Gerais 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Por se tratar da primeira colônia de Santa Catarina, o tema 

faz parte contempla o conteúdo programático. Tendo conhecimento que São Pedro de Alcântara foi 

colonizado por alemães, descartam-se as alternativas que apresentam localidades italianas como 

opção de resposta.  

Tanto o site do governo de Santa Catarina, como o texto intitulado “Fragmentos da História da 

Colonização Alemã em SC”, tratam de forma sucinta como vieram os primeiros imigrantes alemães 

para o Estado de Santa Catarina e a chegada dos colonos em São Pedro de Alcântara. Da mesma 

forma, Giralda Seyferth, professora do Departamento de Antropologia, Museu Nacional – UFRJ, 

apresenta em seu artigo “Colonização, imigração e a questão racial no Brasil” a localidade de 

origem dos colonos de São Pedro de Alcântara, quando menciona sobre a fundação de São Pedro de 

Alcântara. Cabe ainda, ressaltar, que o conceito de cidade e região são diferentes. 
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Portanto, indefere-se o pedido de anulação da questão. 

Disponível em http://www.sc.gov.br/conhecasc/historia. Acesso em: 22 de jan. 2018. 

Disponível em: https://omunicipio.com.br/fragmentos-da-historia-da-colonizacao-alema-em-sc-

parte-ii/#. Acesso em: 22 de jan. 2018. 

SEYFERTH G. REVISTA USP, São Paulo, n.53, p. 117-149, março/maio 2002. 

 

Questão nº 21 – Professor de Educação Física 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Conforme a ampulheta das fases do movimento motor de 

GALLAHUE e OZMUN, a fase do movimento rudimentar se divide em dois estágios: Estágio de 

Inibição do reflexo que ocorre do nascimento até um ano de idade e estágio pré-controle que incia 

por volta de um ano de idade, ou seja, a fase do movimento rudimentar ocorre do nascimento até 2 

anos de idade. 

Fonte:  

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3696560/mod_resource/content/1/Cap3-Gallahue.pdf 

http://www.efdeportes.com/efd186/padroes-motores-fundamentais-de-movimento.htm 

http://www.efdeportes.com/efd186/padroes-motores-fundamentais-de-movimento.htm 

 

Questão nº 23 – Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC, SÍNTESE DAS 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32621-cne-

sintese-das-diretrizes-curriculares-da-educacao-basica-pdf&Itemid=30192  páginas 17 , que aborda 

referente Valores objetivados, expõe no item e, e) Eixos norteadores do currículo: interações e 

brincadeiras. As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de acordo com suas 

características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, 

estabelecerão modos de integração dessas experiências. Sendo assim, a questão será mantida e a 

alternativa correta é a letra “D”. 

 

Questão nº 25 – Professor de Educação Física 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “A”. 

Considerando que o enunciado da questão pede para que seja assinalada a alternativa que apresenta 

as formas de INGESTÃO de água e não as formas de obtenção de água pelo corpo para a prática de 

exercícios físicos a resposta correta é a de letra “a) F – V – V”. 

 

Questão nº 27 – Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC, disponível em:  

Pró-Letramento – Alfabetização e Linguagem, 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/fasciculo_port.pdf , que aborda referente A leitura nossa de 

cada dia, páginas 29 até 31, traz as seguintes abordagens referente a leitura: 

 

Mas nem só de voz alta e pela escuta de alguém que lê é feita a leitura. Ela também pode ser 

realizada de forma silenciosa, individualmente, com a livre escolha de uma obra e o envolvimento 

total da mente e dos sentidos.  

Nesse caso, podemos usar a leitura colaborativa, que consiste no seguinte: o(a) professor(a) faz a 

leitura compartilhada do livro em capítulos, estabelecendo um diálogo constante com a turma, por 

meio da discussão de pistas e questões que possam auxiliar a compreensão do texto. 

Não existem receitas prontas, pois o incentivo à leitura é um trabalho complexo e depende da 

realidade da turma, de modo que os relatos e sugestões devem passar pelo crivo do(a) professor(a). 

Um mesmo texto pode ser entendido de diversas maneiras por diferentes leitores, mas há limites 

para a liberdade de interpretação.  

http://www.sc.gov.br/conhecasc/historia
https://omunicipio.com.br/fragmentos-da-historia-da-colonizacao-alema-em-sc-parte-ii/
https://omunicipio.com.br/fragmentos-da-historia-da-colonizacao-alema-em-sc-parte-ii/
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Sendo assim, a questão será mantida e a alternativa correta é a letra “D”. 

 

Questão nº 30 – Professor de Arte 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. De acordo com as informações 

disponibilizadas no site Semana de Arte Moderna http://semana-arte-moderna.info/, “A Semana de 

Arte Moderna foi um movimento cultural, que ocorreu no estado de São Paulo, no ano de 1922. Ela 

contava com a presença de ilustres artistas, entre os mais famosos Tarsila do Amaral, Oswald de 

Andrade, Anita Malfatti, dentre outros. A semana foi uma forma de libertação da cultura artística 

vinda da Europa, como o Cubismo, Expressionismo e outros”. 

Tarsila foi uma das principais pessoas que tornaram o Movimento Modernista Brasileiro uma 

realidade. 

Porém a questão menciona a presença da artista na Semana de Arte Moderna, o que não ocorreu, 

pois nessa época estava morando, estudando e aperfeiçoando suas técnicas na Europa. 

Sendo assim, A QUESTÃO SERÁ ANULADA. 

 

Questão nº 34 – Professor de Educação Física 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A única resposta CORRETA com relação ao que o 

enunciado da questão propõe é a de letra “a) Fazer logoff” conforme fonte a seguir: 

https://docente.ifrn.edu.br/idelmarciadantas/informatica-para-iniciantes/apostila-de-informatica 

 

 

Prefeitura Municipal de Angelina, em 24 de janeiro de 2018. 

 

 

 

GILBERTO ORLANDO DORIGON 

Prefeito 


