
 
 

RESPOSTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021 DE 06 DE SETEMBRO DE 2021 

 
MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC 

 
01 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
203 | 83 | 884 | 91 | 

620 | 489 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DEMAIS- 

SECRETARIAS 
06 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: DEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Deferido com anulação, pois todas as palavras estão de acordo com a Norma Culta, 
sendo viagem ou viajem escritos, respectivamente, como substantivo ou verbo, e 
Jericó, a cidade, com J. 
Pelo exposto, restam DEFERIDOS OS RECURSOS, anulando-se a questão, e 
pontuando-se para todos onde a questão se fizer presente. 

 
02 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

203 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DEMAIS- 

SECRETARIAS 
21 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. A questão versa sobre o assunto vôlei de quadra, não “praia”. O Brasil 
ficou com a medalha de prata na modalidade feminina. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
03 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

102 AUXILIAR DE PROFESSOR 01 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. Referenciais Curriculares para a Educação Infantil – RCNEI (Vol.1-2-3) é 
conteúdo editalício. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
04 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

93 | 102  AUXILIAR DE PROFESSOR 02 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido, pois os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil – RCNEI 
(Vol.1-2-3) são conteúdos editalícios. A alternativa “B”, conforme o documento, 
discorre sobre Resolução de Problemas, de acordo com o documento, e não com a 
proximidade com as práticas sociais reais. 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
 
 
 
 



05 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

102 AUXILIAR DE PROFESSOR 03 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. De acordo com o documento, O trabalho com as Artes Visuais na 
educação infantil requer profunda atenção no que se refere ao respeito das 
peculiaridades e esquemas de conhecimento próprios à cada faixa etária e nível de 
desenvolvimento. Isso significa que o pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a 
percepção, a intuição e a cognição da criança devem ser trabalhadas de forma 
integrada, visando favorecer o desenvolvimento das capacidades criativas das 
crianças. 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 221 AUXILIAR DE PROFESSOR 04 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. Referenciais Curriculares para a Educação Infantil – RCNEI (Vol.1-2-3) é 
conteúdo Editalício. O edital foi publicado em ato oficial, sem questionamento dos 
conteúdos, logo, o edital é a lei do concurso, e deve ser seguido. A inconformidade 
com o uso dos RCNEI deveria ser contestada no momento da publicação do edital, 
não havendo, o conteúdo passa a ser pertinente e de concordância de todos os 
candidatos, que não expuseram sua manifestação contrária. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 
 221 | 808 | 455 | 544 | 

268 | 201 | 195 
AUXILIAR DE PROFESSOR 08 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. O recurso não assiste razão, primeiramente, porque o texto com ou sem 
aspas, não interfere na leitura. O texto do documento é claro, Considerando que o 
próprio sentido da religião é o de promover a paz, entendemos que as atividades 
pedagógicas também devem se voltar para esta perspectiva e favorecer a 
possibilidade do diálogo, do respeito e da valorização das diferentes culturas que 
compõem a formação da sociedade brasileira. Ainda, promover a cultura de paz é 
conteúdo pertinente ao Ensino Religioso, na BNCC, reafirmando o proposto pelo 
conteúdo do documento. 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf  
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
08 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

93 | 102  AUXILIAR DE PROFESSOR 16 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido, o recurso não assiste razão, pois o uso da crase é facultativo antes de 
pronomes possessivos femininos. O que ocorre em “D” (à nossa visão) 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 



09 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

201 | 221 | 808 | 45 | 
268 | 369 | 195 

AUXILIAR DE PROFESSOR 
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

17 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. O verbo haver é usado maioritariamente como verbo impessoal, sem 
sujeito, com significado de existir. Assim, deverá ser conjugado apenas na 3.ª 
pessoa do singular. Logo, sua aplicação está correta. 
https://ead.unisc.br/blog/havia-ou-haviam 
Em A, pela norma culta, temos que o pronome relativo “que” retoma o antecedente 
e, por este motivo do precedente ser “dos” (de+os), ou do (de+o). Logo, por regra, 
um dos que foi, pois se refere a, apenas, um, deve ser tratado no singular, como 
todo o restante da oração. 
https://blogs.correiobraziliense.com.br/dad/um-dos-que-vai-um-dos-que-vao/ 
 Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 93 AUXILIAR DE PROFESSOR 22 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
O recurso não assiste o candidato, pois a questão está correta. Utilizando a fórmula 
de juros simples, temos: 
 
J = p * i * n 
J = 650 * 0,015*8 
J= 78,00.  
 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

  
11 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
 221 | 808 | 93 | 45 | 
268 | 195 | 372 | 509 

AUXILIAR DE PROFESSOR 
PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO 

28 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Improcedente. O recurso não assiste razão, pois a idade do senador, que na época 
da instauração da CPI, tinha 73 anos, não interfere na análise de por onde o senador 
foi eleito, logo, o pleito é improcedente. 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
12 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
221 | 808 | 455 | 45 | 

268 | 195 | 201 
AUXILIAR DE PROFESSOR 29 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. A questão está bem clara e coesa, sobre a CPI da Pandemia, pois há 
eleição para decidir os membros da mesa, presidente, vice e relator. O vice-
presidente é o Senador Randolfe Rodrigues, não há como associar as outras 
alternativas a esse cargo, tão, amplamente, divulgado pela mídia. 
https://g1.globo.com/politica/cpi-da-covid/noticia/2021/10/21/vice-presidente-da-cpi-
quer-propor-indiciamento-de-mais-sete-pessoas-total-iria-para-75.ghtml  
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 



13 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 369 | 62 
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

FISIOTERAPÊUTA 
15 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. O edital aponta como conteúdo: Conceitos dos princípios da Reforma 
Sanitária; Sistema Único de Saúde e Política Social, que inclui a Reforma 
Psiquiátrica, que parte desse movimento. 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 605 | 26 FISIOTERAPÊUTA 01 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. O recurso não assiste razão, pois o fisioterapeuta presta assistência a 
pacientes em coma, sendo conteúdo à fisioterapia em traumato-ortopedia e à 
neurologia. A atuação de fisioterapeutas em UTIs e em pacientes comatosos é 
ampla, na literatura, e o exame neurológico é recurso utilizado pelo fisioterapeuta 
nessas condições. 
https://www.scielo.br/pdf/rbti/v24n1/03.pdf 
https://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/1.-
Condutas_Fisioterapeuticas_em_UTI_Adulto_na_SES-DF.pdf 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5003548/mod_resource/content/1/Coma%20
e%20outros%20estados%20de%20conscie%CC%82ncia.pdf 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
15 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

605 | 62 | 26  FISIOTERAPÊUTA 06 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
O recurso não assiste razão, pois apesar da Manobra de Apley ser, também, 
aplicada na avaliação de lesões meniscais, ela é indicada para lesões do menisco 
lateral e medial, não sendo utilizada para lesões do corpo posterior. Para esse 
evento, a Manobra de McMurray tem finalidade de diagnosticar as lesões do corno 
posterior dos meniscos. É realizada com o paciente em decúbito dorsal, com quadril 
em flexão de 90º e o joelho em flexão maior que 90º. 
Fonte: 
https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-
SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf 
http://www.jeffersonleal.com.br/effe/userfiles/file/Aulas%2016-08-
10/EXAME%20DO%20JOELHO.pdf 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
16 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

409 PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA - HABILITADO 26 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica:  
Indeferido, de acordo com o SBT News, o Presidente associou a vacina da COVID à 
aids. A live foi removida pelo facebook, por se tratar de Fake News. 
https://www.sbtnews.com.br/noticia/governo/184414-live-em-que-bolsonaro-associa-
vacina-da-covid-a-aids-e-removida-do-facebook 



Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
17 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

596  MÉDICO 02 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Deferido com troca de gabarito para “C”, pois Antígenos Leucocitários Humanos, 
masc. pl. Sin. HLA. Antígenos encontrados na superfície dos leucócitos e de outras 
células que desempenham importante papel na resposta imune do indivíduo à 
presença de tecidos ou células estranhos a ele. Logo, a sequência correta é: 
 F – V – V. 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tematico_controle_cancer.pdf 
Pelo exposto, resta DEFERIDO O RECURSO, alterando-se a alternativa para a nova 
redação passando a vigorar como letra “C” e não como letra “D”.   
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 596 MÉDICO 13 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. De acordo com o Ministério da Saúde, os serviços de saúde devem estar 
preparados para identificar, em grupos populacionais (conglomerados), a ocorrência 
de sintomas e sinais que possam sugerir uma doença ou agravo de causa 
desconhecida; ou o comportamento não usual de uma doença definida, como 
também nos casos de doenças emergentes.A detecção precoce desses fenômenos 
é fundamental para o desencadeamento de ações que visem solucioná-los. As 
notificações são úteis em pelo menos quatro situações: a) como ponto de partida 
para investigação que venha a beneficiar o paciente e toda a comunidade, em face 
das evidências encontradas no local e das medidas de controle implementadas; b) 
para averiguação, quando da investigação dos casos, das falhas nas medidas de 
controle adotadas; c) para fornecimento, junto com os dados de outras fontes, de 
elementos para a composição de indicadores que reflitam o quadro epidemiológico 
da doença na coletividade; e d) avaliação do impacto das medidas de controle. 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Curso_vigilancia_epidemio.pdf 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

596  MÉDICO 17 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Pela Norma Culta da Língua Portuguesa, o termo deve acompanhar em “número”, o 
substantivo proposto. Em “um dos que”, temos substantivo no singular, logo, pela 
Norma Culta, toda a oração deve acompanhar esse. Um dos que “FOI” à festa, 
estava.... 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
20 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

352  MOTORISTA 11 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 



 
Justificativa: 

O recurso não assiste o candidato. Basta resolver com uma regra de três simples: 
3 bolos   10,00. 
X bolos  270,00. 
Logo: 
X = 81 bolos - Letra “C” 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

159 ODONTÓLOGO 03 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Improcedente. Erros no caderno de prova devem ser comunicados, imediatamente, 
ao fiscal de sala, como aponta as orientações do caderno. O momento recursal é 
destinado a análises técnicas da questão, e não materiais. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
22 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

159 | 42 ODONTÓLOGO 13 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. De acordo com o Ministério da Saúde, os serviços de saúde devem estar 
preparados para identificar, em grupos populacionais (conglomerados), a ocorrência 
de sintomas e sinais que possam sugerir uma doença ou agravo de causa 
desconhecida; ou o comportamento não usual de uma doença definida, como 
também nos casos de doenças emergentes. A detecção precoce desses fenômenos 
é fundamental para o desencadeamento de ações que visem solucioná-los. As 
notificações são úteis em pelo menos quatro situações: a) como ponto de partida 
para investigação que venha a beneficiar o paciente e toda a comunidade, em face 
das evidências encontradas no local e das medidas de controle implementadas; b) 
para averiguação, quando da investigação dos casos, das falhas nas medidas de 
controle adotadas; c) para fornecimento, junto com os dados de outras fontes, de 
elementos para a composição de indicadores que reflitam o quadro epidemiológico 
da doença na coletividade; e d) avaliação do impacto das medidas de controle. 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Curso_vigilancia_epidemio.pdf 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 42 ODONTÓLOGO 20 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
O recurso não assiste razão, pois o advérbio é palavra invariável que funciona como 
um modificador de um verbo (dormir pouco), um adjetivo (muito bom), um outro 
advérbio (deveras astuciosamente), uma frase (felizmente ele chegou), exprimindo 
circunstância de tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, 
afirmação, negação, dúvida, aprovação. Na oração em tela, temos a palavra 
“bastante” como advérbio de intensidade, fato justificado pela definição de advérbio, 
modificador de um adjetivo, aplicando uma característica de intensidade ao adjetivo, 
o que caracteriza o termo como advérbio de intensidade. Os advérbios são usados 
para modificar verbos, adjetivos ou outros advérbios. Bastante, nesse caso, confere 
uma maior intensidade a palavra a qual se refere.  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 42 ODONTÓLOGO 27 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
A referência da questão é a Lei Orgânica do Município de Capinzal, sendo que no 
próprio enunciado é mencionado o Artigo. Sendo assim, a única e possível resposta 
da questão é a letra “A” conforme já mencionado no gabarito provisório, pois no 
referido Artigo não consta “Leis Suplementares” – Exceto. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
25 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

533 | 499 | 453 
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 

HABILITADO 
03 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. O recurso não assiste razão, pois Ferreiro (1985) coloca que pensar a 
alfabetização como aquisição de um código, tendo a escrita como transcrição da 
oralidade, é entender a aprendizagem como aquisição de uma técnica, sendo que 
basta o alfabetizando decodificar os sinais gráficos para ser considerado um leitor. 
Por outro lado, se entender a escrita como um sistema de representação, sua 
aprendizagem se converte na apropriação de um novo objeto de conhecimento, ou 
seja, em uma aprendizagem conceitual. 
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/25075_12327.pdf 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
26 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

341  
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 

HABILITADO 
04 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
INDEFERIDO. O recurso não assiste razão, pois vemos claramente, à imagem, que 
todos os alunos destacados, estão, em mãos, com recursos tecnológicos, tablets e 
celulares. Diferente de todas as alternativas, a D fala, exclusivamente, sobre 
avaliação, ponto que não é evidenciado na imagem. Diferente de A, B e C que 
denotam, claramente, a importância da associação tecnologia – educação. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
27 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

121 | 305 | 796 
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 

HABILITADO 
06 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. O recurso não assiste razão, pois cita-se o livro como referência às 
funções do desenho no desenvolvimento da criança, conteúdos pertinentes ao edital. 
De acordo com a autora, uma das principais funções do desenho no 
desenvolvimento infantil é a possibilidade que oferece de representação da 
realidade. Trazer os objetos vistos no mundo para o papel é uma forma de lidar com 
os elementos do dia a dia. 
https://novaescola.org.br/conteudo/121/o-desenho-e-o-desenvolvimento-das-
criancas  
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   



 
28 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
341 | 305 | 167 | 453 | 
487 | 796 | 499 | 533 | 

121 | 305 | 920 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 
HABILITADO 

08 
Contra Gabarito 

Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. O recurso não assiste razão, primeiramente, porque o texto com ou sem 
aspas, não interfere na leitura. O texto do documento é claro, Considerando que o 
próprio sentido da religião é o de promover a paz, entendemos que as atividades 
pedagógicas também devem se voltar para esta perspectiva e favorecer a 
possibilidade do diálogo, do respeito e da valorização das diferentes culturas que 
compõem a formação da sociedade brasileira. Ainda, promover a cultura de paz é 
conteúdo pertinente ao Ensino Religioso, na BNCC, reafirmando o proposto pelo 
conteúdo do documento. 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf  
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
29 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

121 
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 

HABILITADO 
14 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. A alternativa D não relata que o ensino superior faz parte da educação 
básica, ela aponta a estrutura da formação escolar, e divide, claramente, os 
componentes da Educação Básica, por um ponto e vírgula, que indica a educação 
superior, após. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
30 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

533 | 167 | 453 | 590 
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 

HABILITADO 
17 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. O verbo haver é usado maioritariamente como verbo impessoal, sem 
sujeito, com significado de existir. Assim, deverá ser conjugado apenas na 3.ª 
pessoa do singular. Logo, sua aplicação está correta. 
https://ead.unisc.br/blog/havia-ou-haviam  
Em A, pela norma culta, temos que o pronome relativo “que” retoma o antecedente 
e, por este motivo do precedente ser “dos” (de+os), ou do (de+o). Logo, por regra, 
um dos que foi, pois se refere a, apenas, um, deve ser tratado no singular, como 
todo o restante da oração. 
https://blogs.correiobraziliense.com.br/dad/um-dos-que-vai-um-dos-que-vao/ 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
31 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

607 
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 

HABILITADO 
19 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. O verbo ser está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo, na 
alternativa “C” (fosse). 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   



 
32 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

533 | 453 
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 

HABILITADO 
28 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Improcedente. O recurso não assiste razão, pois a idade do senador, que na época 
da instauração da CPI, tinha 73 anos, não interfere na análise de por onde o senador 
foi eleito, logo, o pleito é improcedente. 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
33 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

341 | 533 | 167 | 453 | 
487 | 590 | 920 | 95 | 

779 | 339 

PROFESSOR ANOS INICIAIS – HABILITADO 
PROFESSOR DE ARTES – HABILITADO 

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 
HABILITADO 

29 
Contra Gabarito 

Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. A questão está bem clara e coesa, sobre a CPI da Pandemia, pois há 
eleição para decidir os membros da mesa, presidente, vice e relator. O vice-
presidente é o Senador Randolfe Rodrigues, não há como associar as outras 
alternativas a esse cargo, tão, amplamente, divulgado pela mídia. 
https://g1.globo.com/politica/cpi-da-covid/noticia/2021/10/21/vice-presidente-da-cpi-
quer-propor-indiciamento-de-mais-sete-pessoas-total-iria-para-75.ghtml 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
34 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

137 
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 

HABILITADO 
30 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
A questão versa de forma única sobre a LOM de Capinzal, conforme Art.4º da 
presente lei exposta no enunciado da questão. A alternativa “C”, é a única na qual 
não é um objetivo e sim um princípio. A questão está diretamente vinculada ao corpo 
de lei do dispositivo em questão.  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
35 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

95 PROFESSOR DE ARTES -HABILITADO 08 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. O recurso não assiste razão, primeiramente, porque o texto com ou sem 
aspas, não interfere na leitura. O texto do documento é claro, Considerando que o 
próprio sentido da religião é o de promover a paz, entendemos que as atividades 
pedagógicas também devem se voltar para esta perspectiva e favorecer a 
possibilidade do diálogo, do respeito e da valorização das diferentes culturas que 
compõem a formação da sociedade brasileira. Ainda, promover a cultura de paz é 
conteúdo pertinente ao Ensino Religioso, na BNCC, reafirmando o proposto pelo 
conteúdo do documento. 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 



36 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

355 | 871 | 836 | 79 | 
205ª  PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO 04 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. Referenciais Curriculares para a Educação Infantil – RCNEI (Vol.1-2-3) é 
conteúdo editalício. O edital foi publicado em ato oficial, sem questionamento dos 
conteúdos, logo, o edital é a lei do concurso, e deve ser seguido. A inconformidade 
com o uso dos RCNEI deveria ser contestada no momento da publicação do edital, 
não havendo, o conteúdo passa a ser pertinente e de concordância de todos os 
candidatos, que não expuseram sua manifestação contrária. 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
37 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

355 | 205 | 79 | 390 PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO 06 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. O recurso não assiste razão, pois a definição do INEP para a Provinha 
Brasil é clara, instrumento pedagógico sem fins classificatórios, não havendo outra 
aplicação ou definição para tal, de acordo com o órgão. 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/perguntas-frequentes3 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
38 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
79 | 339 | 372 | 355 | 

205 | 390 | 559 | 790 | 
965 | 509 

PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL – HABILITADO 
PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA 

08 
Contra Gabarito 

Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. O recurso não assiste razão, primeiramente, porque o texto com ou sem 
aspas, não interfere na leitura. O texto do documento é claro, Considerando que o 
próprio sentido da religião é o de promover a paz, entendemos que as atividades 
pedagógicas também devem se voltar para esta perspectiva e favorecer a 
possibilidade do diálogo, do respeito e da valorização das diferentes culturas que 
compõem a formação da sociedade brasileira. Ainda, promover a cultura de paz é 
conteúdo pertinente ao Ensino Religioso, na BNCC, reafirmando o proposto pelo 
conteúdo do documento. 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf  
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
39 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

482 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 

HABILITADO 
11 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. O recurso não assiste razão, pois o recursante não está associando o 
enunciado à resposta, somente ao termo PNE, deve-se completar o que o enunciado 
pede. III - superação das desigualdades educacionais, COM ÊNFASE na promoção 
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Somente D é 
correta. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm  



Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
40 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 711 | 121 | 790 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 

HABILITADO 
PROF. DE ANOS INICIAIS - HABILITADO 

14 
Contra Gabarito 

Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. A alternativa D é correta, trata da composição da educação escolar, 
conforme texto de lei, e separa por ponto e vírgula, os componentes da Educação 
Básica, da Educação Superior. 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
41 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 317 | 509 | 339 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
HABILITADO  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 
HABILITADO 

17 
Contra Gabarito 

Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. O verbo haver é usado maioritariamente como verbo impessoal, sem 
sujeito, com significado de existir. Assim, deverá ser conjugado apenas na 3.ª 
pessoa do singular. Logo, sua aplicação está correta. 
https://ead.unisc.br/blog/havia-ou-haviam 
Em A, pela norma culta, temos que o pronome relativo “que” retoma o antecedente 
e, por este motivo do precedente ser “dos” (de+os), ou do (de+o). Logo, por regra, 
um dos que foi, pois se refere a, apenas, um, deve ser tratado no singular, como 
todo o restante da oração. 
https://blogs.correiobraziliense.com.br/dad/um-dos-que-vai-um-dos-que-vao/ 
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
42 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
 559 | 871 | 514 | 205 | 

836 | 79 | 390 
PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 

HABILITADO 
29 

Contra Gabarito 
Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. A questão está bem clara e coesa, sobre a CPI da Pandemia, pois há 
eleição para decidir os membros da mesa, presidente, vice e relator. O vice-
presidente é o Senador Randolfe Rodrigues, não há como associar as outras 
alternativas a esse cargo, tão, amplamente, divulgado pela mídia. 
https://g1.globo.com/politica/cpi-da-covid/noticia/2021/10/21/vice-presidente-da-cpi-
quer-propor-indiciamento-de-mais-sete-pessoas-total-iria-para-75.ghtml  
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
43 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

400 PROF. DE INFORMÁTICA – HABILITADO 01 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Recurso merece prosperar. A questão possui duas alternativas que podem estar 
corretas a depender do contexto. 
Letra b) Esc – é usada para abandonar um programa, ou cancelar um comando. 



Letra c) Enter – essa tecla gera comandos especiais quando utilizada em conjunto 
com outra tecla. Esses comandos dependem do programa de uso. 
Pelo exposto, resta DEFERIDO O RECURSO, anulando-se a questão e pontuando-
se para todos os participantes ao cargo. 

 
44 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

400 PROF. DE INFORMÁTICA – HABILITADO 02 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
A questão aborda o assunto de escolas que possuem laboratórios de informática 
(“Muitas escolas possuem laboratórios de informática”) e ainda assim não tem plena 
adoção de computadores e da internet no ensino.  
 
Respostas possíveis: a) “Desinteresse dos alunos em usar tecnologia”.  Não é 
verdadeira, pois ocorre exatamente o contrário. 
 
b) “Falta de laboratórios de informática nas escolas”. Não é verdadeira pois a própria 
questão deixa claro em seu início que as referidas escolas possuem laboratórios. 
 
d) “Falta de apoio de empreendedores”. Falsa, dado que as escolas possuem os 
laboratórios. 
Única alternativa correta é a letra c) “Limitações na capacitação do professor”. Pois 
as escolas ainda contam com uma grande resistência, que vem mudando, de 
professores antigos e de outras gerações, que não estão aptos por falta de 
treinamento e atualização, a utilizar as tecnologias em favor da educação. 
O conteúdo da questão está dentro do conteúdo programático da prova. 
Portanto, única alternativa correta seria a letra “C”. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
45 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

448 PSICÓLOGO 01 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. De acordo com professor Dalgalarrondo (2015), a atividade imaginativa 
pode, de fato, ser muito intensa, tanto em crianças como em alguns adultos com ou 
sem transtorno mental. Algumas vezes, o indivíduo normal vive tão intensamente a 
sua atividade imaginativa que chega a ter dificuldade em diferenciá-la da experiência 
real. Os termos pseudologia fantástica e mitomania são utilizados para descrever 
fenômenos desse tipo. 
https://monitoriapsiq2015.files.wordpress.com/2015/02/psicopatologia-e-semiologia-
dos-transtornos-mentais-paulo-dalgalarrondo.pdf 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
46 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

448 | 210 PSICÓLOGO 04 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Deferido. De fato, há erro por conta da inclusão do exceto, que levou a 3 alternativas 
corretas. Deve-se anular a questão. 
Pelo exposto, restam DEFERIDOS OS RECURSOS, anulando-se a questão e 
pontuando-se para todos os participantes ao cargo.   

 
 



47 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

448 PSICÓLOGO 05 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. Como cita o professor Dalgalarrondo (2015), Psicopatologia como 
semiologia psiquiátrica. É nesse sentido que Henri Ey (1965) emprega o termo. Em 
tal concepção, a psicopatologia se restringiria ao estudo dos sintomas e dos sinais 
das doenças psiquiátricas, sem se ater a questões mais gerais e profundas, como a 
etiologia, o psicodinamismo, o curso, a evolução e os diversos sentidos da doença. 
https://monitoriapsiq2015.files.wordpress.com/2015/02/psicopatologia-e-semiologia-
dos-transtornos-mentais-paulo-dalgalarrondo.pdf  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
48 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

448 | 581 PSICÓLOGO 09 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise aos recursos interpostos pelos candidatos, a banca assim justifica: 
Indeferido. A referida lei, como apontado, inseriu um princípio do SUS à lei orgânica 
de saúde 8080/90. Logo, trata-se de texto da lei 8080/90, artigo 7º, inciso XIV. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm  
Pelo exposto, restam INDEFERIDOS OS RECURSOS, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
49 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

792 PSICÓLOGO 11 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. A questão está no conteúdo editalício: Conceitos de saúde pública e 
saúde coletiva, pertinente ao edital. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
50 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

131 TÉC. DESPORTIVO - BOCHA 01 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Deferido parcialmente, pois de fato, pela a Bocha é um esporte de precisão e não de 
marca, por isso, da troca de gabarito para B ser o adequado, frente ao proposto. Ao 
se tratar, especificamente, de um instrutor de bocha, esse deve conhecer todos os 
seus aspectos, incluindo sua categorização frente ao desenvolvimento de habilidade 
motoras, pedagógicas, sendo a BNCC, base para isso. Visto o fato, a questão deve 
ser alterada para B, como resposta correta, sendo indeferido o pedido de anulação. 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7960
1-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-
pdf&Itemid=30192 
Pelo exposto, resta DEFERIDO O RECURSO, anulando-se a questão e pontuando-
se para todos os participantes ao cargo.   

 
 
 
 



51 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

131 TÉC. DESPORTIVO - BOCHA 02 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Deferido. De fato não há um consenso prévio sobre a pontuação, deixando dúbia a 
questão: 
Em cada jogada (ponto, rafa ou tiro) as equipes buscam a marcação do número 
máximo de pontos possíveis, ou seja, 4 pontos nas partidas de individual e de dupla 
e 6 nas de trio, até o final da partida (12 ou 15 pontos). 
Logo, deve-se anular a mesma. 
https://www.acessa.com/esporte/arquivo/esse/2008/12/10-bocha/regra_cbbb.pdf  
Pelo exposto, resta DEFERIDO O RECURSO, anulando-se a questão e pontuando-
se para todos os participantes ao cargo.   

 
52 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

42 ODONTÓLOGO 20 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
O recurso não assiste razão, pois o advérbio é palavra invariável que funciona como 
um modificador de um verbo ( dormir pouco), um adjetivo ( muito bom ), um outro 
advérbio ( deveras astuciosamente ), uma frase ( felizmente ele chegou ), exprimindo 
circunstância de tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, 
afirmação, negação, dúvida, aprovação. Na oração em tela, temos a palavra 
“bastante” como advérbio de intensidade, fato justificado pela definição de advérbio, 
modificador de um adjetivo, aplicando uma característica de intensidade ao adjetivo, 
o que caracteriza o termo como advérbio de intensidade. Os advérbios são usados 
para modificar verbos, adjetivos ou outros advérbios. Bastante, nesse caso, confere 
uma maior intensidade a palavra a qual se refere.  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   
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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

59 PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA - HABILITADO 03 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. O recurso não assiste razão, pois existem artigos pertinentes que 
justificam esse fundamento, e, o recursante, não apresenta nenhum que se oponha 
à definição. 
https://www.monografias.com/pt/docs/Dribles-de-Basquete-F3G5EL8HDLJP 
http://www.bolar.com.br/pdfs/basquetebol-fundamentos.pdf 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
54 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

342 PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA - HABILITADO 05 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
A falta da letra “c” na alternativa “D” da questão, em momento algum interfere no 
raciocínio proposto pelo enunciado. Outro sim, é claro e notório que a palavra 
mencionada na alternativa é “compressões”. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 



55 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

400 PROF. DE INFORMÁTICA – HABILITADO 08 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica: 
Indeferido. O recurso não assiste razão. O texto do documento é claro, 
Considerando que o próprio sentido da religião é o de promover a paz, 
entendemos que as atividades pedagógicas também devem se voltar para esta 
perspectiva e favorecer a possibilidade do diálogo, do respeito e da valorização das 
diferentes culturas que compõem a formação da sociedade brasileira. Ainda, 
promover a cultura de paz é conteúdo pertinente ao Ensino Religioso, na BNCC, 
reafirmando o proposto pelo conteúdo do documento. 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   
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Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, a banca assim justifica:  
Indeferido. De acordo com as regras oficiais, da CBF, Árbitro assistente de vídeo 
AAV (VAR) só será permitido quando o organizador da competição atender a todos 
os requisitos do Protocolo VAR e aos requisitos de implementação (descritos no 
Protocolo VAR) e tiver recebido permissão por escrito da IFAB e da FIFA. O VAR 
pode auxiliar o árbitro apenas no caso de um ‘erro claro, óbvio e manifesto’ ou 
‘incidente grave não percebido’ em relação a: • Gol / não gol; • Pênalti / não pênalti; • 
Cartão vermelho direto • Confusão de identidade (quando o árbitro adverte com 
cartão amarelo ou expulsa o jogador errado da equipe infratora). Situação de 
IMPEDIMENTO não marcado, é algo não apontado pelas regras. 
https://conteudo.cbf.com.br/cdn/201909/20190902145532_358.pdf 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
 

Sem mais,  
Registra-se e publica-se, 

 
Joaçaba-SC, 22 de Dezembro de 2021. 
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