PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA
PROCESSO SELETIVO - 008/2019
ORGANIZAÇÃO: FURB

RESPOSTAS RECURSOS GABARITO/QUESTÕES DE PROVA
RECURSO – Gabarito/Questão de Prova
INSCRIÇÃO

NOME

RESPOSTA

23387

CAROLINE SIEGEL DE ARAÚJO

A Lei 13257/2016 determina: Art. 2: Considera-se primeira infância o período que abrange os
primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança.

INDEFERIDO

23387

CAROLINE SIEGEL DE ARAÚJO

Os conteúdos iniciam na p. 29 do RCNEI Vol.2, estando separados por idades, finalizados na
p. 46, estando assim dispostos no Sumário do referido documento. Indeferido.

INDEFERIDO

23387

CAROLINE SIEGEL DE ARAÚJO

Prezada, o único documento com caráter mandatório em qualquer época é apenas as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), os demais são apenas
orientações e sugestões para o docente. Indeferido.

INDEFERIDO

23387

CAROLINE SIEGEL DE ARAÚJO

A referida questão insere-se na temática "Conhecimentos pedagógicos; Teorias da educação"
do presente edital. Indeferido.

INDEFERIDO

23511

ELEN CRISTINA HABITZREUTER MARTINS

Análise- A afirmativa IV não se refere à solenidade &ldquo;fechada&rdquo; com a presença de
autoridades. A afirmativa se reporta à abertura, começo ... estabelecendo um marco para
Florianópolis e Santa Catarina.
A data que marcou a comunidade catarinense foi realmente o dia 1 de outubro, data em que o
aeroporto entrou em operação. Nesse sentido, a alternativa IV está correta (início de outubro).
O recurso deve ser indeferido.
Parecer- Questão mantida.

INDEFERIDO

23511

ELEN CRISTINA HABITZREUTER MARTINS

O erro de digitação, ou outros erros nas demais alternativas não comprometem a resposta da
questão, uma vez que a alternativa apontada como resposta está rigorosamente correta e
permite perfeito entendimento.Indeferido.

INDEFERIDO

IVANIA GOMES DA SILVA

Análise- A afirmativa IV não está correta. A história de Guabiruba está associada à imigração
alemã. Isso é nítido e notório até os dias atuais. As correntes imigratórias representadas por
poloneses e austríacos, nessa região, foi muito pequena.
Recursos indeferido.
Parecer- Questão mantida.

INDEFERIDO

23644

IVANIA GOMES DA SILVA

Análise- A afirmativa IV não está correta. A história de Guabiruba está associada à imigração
alemã. Isso é nítido e notório até os dias atuais. As correntes imigratórias representadas por
poloneses e austríacos, nessa região, foi muito pequena.
Recursos indeferido.
Parecer- Questão mantida.

INDEFERIDO

23644

IVANIA GOMES DA SILVA

A questão insere-se no conteúdo "principais autores em educação Infantil e conhecimentos
pedagógicos constantes no presente edital.Indeferido.

INDEFERIDO

23644

IVANIA GOMES DA SILVA

A questão insere-se no conteúdo "principais autores em educação Infantil e conhecimentos
pedagógicos constantes no presente edital.Indeferido.

INDEFERIDO

JEAN IUNCEK

O gabarito precisa ser retificado: a letra correta é B.
Esclarece-se:
O aumento no tamanho corporal está relacionado a três processos celulares: a) aumento do
tamanho na célula ou hipertrofia; b) aumento do número de células ou hiperplasia; c) aumento
da quantidade de substâncias intracelulares conhecidos como acreção.

DEFERIDO
PARCIALMENTE

23710

KÉSSIA JANARA MAFRA

Análise- Pelo enunciado da questão é perfeitamente possível perceber que houve erro de
digitação, ainda mais se tratando de professor ou estudante de curso de preparação para o
magistério, uma vez que essa lei é o objeto de estudo e trabalho.
Ademais, excluindo-se o número e a data da referida lei, resta o suficiente para a resolução da
questão: &ldquo;analise as incumbências abaixo e identifique as que competem ao
estabelecimento de ensino:&rdquo;
Pelo exposto, o recurso deve ser indeferido.
Parecer- Questão mantida.

INDEFERIDO

23423

NADIA APOLINARIO TELES DE OLIVEIRA

Deferido.

23523

RAQUEL MUNIQUE HASSMANN

Análise- De fato, a alternativa &ldquo;Todas as afirmativas estão corretas&rdquo;, não
procede. Somente a alternativa &ldquo;C&rdquo; está correta, ou seja, &ldquo;Apenas as
afirmativas I e II estão corretas&rdquo;.
Parecer- Questão mantida.

INDEFERIDO

23523

RAQUEL MUNIQUE HASSMANN

Análise- De fato, a alternativa &ldquo;Todas as afirmativas estão corretas&rdquo;, não
procede. Somente a alternativa &ldquo;C&rdquo; está correta, ou seja, &ldquo;Apenas as
afirmativas I e II estão corretas&rdquo;.
Parecer- Questão mantida.

INDEFERIDO

SIMONE KOHLER

Análise- A afirmativa IV não se refere à solenidade &ldquo;fechada&rdquo; com a presença de
autoridades. A afirmativa se reporta à abertura, começo ... estabelecendo um marco para
Florianópolis e Santa Catarina.
A data que marcou a comunidade catarinense foi realmente o dia 1 de outubro, data em que o
aeroporto entrou em operação. Nesse sentido, a alternativa IV está correta (início de outubro).
O recurso deve ser indeferido.
Parecer- Questão mantida.

INDEFERIDO

SUELEN PEREIRA GATTIS

Análise- Infelizmente a requerente fundamentou seu requerimento em versão desatualizada do
Art. 12, inciso 12, da Lei 9394/96. O referido inciso teve nova redação dada pela Lei 12.013, de
2009, ou seja:
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis
legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta
pedagógica da escola.Recurso indeferido.
Parecer- Questão mantida.

INDEFERIDO

23644

23510

23506

23323

SITUAÇÃO

DEFERIDO
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23323

SUELEN PEREIRA GATTIS

Análise- Inicialmente cabe ressaltar que o termo função tem, entre tantos outros, o sentido de
missão, propósito, finalidade, dever. Seguindo, ressalta-se que a alternativa correta não
menciona a palavra função. A alternativa (E) indica que cabe ao IBGE retratar o Brasil com
informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania.
Portanto, cabe ao IBGE cumprir sua missão, exercer sua tarefa, desenvolver suas funções,
seus propósitos.
O recurso deve ser indeferido
Parecer- Questão mantida.

23323

SUELEN PEREIRA GATTIS

O erro de digitação, ou outros erros nas demais alternativas não comprometem a resposta da
questão, uma vez que a alternativa apontada como resposta está rigorosamente correta e
permite perfeito entendimento.Indeferido.

INDEFERIDO

23323

SUELEN PEREIRA GATTIS

Os conteúdos iniciam na p. 29 do RCNEI Vol.2, estando separados por idades, finalizados na
p. 46, estando assim dispostos no Sumário do referido documento. Indeferido.

INDEFERIDO

INDEFERIDO
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