
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA 

1 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2022 

 

JULGAMENTO DO RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, Estado de Santa Catarina, através da Comissão de 

Acompanhamento do Processo Seletivo Público nomeada pela Portaria nº 165, de 20 de maio de 

2022, no uso de suas atribuições legais, e a empresa SC Treinamentos, com fundamento na Lei 

Municipal n.º 1.416/99, Leis Complementares Municipais n.º 001 e 002, de 2012 e Lei Municipal nº 

2.585/17, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DO RECURSOS CONTRA QUESTÕES E 

GABARITO do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2022, conforme segue: 

 

Questão nº 03 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Primeiro cabe salientar que o Edital de Processo Seletivo 

nº 002/2022 em seu Anexo I apresenta o conteúdo programático das provas sendo que para a 

disciplina de Língua Portuguesa temos: Literatura – A literatura brasileira: das origens aos nossos 

dias, sendo assim a questão está de acordo com o previsto em edital. Por conseguinte, a prova tem 

por objetivo avaliar os conhecimentos de quem prestará o serviço público, que neste caso exige 

nível médio ou superior e não analisar conteúdos que os alunos do ensino fundamental devem 

aprender. 

 

Questão nº 06 – Matemática – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A vírgula das alternativas está 

errada. Está aproximadamente 13,33 quando deveria ser aproximadamente 1,33. 

 

Questão nº 16 – Psicólogo 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A banca reconhece inadequação da 

alternativa considerada como a resposta correta. Ainda que descreva o tratamento para o referido 

transtorno, o tratamento não descreve o transtorno. 

 

Questão nº 17 – Auxiliar de Administração Escolar 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso não assiste razão, pois Declaração: é o 

documento eventual que atesta o resultado final obtido pelo aluno para efeito de matrícula, até a 

emissão do Histórico Escolar. Pode servir também como atestado de matrícula, ou outra finalidade, 

mas é dito como DECLARAÇÃO. Atestado: é um documento que atesta se o aluno está apto ou não 

a desempenhar determinadas atividades de educação física. O atestado será expedido por 

profissional médico e será renovado a cada ano. 

 

Questão nº 17 – Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Os contos não são ativados pela intuição linguística, 

sendo assim, a questão está correta. 

 

Questão nº 19 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. As três propostas trabalham com a diferenciação, A letra 

em relevo estimula a criança por meio tátil aguçando a percepção. 

 

Questão nº 19 – Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão trata de leitura como objeto de ensino, 

utilizando referência renomada na área, logo, atende ao conteúdo editalício - Sistema de escrita 

alfabético ortográfica: compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de 

escrita, leitura, produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade. 
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Questão nº 19 – Psicopedagogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso não assiste razão, pois o link indica a fonte de 

referência dando créditos ao autor, e não, a fonte de questão, logo, a questão é embasada em 

conteúdo científico e tem sua referência citada, dando créditos ao produtor do “texto”, sendo a 

questão inédita e atendendo ao edital. A formulação da questão não afronta os princípios 

constitucionais como aponta o(a) candidato(a) uma vez que é igual para todos os candidatos do 

cargo e não apresenta erro de formulação, sendo assim, a questão está correta e não será anulada. 

 

 

 

Nova Veneza (SC), 27 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO 

Prefeito Municipal 

 


