EDITAL SEDUC Nº03/2015
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES E
DISCORDÂNCIA COM O GABARITO DA PROVA OBJETIVA
OS RECURSOS IMPETRADOS EM DESACORDO COM O ITEM 14.4 DO EDITAL FORAM
PRONTAMENTE INDEFERIDOS:
14.4- Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com argumentação lógica
e consistente, com apresentação de bibliografia no caso de recurso contra questões.
Recursos aceitos:
Prova/Conteúdo
Conhecimentos Gerais – Todos os cargos
Professor de Ciências
Professor de Educação Física
Professor de Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Professor de Filosofia
Professor de História

Questão
02
13
08
12
19
06

Despacho
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Deferido
Indeferido

Decisão
Manter a questão e o gabarito
Manter a questão e o gabarito
Manter a questão e o gabarito
Manter a questão e o gabarito
Anular a Questão
Manter a questão e o gabarito

Julgamento dos Recursos
Conhecimentos Gerais – Todos os cargos – Questão 02
Indeferido – A questão mostra-se correta, sendo que deve-se assinalar a alternativa “a” como a incorreta, pois
de acordo com o art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação na verificação do rendimento escolar os
resultados ao longo do período devem prevalecer sobre o de eventuais provas finais. A questão é de simples
entendimento e envolve um tema que já deve ser de conhecimento comum aos professores.
Professor de Ciências – Questão 13
Indeferido – A candidata alega haver erro em uma palavra da alternativa “c” porém após conferência não foi
verificado o suposto erro.
Professor de Educação Física – Questão 8
Indeferido – A candidata alega que o tema da questão não constava no edital, porém o tema dos jogos olímpicos
pode ser trabalhados analisando-se o Contexto Social, a Evolução da Educação Física e principalmente a questão
das regras oficiais.
Professor de Ensino Fundamental – Anos Iniciais – Questão 12
Indeferido - O erro de digitação na palavra Ciências na alternativa “c” da questão não impede sua correta
interpretação.
Professor de Filosofia – Questão 19
Deferido – A questão será anulada pois apresenta duas alternativas idênticas como resposta correta.
Professor de História – Questão 06
Indeferido – A questão trata-se do tema tempo histórico que consta do conteúdo programático como: Conceitos
Fundamentais da História: fato histórico, tempo histórico, sujeito histórico.

Laguna, 16 de novembro de 2015.

