EDITAL SEDUC Nº 02/2016
JULGAMETO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO

Comunicado: Alguns candidatos impetraram recurso afirmando os candidatos que optarem por 2 (duas)
funções, a prova escrita com 05(cinco) questões de conhecimentos gerais e 15 (quinze) questões de temas
específicos relacionados ao desempenho de cada função, e que dessa forma os candidatos que se
inscreverem para cargos com provas em períodos distintos estariam prejudicados. Ressaltamos que os
candidatos que se inscreveram para dois cargos cujas provas se realizariam em um mesmo período as
05(cinco) questões de conhecimentos gerais foram as mesmas para ambos os cargos. Obviamente que se
os candidatos se inscrevessem para dois cargos cujas provas se realizassem em períodos distintos
(matutino e vespertino) as questões de conhecimentos gerais não poderiam ser as mesmas, sob pena de
privilégio exacerbado aos candidatos que realizaram a prova também no período matutino, sendo que se
fosse dessa forma teriam conhecimento prévio das questões aplicadas no outro período. Ademais, todos
os candidatos concorreram em igualdade de condições pois a questões para cada cargo foram iguais para
todos. Dessa forma os recursos interpostos por esse motivo foram prontamente indeferidos.
Questão 01
Cargos do período matutino.
DEFERIDO: A lei 10.639/2003 não está contemplada no conteúdo programático da prova, portanto a
mesma será anulada.
Questão 03
Cargos do período matutino.
INDEFERIDO: O texto correto para considerar a alternativa D como verdadeira é o que está presente no
item VII do referido artigo que foi alterado pela Lei 12.013/2009 que incluiu a figura do pai e da mãe
conviventes ou não: 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.
Questão 04
Cargos do período matutino.
INDEFERIDO: O item IV está incorreto, pois o referido artigo faz menção da obrigação de encaminhar a
criança a tratamento especializado o que diverge com o item da questão. Portanto a questão está correta.
Questão 05
Cargos do período vespertino.
INDEFERIDO: Questão está de acordo com o conteúdo programático da prova.
Questão 06
Cargos de Professor de Artes.
DEFERIDO: Todas as alternativas compreendem obras de Alfredo Volpi, portanto, não há resposta a ser
assinalada.

Questão 06
Cargos de Professor de Educação Física.
INDEFERIDO: A alternativa “D” refere-se à Estruturação espacial: “é a orientação, a estruturação do
exterior referindo-se primeiro ao eu referencial, depois a outros objetos pessoas em posição estática ou
em movimento” (J.M Tasset apud Meur e Staes 1989), e não à lateralidade. Portanto a resposta correta é a
de letra “B”.
Questão 07
Cargos de Professor de Educação Infantil.
DEFERIDO: Apesar de a questão estar de acordo com o documento Diretrizes Educacionais-Pedagógicas
para a Educação Infantil da rede municipal de Laguna decide-se pela anulação da questão por este
documento conter instituições que hoje pertencem a Pescaria Brava.
Questão 07
Cargos de Professor de Matemática.
INDEFERIDO: A razão de alvejante e água é 2 : 7, assim ao misturarmos 2 litros de alvejante precisaremos
de 7 de água, obtendo 9 litros desta mistura. Para obter 63 litros da mistura são necessários 49 litros de
água mais 14 litros de alvejante.
Questão 08
Cargos de Professor de Ciências.
INDEFERIDO: A candidata afirma que a questão não específica um contexto para se escolher a resposta
correta, porém, ao observar com cuidado o enunciado podemos perceber que o contexto encontra-se bem
delimitado: “perda natural de milhares de toneladas de solos agricultáveis” e “notadamente em países de
clima tropical”. Com base nesse contexto a única alternativa a ser assinalada é a de letra “C”.
Questão 09
Cargos de Professor de Educação Infantil.
DEFERIDO: No comando da questão faltou a expressão “EXCETO”, pois, existem três alternativas corretas
(a, c, d) e uma incorreta (b).
Questão 10
Cargos de Professor de Educação Infantil.
INDEFERIDO: Questão de acordo com Diretrizes Educacionais-Pedagógicas para a Educação Infantil da rede
municipal de Laguna. http://www.laguna.sc.gov.br/docs_publicacoes/2013-proposta-laguna-pronta-eaprovada.pdf
Questão 17
Cargos de Professor de Filosofia.
INDEFERIDO: As assertivas I e II são complementares e não contradizentes. A assertiva I retrata o processo
de centralização do estado através do fortalecimento do poder rei em detrimento ao poder dos senhores
feudais, no passo que a assertiva II relata o fim do absolutismo em momento posterior. O tema central que
envolve a questão é o de “Cidadania” e sua construção histórica que está de acordo com o conteúdo
programático do edital e deve ser de domínio do cargo.

Questão 17
Cargos de Professor de Anos Iniciais.
INDEFERIDO: O erro na alternativa “B” está ao afirmar que tudo se aprende e se consolida durante a
brincadeira.
Questão 17
Cargos de Professor de Educação Infantil.
INDEFERIDO: Questão de acordo com Diretrizes Educacionais-Pedagógicas para a Educação Infantil da rede
municipal de Laguna. http://www.laguna.sc.gov.br/docs_publicacoes/2013-proposta-laguna-pronta-eaprovada.pdf
Questão 18
Cargos de Professor de Anos Iniciais.
INDEFERIDO: O conjunto dos Números Racionais é representado pela letra maiúscula Q, portanto a
resposta a ser assinala é a de letra “D” que é a incorreta como pede o enunciado.
Questão 19
Cargos de Professor de Educação Física.
DEFERIDO: De acordo com o referencial teórico apresentado por alguns candidatos existem duas
alternativas que podem ser consideradas corretas: as de letra “C” e “D”, portanto, a questão será anulada.
Questão 19
Cargos de Professor de Anos Iniciais.
INDEFERIDO: Pertencem ao conjunto dos naturais os números inteiros positivos, incluindo o zero. Esse
conjunto é representado pela letra N maiúscula. Os elementos dos conjuntos devem estar sempre entre
chaves. Portanto a alternativa a ser assinalada é de letra “C”.
Questão 19
Cargos de Professor de Matemática.
DEFERIDO: A questão será anulada, pois a resposta correta é R$ 1960,00, e não há alternativa com este
valor.
Questão 19
Cargos de Professor de Ciências.
INDEFERIDO: A questão possui alternativa correta a ser assinalada que é a de letra “a) Apenas a assertiva
III está incorreta;” pois a assertiva III afirma que produtores primários são heterótrofos e consumidores
são seres autotróficos (conceitos trocados). A alternativa “c” obviamente é incorreta.
Questão 20
Cargos de Professor de Anos Iniciais.
INDEFERIDO: A questão está correta e coerente. O gênero textual DIÁRIO é considerado uma autobiografia
e não uma narrativa. A palavra “diário” (do latim diarium) está relacionada com o termo “dia” e pode ser
considerado uma autobiografia.
As características do gênero Diário:
Data e Local: são indicadas no início do texto o local e a data em que foi escrito, como numa carta.

Vocativo: Geralmente é incluído no começo do texto como: “querido diário”, “querido amigo diário”.
Nalguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse um amigo íntimo.
Corpo de Texto: onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, sensações do autor.
Assinatura: normalmente, os diários são assinados a cada dia. No final do texto, aparecem o primeiro
nome do autor. Antes disso, alguns apresentam uma expressão de despedida: “boa noite”, “abraços”, “até
amanhã”.
Já as narrativas:
Possuem elementos estruturais e estilísticos em comum e devem responder a questionamentos, como:
quem?, que? quando? onde? por quê? Vejamos a seguir:
Narrador: é o que narra a história, pode ser onisciente (terceira pessoa, observador, tem conhecimento da
história e das personagens, observa e conta o que está acontecendo ou aconteceu) ou personagem (em
primeira pessoa; narra e participa da história e, contudo, narra os fatos à medida em que acontecem, não
pode prever o que acontecerá com as demais personagens).
Tempo: é um determinado momento em que as personagens vivenciam as suas experiências e ações. Pode
ser cronológico (um dia, um mês, dois anos) ou psicológico (memória de quem narra, flash-back feito pelo
narrador).
Espaço: lugar onde as ações acontecem e se desenvolvem.
Enredo: é a trama, o que está envolvido na trama que precisa ser resolvido, e a sua resolução, ou seja,
todo enredo tem início, desenvolvimento, clímax e desfecho.
Personagens: através das personagens, seres fictícios da trama, encadeiam-se os fatos que geram os
conflitos e ações. À personagem principal dá-se o nome de protagonista e pode ser uma pessoa, animal ou
objeto inanimado, como nas fábulas.
Laguna, 14 de dezembro de 2016.

