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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022 

 

SALESIO WIEMES, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA DISCORDÂNICA DE GABARITO E QUESTÕES do Edital de Processo Seletivo 01/2022, 

conforme segue: 

  

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 

RECURSO 001 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 21 para o cargo de Professor de 

Educação Infantil. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. O enunciado da questão traz texto da BNCC, não ocultado nenhuma informação que 

impossibilite a resolução da questão, senão vejamos: 

 

Texto da questão: 

 
21) Complete a lacuna a seguir, com a alternativa que corresponde corretamente, em 

relação a educação infantil no contexto da educação básica: 

 

Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o 

fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, 

na maioria das vezes, ______________________ para se incorporarem a uma situação 

de socialização estruturada. 

 

a) O fim da educação inicial; 

b) A necessidade dos pais em deixar seus filhos; 

c) A expectativa das crianças voluntariamente; 

d) A primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares. 
 

Texto da BNCC: 
 

Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o 

fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, 

na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos 

familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. Grifo 

nosso) 

 

Sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra “D”, conforme apresentado no gabarito provisório. 

 

RECURSO 002 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 22 para o cargo de Professor de 

Educação Infantil. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. O enunciado da questão traz texto de autor renomado, não ocultado nenhuma informação que 

impossibilite a resolução da questão, senão vejamos: 

 

Texto da questão: 

 
22) Sobre o papel do professor, leia os itens a seguir e responda o que se pede: 

I - Ensinar bem significa repassar os conteúdos, levar o aluno a pensar e criticar. 

II – O professor desempenha, no processo de ensino/aprendizagem, o papel de 

gerenciador e não de detentor do conhecimento. 

 

Sobre os itens acima é correto afirmar: 

a) Apenas o item I está correto; 
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b) Apenas o item II está correto; 

c) Os itens I e II estão corretos; 

d) Os itens I e II estão incorretos. 

 

Texto do autor CURY, Augusto Jorge. Pais brilhantes, professores fascinantes. Rio de Janeiro: Sextante, 

2003 

 
Ensinar bem não significa repassar os conteúdos, mas levar o aluno a pensar, 

criticar. Percebe-se que o professor tem a responsabilidade de preparar o aluno para se 

tornar um cidadão ativo dentro da sociedade, apto a questionar, debater e romper 

paradigmas. Cury (2003, p.127) 

 
O professor desempenha, no processo de ensino/aprendizagem, o papel de gerenciador 

e não de detentor do conhecimento. Cury (2003, p.127) 

 

Sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra “B”, pois apenas o item II está correto, conforme 

apresentado no gabarito provisório. 

 

RECURSO 003 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 13, 14 e 15 para os cargos de 

Professor. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que as questões 

se apresentam corretas. As questões abordam assuntos presentes no conteúdo programático, ou seja, para as 

referidas questões foram utilizados conteúdos referentes a: Aspectos econômicos, históricos, políticos e sociais 

do Brasil, senão vejamos: 

 
CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades do Brasil, de Santa Catarina e de Santa Rosa de Lima. Aspectos 

econômicos, históricos, políticos e sociais do Brasil, de Santa Catarina e de Santa Rosa 

de Lima. 

 

Portanto não há como dizer que o conteúdo da questão não está no edital. em relação a referências, estas não 

foram colocadas nas questões, pois foram retiradas de sites públicos, sem restrições ou proteção de patentes, 

sendo o site do IBGE, Constituição Federal e site do STE. 

 
 

Demais recursos não foram julgados por estarem em desacordo com o item 8.4 do edital, senão vejamos: 
 

8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com 

argumentação lógica e consistente, com apresentação de bibliografia no caso de 

recurso contra questões, ou seja, obrigatoriamente deverá conter: CONTESTAÇÃO, 

ARGUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA. 

 

 

 

 

Santa Rosa de Lima, 24 de janeiro de 2023 
 

 

 
SALESIO WIEMES  

Prefeito Municipal 


