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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TÍTULOS 
ANITA GARIBALDI/SC – EDITAL Nº 01/2019 

 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O CONTEÚDO 
 DE QUESTÕES E O GABARITO PRELIMINAR 

 
A Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos do 

Município de Anita Garibaldi/SC, originado pelo Edital nº 01/2019, torna público, para 
conhecimento dos interessados, após a análise dos recursos interpostos em requerimentos 
formulados pelos candidatos, prolatou as seguintes decisões: 

 
 

1. Ficam anuladas as seguintes questões ante as seguintes justificativas: 
 

QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

01 LÍNGUA PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

O comando da questão requer a correta divisão silábica do substantivo feminino “consciência”. 
Muito embora, consultando os Dicionários Aurélio, Michaelis e Priberam, temos que a divisão 
silábica do vocábulo “cons-ci-ên-ci-a” apresenta encontro vocálico terminado em hiato, a questão 
enfoca tema discordante entre os gramáticos, envolvendo palavras terminadas em encontros 
vocálicos: -ia, -ie, -io, -ua, -eu, -uo átonos sobre determinadas palavras, sendo ora classificadas como 
hiatos, ora como ditongos. É comum também encontrarmos dicionários indicando a escrita como se 
fosse caso de ditongo. Devido à instabilidade provocada por esses encontros vocálicos e a enorme 
discordância entre linguistas sobre a divisão silábica dessas palavras, é incoerente admitir, apenas, a 
alternativa “B” como a única correta. Sobre o tema, temos: i + vogal- Se a letra 'i' não acentuada for 
seguida por outra vogal não acentuada este encontro vocálico pode ser pronunciado de duas 
maneiras distintas: 1. Como ditongo crescente 'ia', 'ie', 'ii', 'io', 'iu' com a pronúncia das duas vogais 
em uma mesma sílaba e realização de 'i' como semivogal. Exemplos: fé-rias, a-gên-cia. 
2. Como hiato 'i-a', 'i-e', 'i-i', 'i-o', 'i-u' com a separação das duas vogais em duas sílabas distintas e a 
representação de 'i' como vogal. Exemplos: fé-ri-as, a-gên-ci-a. Por fim, temos que a separação 
silábica e a escolha da variante mais adequada para estes casos é facultativa e poderá ser motivada 
por razões de ordem técnica ou estética. Quando isso acontece o vocábulo pode ser dividido de 
duas formas diferentes com a ocorrência de ditongo ou de hiato. Ante ao exposto, a alternativa “A” 
também está correta devido a palavra em referência possuir separação facultativa. Assim, a questão 
possui duas alternativas de respostas corretas, sendo as opções “A” e “B”. Portanto o recurso é 
procedente e deve ser deferido.  Questão anulada. É o parecer. 
 
 

QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

02 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

PROFESSOR ANOS INICIAIS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

Devido a um erro material de elaboração, a questão merece ser anulada, pois todas as alternativas 
de respostas estão corretas, tendo, portanto, mais de uma opção de resposta correta. Portanto, os 
recursos são procedentes e devem ser deferidos.  Questão anulada. É o parecer. 
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QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

18 LÍNGUA PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

Evidencia-se erro material de elaboração pela ocorrência de translineação, que é a mudança, na 
escrita, de uma linha para outra, ficando parte da palavra no final da linha superior e parte no início 
da linha inferior. Trata-se de casos em que se o final da linha coincidir com o hífen, este deverá ser 
repetido no início da outra linha. A questão tem como incorretas, na forma como ficaram grafadas 
no caderno, a alternativa “B”, na palavra “pré-nupcial” e a alternativa “D”, na palavra “super-
realista”, nas quais, o hífen deveria estar repetido na linha inferior, pois um hífen somente no final 
da linha superior sinaliza que a palavra não possui hífen. Portanto, na separação das palavras ‘super-
realista’ e ‘pré-nupcial’ deveria ter sido usado o hífen, pois ocorreu a translineação dos citados 
vocábulos. Recursos procedentes e deferidos. Questão anulada. É o parecer. 

 
 
2. Fica mantido o Gabarito Preliminar ante as seguintes justificativas: 
 
QUESTÃO PROVA CARGOS 

01 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PSICÓLOGO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. A questão tem como referencial a obra: CORDIOLI, Aristides Volpato. 
Psicoterapias: abordagens atuais. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 886 p. N página 21 diz: 
Embora exista toda essa pluralidade de modelos e concepções, as psicoterapias têm alguns 
elementos em comum. De acordo com JEROME FRANK (1973), três componentes seriam comuns a 
todas as psicoterapias. Elementos comuns a todas as psicoterapias: - A psicoterapia acorre no 
contexto de uma relação de confiança emocionalmente carregada em relação ao terapeuta. - A 
psicoterapia acorre em um contexto terapêutico, no qual o paciente acredita que o terapeuta irá 
ajudá-lo e confia que esse objetivo será alcançado. - Existe um racional, um esquema conceitual ou 
um mito que provê uma explicação plausível para o desconforto (sintoma ou problema) e um 
procedimento ou um ritual para ajudar o paciente a resolvê-lo. Fica evidente, portanto, que são 
citadas por JEROME FRANK. Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso 
indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 
 

 

 

QUESTÃO PROVA CARGOS 

02 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PSICÓLOGO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. A questão tem como referencial a obra: CORDIOLI, Aristides Volpato. 
Psicoterapias: abordagens atuais. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 886 p. Na página 33 diz: 
A terapia comportamental é utilizada como coadjuvante no tratamento de: - Depressão maior, 
particularmente na fase inicial de pacientes gravemente deprimidos. - Transtorno de Déficit de 
atenção e hiperatividade. - Estresse pós-traumático. - Transtorno de Impulso. - Déficits de 
habilidades sociais. - Deficiências de controle esfincteriano. - Obesidade, hipertensão, insônia, asma, 
dor crônica, cefaleia, câncer, insônia primária, etc. A questão foi embasada no livro em referência. 
Portanto, não deve ter comparação com a questão citada no site portal da educação. Portanto, 
permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 
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QUESTÃO PROVA CARGOS 

03 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PSICÓLOGO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. A questão tem como referencial a obra: Manual diagnostico e estatístico 
de transtornos mentais: DSM-5;revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli...[et al.]. – 5 ed. – Porto 
Alegre:Artmed, 2014. Transtornos Relacionados a Trauma e Estressores (encontra-se no índice do 
livro). Transtorno de Apego Reativo. Transtorno de Interação Social e Desinibida. Transtorno de 
Estress Pós-traumático. Transtorno de Estresse Agudo. Transtorno de Adaptação. Transtorno do 
Pânico e Agorafobia são transtornos de ANSIEDADE. Não seria necessário ser citado o DSM no 
enunciado, pois sabemos que esse é o livro base para classificação de transtornos mentais. 
Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o 
parecer. 
 

 

 

QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

03 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

PROFESSOR ANOS INICIAIS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Os recursos são infundados e inconsistentes. Conforme o referencial indicado no comando da 
questão, (...) quando o educador coloca as crianças em situações que são renovadas 
constantemente “o jogo as obriga a diversificar de forma ilimitada a coordenação social de seus 
movimentos e lhes ensina flexibilidade, plasticidade e aptidão criativa como nenhum outro âmbito 
da educação”. (VIGOTSKI, 2003, p. 106). VIGOSKI, Liev Seminovichi. Pscicologia Pedagógica. Trad. 
Claudia Schilling. Porto Alegre: Artmed, 2003. A resposta está corretamente indicada em cada caso 
de aplicação. Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Recursos indeferidos. Gabarito 
mantido. É o parecer. 
 

 

 

QUESTÃO PROVA CARGO 

06 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ESCRITURÁRIO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Os recursos são infundados e inconsistentes. As alternativas “C” e “D” não são iguais e conforme 
indicação da fonte citada a seguir, a única alternativa que atende ao enunciado é a opção “C”: 
- Sobrenomes com a palavra ‘Santo, Santa e São’ não se separam. Luciano Santo Cristo – Arquiva-se: 
Santo Cristo, Luciano. https://simagestao.com.br/wp-content/uploads/2016/01/metodos-de- 
arquivamento-e-guarda-de-documentos.pdf. Pelo exposto, a resposta correta é a alternativa C. 
Recursos improcedentes. Permanece inalterado o gabarito preliminar. Recursos indeferidos. 
Gabarito mantido. É o parecer. 
 

 

 

QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

07 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

PROFESSOR ANOS INICIAIS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

https://simagestao.com.br/wp-content/uploads/2016/01/metodos-de-%20arquivamento-e-guarda-de-documentos.pdf
https://simagestao.com.br/wp-content/uploads/2016/01/metodos-de-%20arquivamento-e-guarda-de-documentos.pdf
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RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

As alternativas de respostas da questão estão descritas de maneira que o termo “solidário”, 
equivocadamente digitado no enunciado, não interfere na obtenção da resposta exata, uma vez que 
as demais frases da citação pontuam o necessário para possibilitar a interpretação da questão. 
Gabarito corretamente indicado. Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso 
indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

13 LÍNGUA PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

Os recursos são infundados e inconsistentes, pois em linguística, “morfologia é o estudo da 
estrutura, da formação e da classificação das palavras. A morfologia está agrupada em dez classes, 
denominadas classes de palavras ou classes gramaticais. São elas: Substantivo, Artigo, Adjetivo, 
Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção e Interjeição.” Sendo assim, não há 
que se falar em conteúdo de matemática equivocadamente inserido na prova de língua portuguesa; 
não há que se falar que a questão atacada enfoca conteúdo de matemática. Não há que se falar em 
anulação da questão. Numeral faz parte do estudo morfológico das palavras. Recursos 
improcedentes e indeferidos. Permanece inalterado o gabarito preliminar. Gabarito mantido. É o 
parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

14 LÍNGUA PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

Os recursos não merecem provimento. Recurso 01: Sinônimo de ‘diante’ para dois sentidos da 
palavra: À frente de: adiante, avante, à frente de, na frente de, defronte de, antes. Portanto, diante 
e antes são palavras sinônimas. Recurso 02: O uso do acento grave indicativo de crase é facultativo 
porque o uso do artigo definido “a” é também facultativo: • Entreguei o documento à Luísa. 
•Entreguei o documento a Luísa. O comando da questão é cristalino dando quatro alternativas do 
uso facultativo da crase, onde apenas a alternativa B é a correta, sendo esta composta por duas 
regras: “Antes de nomes próprios de pessoas femininos e antes de pronomes possessivos”. Sabe-se 
que existem várias regras para o uso facultativo da crase, porém foram escolhidas apenas duas 
regras as quais se estruturam formando a resposta correta na alternativa B. Recurso 03: Sabe-se que 
existem várias regras do uso facultativo de crase, porém a interpretação da questão é em relação 
aos itens dispostos na mesma e não todos os outros casos existentes no uso facultativo da crase. 
Desta forma apenas a alternativa “B” atende ao enunciado proposto, sendo a única alternativa 
correta. Recursos improcedentes e indeferidos. Permanece inalterado o gabarito preliminar. 
Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

19 LÍNGUA PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

O recurso é infundado e inconsistente. A alternativa correta é o que consta na opção “D”, conforme 
indicado no gabarito preliminar. O termo é de origem grega e se forma a partir das palavras “xénos” 
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(estrangeiro) e “phóbos” (medo). A xenofobia pode se caracterizar como uma forma de preconceito 
ou como uma doença, um transtorno psiquiátrico e se manifesta através de ações discriminatórias e 
ódio por indivíduos estrangeiros. Equivocada e controversa (pra não dizer, estranha) a alegação do 
recorrente de que o gabarito preliminar indica a alternativa “C” como a resposta correta da questão. 
A alternativa (corretamente) indicada no gabarito é a opção “D”. Recurso improcedente e 
indeferido. Permanece inalterado o gabarito preliminar. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

21 CONHECIMENTOS GERAIS COMUM A TODOS OS CARGOS 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

O recurso é infundado e inconsistente. Ao utilizar ferramentas como contadores de dias disponíveis 

em diversos sites, a exemplo de https://www.calcularporcentagem.net/contador-de-dias-entre-

duas-datas/, temos que o total de dias a que se refere o enunciado da questão é de 114.  

 
Gabarito corretamente indicado. Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso 

indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

22 CONHECIMENTOS GERAIS COMUM A TODOS OS CARGOS 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

O equívoco evidenciado na digitação nas datas no enunciado em nada alteram o entendimento da 
questão, tampouco influenciam na identificação das proposições corretas ou erradas. Óbvio está 
que se trata de mero erro de digitação que não pode ser confundido entre saber ou não o conteúdo 
abordado. Recursos improcedentes e indeferidos. Permanece inalterado o gabarito preliminar. 
Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

23 CONHECIMENTOS GERAIS COMUM A TODOS OS CARGOS 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

O recurso é infundado e inconsistente. Conforme expresso no site da Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina – ALESC (http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/506-
Joaquim_Xavier_Neves), Joaquim Xavier Neves (Tenente-Coronel da Guarda Nacional de São José), 
foi eleito presidente da República Juliana, mas não assumiu o cargo, impedido de chegar à 
Laguna/SC, em razão do bloqueio das forças imperiais. O comando da questão é cristalino; solicita 
para preencher a lacuna com o nome de quem foi eleito e, não, do segundo mais votado ou 
derrotado na referida eleição. Mais fontes: 
http://roberto-menezes.blogspot.com/2010/08/republica-juliana-em-santa-catarina.html 



SIGMA
Assessoria e Consultoria

 

GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME  /  CNPJ 19.163.863/0001-08  /  CRA/SC 2.319-J / CRA/RS 3.626/S 
Rua Alvice Caldart, 16 - centro - Capinzal (SC) / CEP 89665-000 

Fones (49) 3555-5864 
http://sigma.concursos.srv.br     -     contato@sigmaconsultoriasc.com.br 

https://www.infoescola.com/historia/republica-juliana/ 
https://www.brasil-turismo.com/santa-catarina/historia/republica-juliana.htm 
Portanto, está correto o que consta na alternativa “A”. Recurso improcedente e indeferido. 
Permanece inalterado o gabarito preliminar. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 

É o relatório. 
 
 

Banca Examinadora 
SIGMA Assessoria e Consultoria 

 
 
 

 
 
 
 
 

Publicado em 27 de março de 2019. 
Realização: SIGMA Assessoria e Consultoria. 


