
 

 

  

 

 

 

 

PREFEITURA DE PETROLÂNDIA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2017  

 

JOEL LONGEN, PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA, 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 DISCORDÂNCIA DE GABARITO E 

QUESTÕES do edital 002/2017, conforme segue: 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001  

Requerem os candidatos à anulação da questão 02, para todos os cargos de nível superior, alegando 

que a palavra “parabéns” se mantém com acento, portanto a alternativa está correta. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão apresenta-se correta, visto que o 

enunciado solicita assinalar à alternativa que apresenta uma palavra que mantém o acento, pois o 

enunciado possui a palavra “EXCETO”. 

 

RECURSO 002  

Requerem os candidatos à alteração do gabarito da questão 04, para todos os cargos de nível 

superior, alegando que o período apresentado possui apenas uma oração, sendo correta a alternativa 

“D”. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão apresenta-se correta, vamos analisar 

o período da questão: 

 

Moisés comprou um carro, uma bicicleta e uma moto. 
 

No período existe a presença de uma “Elipse” a qual fica subentendido que: 

1 – Moisés comprou um carro; 

2 – Moisés comprou uma bicicleta; 

3 – Moisés comprou uma moto. 

 

Sendo assim Moisés realizou três compras, totalizando três ações, que totalizam três orações. Elipse 

é uma figura de linguagem pertencente a “sintaxe” presente no conteúdo programático. 

 

RECURSO 003  

Requerem os candidatos à alteração do gabarito da questão 08, para todos os cargos de nível 

superior, alegando que o enunciado da questão apresenta dados de tempo, distância e velocidade, o 

que caracteriza-se como conteúdo de Física, não de matemática. Sendo assim, Física não estava no 

Conteúdo Programático do Edital deste Processo Seletivo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão apresenta-se correta, o conteúdo da 

questão encontra-se em “Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, 

massa, ângulo e tempo; Regra de Três (simples, composta), razões e proporções; Matemática Financeira: 

Juros simples e compostos”. Presente no conteúdo programático. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

PREFEITURA DE PETROLÂNDIA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

RECURSO 004  

Requerem os candidatos à alteração do gabarito da questão 17, para os cargos de estagiário, 

alegando que a alternativa “b” seria a correta. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão apresenta-se correta, a alternativa 

apresentada no gabarito é a alternativa “b”. 

 

RECURSO 005  

Requerem os candidatos à anulação da questão 20, para os cargos de Professor de educação Física, 

alegando que a questão apresenta mais de uma alternativa. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. A questão apresenta erro, pois possui duas 

alternativas passíveis de resposta. Anular a questão e validar para todos os candidatos do cargo. 

 

RECURSO 006  

Requerem os candidatos à anulação da questão 21, para o cargo de Professor de Educação Infantil, 

alegando que o conteúdo da questão não está no edital e que educação infantil não faz parte da 

educação básica. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão apresenta-se correta, Vamos aos 

fatos: 

 Em relação a não estar presente no conteúdo programático, informamos que o referido 

conteúdo encontra-se na LDB, em seu art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação infantil (grifo nosso), ensino fundamental e ensino 

médio; 

II - educação superior. 
 Em relação à candidata mencionar que a educação infantil não faz parte da educação básica, 

mencionado o art. 4º da LDB, informamos que este artigo refere-se à obrigatoriedade, que 

esta sim, se faz a partir dos 4 anos, ou seja, ser obrigatória. Para este esclarecimento 

mencionamos o artigo acima citado. 

 

 

Petrolândia, 15 de dezembro de 2017 

 

 

 

 

 

JOEL LONGEN 

PREFEITO MUNICIPAL 


