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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2019 

 

 

O MUNICÍPIO DE TAIÓ faz saber a quem possa interessar a publicação do 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO do EDITAL DE 

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2019, conforme segue: 

 

Questão nº 15 – Conhecimentos Gerais e Atualidades 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. No conteúdo programático do edital, página 28, para o 

tema Conhecimentos Gerais e Atualidade, temos o seguinte conteúdo dentre outro: Economia 

mundial, nacional, estadual e municipal. Dessa forma, o tema da questão está de acordo com o 

edital. 

O candidato(a) alega, ainda, que o assunto abordado na prova não se apresenta como atualidade. 

Contudo, devido à crise da Venezuela, assuntos que tratam das relações comerciais ente os países 

têm sido divulgados pelos meios de comunicação, tornado o assunto atual e de conhecimento do 

público por meio da divulgação dos meios de comunicação, conforme referências. Portanto, 

indefere-se o pedido de anulação da questão.  

Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/sem-venezuela-gerar-energia-para-roraima-

custa-12-bi-por-ano-23037926. Acesso em: 25 nov. 2019. 

Disponível em: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/dependente-de-energia-da-venezuela-

roraima-ja-teve-mais-de-50-apagoes-em-menos-de-2-anos-diz-eletrobras.ghtml. Acesso em: 25 nov. 

2019. 

Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/o-que-o-brasil-ainda-vende-e-compra-da-

venezuela-em-crise,934214f9d4fedd41640b32f04bb3b19465duyzb5.html. Acesso em: 25 nov. 

2019. 

Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/abastecida-por-energia-da-venezuela-roraima-

sofre-com-cortes-na-distribuicao/. Acesso em: 25 nov. 2019. 

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-08/venezuela-pode-

suspender-repasse-de-energia-eletrica-roraima. Acesso em: 25 nov. 2019. 

 

Questão nº 16 – Professor de Educação Infantil - Informática 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso não assiste ao recorrente, a alternativa correta é 

a letra “C) Arquivo”. 

https://www.algosobre.com.br/informatica/arquivos-e-pastas-a-organizacao-logica-dos-discos.html 

As extensões de arquivos referem-se a sufixos usados para estabelecer e definir o formato e a 

função desempenhada pelos arquivos de um computador. 

 

Questão nº 16 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão está correta, pois apenas o item II diverge do 

artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolesce. Sendo assim, a única alternativa a ser assinalada é a 

de letra “b”. 

 

Questão nº 21 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf  páginas 28 e 29 [...] Nas brincadeiras, as 

crianças transformam os conhecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais 

com os quais brinca. Por exemplo, para assumir um determinado papel numa brincadeira, a 
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criança deve conhecer alguma de suas características. [...]Para brincar é preciso que as 

crianças tenham certa independência para escolher seus companheiros e os papéis que irão 

assumir no interior de um determinado tema e enredo, cujos desenvolvimentos dependem 

unicamente da vontade de quem brinca. [...]As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de 

construção e aqueles que possuem regras, como os jogos de sociedade (também chamados de jogos 

de tabuleiro), jogos tradicionais, didáticos, corporais etc., propiciam a ampliação dos conhecimentos 

infantis por meio da atividade lúdica. [...]Por meio das brincadeiras os professores podem observar 

e constituir uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma 

em particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim como de suas capacidades 

sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõem. Sendo assim a questão será mantida. 

 

Questão nº 23 – Professor de Ensino Fundamental - História 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Analisando o argumento do 

recurso, identificou-se que o mesmo é correto somente em relação ao que é infirmado na alternativa 

a), pois as cidades-estados não ocorriam no Egito Antigo, formam-se posteriormente, em meio à 

sociedade grega. Porém não é possível considerar a sentença c) como correta, pois a cheia e a 

vazante do Rio Nilo é que exerciam influência em meio à sociedade e na organização do trabalho. O 

que por sua vez evidencia que não existe sentença/alternativa correta nesta questão e que é 

necessário fazer o cancelamento da questão. 

 

 

Taió (SC), 27 de novembro de 2019. 

 

 

 

Almir Reni Guski 

Prefeito Municipal 


