PROCESSO SELETIVO – EDITAL 026/2013
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ - SC
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA PROVA ESCRITA
1. QUESTÕES COMUNS PARA NÍVEL FUNDAMENTAL:
Questão nº 20:
DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelos candidatos e a questão será ANULADA.

2. QUESTÕES COMUNS PARA NÍVEL MÉDIO / MAGISTÉRIO:
Questão nº 03:
INDEFERIDO. A questão foi elaborada de forma correta.
Questão nº 04:
INDEFERIDO. A questão foi elaborada de forma correta.
Questão nº 06:
INDEFERIDO. A questão foi elaborada de forma correta.
Questão nº 10:
DEFERIDO. As alternativas “A” e “B” são verdadeiras, a alternativa “C” é falsa e a alternativa “D”
existe divergência de fontes sobre a cidade de Camboriú fazer limite com a cidade de Porto Belo.
Porém de acordo com a Lei 13.993/2007, não cita limite entre as duas cidades. Dessa forma a
questão será ANULADA.
Questão nº 11:
INDEFERIDO. O gabarito publicado é a letra “B”.
Questão nº 16:
INDEFERIDO. A palavra com a ortografia incorreta é a alternativa “B”, pois deveria ser escrita com
S e não com C.
Questão nº 20:
INDEFERIDO. A expressão mencionada na questão é um aposto e aposto pode ser separado por
vírgulas ou ponto final.
3. QUESTÕES COMUNS PARA NÍVEL SUPERIOR:
Questão nº 01:
INDEFERIDO. Vejamos o enunciado da questão:

O processo referente a um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil, conhecido como
“mensalão” já prendeu alguns dos participantes desse “esquema” fraudulento. Estão entre os
participantes presos, exceto:”
Dessa forma, Antônio Palocci não está preso, nem teve seu nome envolvido com o processo
“mensalão”.
Questão nº 03:
INDEFERIDO. Vejamos a questão mencionada:

“3) Leia as afirmações sobre a história da Cidade de Camboriú:
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I – Pertencia de início a Porto Belo, integrou mais tarde o território de Itajaí, até a data de sua
emancipação;
II – A instalação do município ocorreu em janeiro de 1885;
III – O significado do nome Camboriú é de origem guarani, que faz menção a uma espécie de
árvore rara que era facilmente encontrada por essas terras.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmações estão corretas;
b) Apenas a afirmação I está incorreta;
c) Apenas a afirmação II está incorreta;
d) Apenas a afirmação III está incorreta.”
Dessa forma, a alternativa “D” afirma que apenas a afirmação III está INCORRETA, sendo assim a
única opção a ser assinalada.

4. QUESTÕES ESPECÍFICAS:
4.1. MONITOR DE INCLUSÃO:
Questão nº 38:
INDEFERIDO. Questão elaborada de maneira correta. Recurso sem fundamentação.

4.2. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
Questão nº 26:
INDEFERIDO. Recurso vago, não fica claro qual mais opção o candidato julga ser certa, pois ele não
menciona no recurso. Segundo as regras oficiais a questão está correta.
Questão nº 39:
INDEFERIDO. Questão está dentro do Conteúdo Programático.
PROFESSOR DE GEOGRAFIA:
Questão nº “?”:
INDEFERIDO. Candidato não identificou a questão em seu recurso.
4.3. PROFESSOR DE MATEMÁTICA:
Questão nº 21:
INDEFERIDO.

Dadas as matrizes, A =
t

determinante de A + B:
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Primeiro construir a matriz B =
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Calculo do determinante:
6
At + B =

5
3

1
−1
+
3
−4

e B = [bij]2x2, tal que bij = 2i – j. Calcule o
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a.
b.
c.
d.

6
-6
18
-18

Questão nº 22:
INDEFERIDO.

Considere uma lata na forma de um cilindro reto com diâmetro de 12 cm e volume de
500 cm³. A sua altura aproximada deve ser:
(dados π = 3,1)
Aplica-se a fórmula do volume: V = Ab . h
500 = 3,1.6².h
500
111,6

=h

ℎ = 4,48 cm
a.
b.
c.
d.

4,5 cm
26,9 cm
13,4 cm
1,5 cm

Questão nº 23:
INDEFERIDO.

Quantos números de três algarismos distintos podem formar utilizando os algarismos 0,
1, 2, 3, 4, 5?
Terminando por zero: 5x4x1=20
Não termina em zero: 4x4x2=32
Somando obtemos 52 números de três algarismos distintos
a. 52
b. 48
c. 216
d. 180
Questão nº 31:
INDEFERIDO.

Quanto rende de juro um capital de R$ 12 000,00, aplicado durante 5 meses a uma taxa
de 0,5% a.m. a juro composto?
(dado: (1,005)5 = 1,025
M = C (1 + i)t → M = 12 000 (1 + 0,005)5 → M = 12 000 * 1,025
M = 12 300,00
a. R$ 12 300,00
b. R$ 600,00
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c. R$ 300,00
d. R$ 30,00
Questão nº 36:
DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelos candidatos e a questão será ANULADA.
Questão nº 40:
INDEFERIDO.

De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996) em seu Art. 21º, a educação escolar compõe -se de:
a) Educação básica, formada pelo ensino fundamental e ensino médio e educação superior.
b) Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e
educação superior.
c) Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
d) Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e educação superior.
Da Composição dos Níveis Escolares
Art. 21º. A educação escolar compõe -se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;
II - educação superior.
Fonte: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf

PSICÓLOGO:
Questão nº 24:
INDEFERIDO. Ambos os pensadores são precursores dentre os pesquisadores da educação que
contrariavam a visão tradicional. Não há confusão no enunciado porque Piaget adotou uma
perspectiva construtivista e interacionista. Isto é, ele considerava que o sujeito não era passivo,
que, pelo contrário, era ativo na construção de si mesmo, das suas estruturas cognitivas, e que
esta construção dependia da sua interação com o meio. Enfatizando que sem a interação entre as
estruturas internas e o meio não existiria desenvolvimento cognitivo, conhecimento, Piaget,
concluiu que tanto as estruturas inatas como a socialização ao comunicarem entre si formam o
sujeito.
Questão nº 37:
INDEFERIDO. Reproduzo a questão porque não consigo achar a fundamentação da recorrente. O
enunciado solicita o que não é vedado ao psicólogo. Ou seja, a resposta certa é aquilo que ao
psicólogo é permitido. A, B e C contêm ações não permitidas pelo código de ética da profissão. O
mesmo código referenda a alternativa D (a do gabarito) quando afirma que se determinado
trabalho for contrário ao Código de Ética do Psicólogo o profissional deve recusar a empreitada.
SERVENTE:
Questão nº 35:
INDEFERIDO. A alternativa correta é a letra “C”, pois a questão contendo o exceto pede a
alternativa que não mostra um cuidado com o mobiliário e material de trabalho e apenas a
alternativa “C” não mostra um cuidado a ser tomado.

