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EDITAL Nº 001/2017-SME DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
 

 

                                                                           A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA,  

através da Secretaria Municipal de Educação,  no  uso de suas atribuições legais, torna público O 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO E DISCORDÂNCIA DE QUESTÕES do 

Edital de Processo Seletivo 001/2017 conforme segue: 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSOS GERAIS 

 

RECURSO 001  

Requerem os candidatos à alteração do gabarito da questão 01 para todos os cargos, alegando que o 

apresentado no gabarito não condiz com o enunciado da questão. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. O gabarito apresenta a alternativa correta como letra 

“a”, porém o gabarito correto é a letra “c” conjunção. 

O enunciado é claro em relação a alternativa “c”, pois menciona: 

 
01) Conectam dois termos da oração por meio de uma relação de subordinação. 

Dessa maneira, conforme a circunstância estabelecida é classificada em: lugar, 

modo, tempo, distância, causa, instrumento e finalidade. Estamos falando de 

uma classe gramatical chamada: 

 

Sendo assim, estamos falando de uma classe que conectam dois termos da oração, por meio de 

subordinação, logo estamos falando de “conjunção” que se classifica em subordinada, conforme o 

enunciado. Sendo assim as conjunções subordinativas, conforme o caso, expressão ideia de lugar, 

modo, tempo, distância, causa, instrumento e finalidade, conforme a ideia da oração subordinada. Não 

podemos atribuir o enunciado a “Advérbio” visto que o advérbio não conecta termos da oração e sim 

modificam o verbo o substantivo o adjetivo e até mesmo o próprio advérbio. Portanto deve-se alterar o 

gabarito para a alternativa “a”. 

 

RECURSO 002 

Requerem os candidatos à anulação da questão 04 para todos os cargos, alegando que existem duas 

alternativas passíveis de resposta. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão apresenta-se correta, pois o enunciado se 

refere a alternativa apresentada no gabarito. Vejamos: 
 

Consiste em empregar uma expressão mais suave, mais nobre ou menos agressiva, 

para comunicar alguma coisa áspera, desagradável ou chocante.  

Exemplos:  

Depois de muito sofrimento, entregou a alma ao Senhor. (= morreu) 

O prefeito ficou rico por meios ilícitos. (= roubou) 

Fernando faltou com a verdade. (= mentiu) 

 

Já a metáfora: 

 
A metáfora consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra, 

sem que haja uma relação real, mas em virtude da circunstância de que o nosso 

espírito as associa e depreende entre elas certas semelhanças. 
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Ou seja, utiliza uma palavra no lugar de outra por semelhança em relação a aparência ou expressão de 

ideia igual. Vejamos o exemplo. 

A mulher é uma flor. 

Sendo assim utiliza-se a palavra flor para representar beleza ou cheiro bom, porém a mulher não é uma 

flor e sim um ser humano. 

 

RECURSO 003 

Requerem os candidatos à anulação da questão 05 para todos os cargos, alegando que o enunciado está 

incorreto. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão apresenta-se correta, pois devemos 

entender a palavra presente no enunciado: 

 
PROEMINÊNCIA: Saliência; aquilo que sobressai em relação a alguma coisa. 

Superioridade; atributo daquilo que é superior material, espiritual ou moralmente. 

 

Sendo assim a única preposição que pode reger a palavra mencionada é “sobre” presente na alternativa 

apresentada no gabarito. 

 

RECURSO 004 

Requerem os candidatos à anulação da questão 10 para todos os cargos, alegando que as alternativas 

deveriam apresentar o % o que dificulta ao candidato a interpretação do resultado. 

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

territorial de Santa Catarina representada por 100, sendo assim a área de Mafra representa 1,47 do total 

do território catarinense. 

 

RECURSO 005 

Requerem os candidatos à alteração do gabarito da questão 12 para todos os cargos, alegando que de 

acordo com a Constituição Federal Brasileira o número de vereadores de Mafra seria 15 e não 13 

conforme apresentado no gabarito. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Alterar o gabarito da questão para letra “d” , visto que 

o enunciado não solicita qual o número de vereadores de Mafra, e sim quantos seriam de acordo com o 

artigo 29, inciso IV, alínea d, da Constituição da República Federativa do Brasil. Sendo assim o 

Município de Mafra possui mais de 50.000 habitantes o que permite ter 15 vereadores. 

 

RECURSO 006 

Requerem os candidatos à anulação da questão 16 para todos os cargos, alegando que o enunciado 

deveria apresentar “tendências pedagógicas”. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão apresenta-se correta, pois o enunciado 

da questão apresenta-se no conteúdo programático, a prova é relacionada a cargos do magistério, é um 

conteúdo específico do magistério, conhecido por todas as áreas da educação. 

 

 

 

RECURSOS ESPECÍFPOR CARGO 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

RECURSO 001 

Requerem os candidatos à anulação da questão 21, alegando que o enunciado deveria apresentar o 

regime de juros. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão apresenta-se correta, pois o enunciado 

da questão além de solicitar um cálculo, deve ser interpretado de forma clara. Vamos ao enunciado: 
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José comprou um Veículo e ficou com um débito de R$ 6.870,00. Pediu ao 

vendedor que precisaria de 90 dias para pagar o débito. Sendo assim o vendedor 

incluiu 4.8% de juros sobre o valor do débito para aceitar a condição de José. 

Sendo assim o débito passou para. 

 

Agora vamos interpretar o enunciado: 

1 – José ficou devendo R$ 6.870,00; 

2 – José solicitou 90 dias para pagar; 

3 – O vendedor incluiu 4,8 % de juros ao valor do débito para aceitar a solicitação de José, que era um 

prazo de 90 dias. 

4 – Então o débito de R$ 6.870,00 + 4,8% de juros (para aceitar a condição de 90 dias) = R$ 7.199,76. 

 

RECURSO 002 

Requerem os candidatos à anulação da questão 25, alegando que a alternativa “d” apresentava um erro 

de digitação, pois estava da forma d) a). 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão apresenta-se correta,  alternativa “d” 

estava posta da seguinte forma: “d) a) n ≥ 2 e m ≥ 2” esta representação não é a representação da 

Matriz, estando a alternativa incorreta. A única alternativa correta é a letra “c” apresentada no gabarito. 

 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

RECURSO 001 

Requerem os candidatos à alteração do gabarito da questão 22, alegando que a alternativa correta deve 

ser a letra ”c”. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Alterar o gabarito para alternativa “c” visto que o 

item II apresenta-se: II - massa equatorial continental (mec): quente e muito úmida; onde o correto 

deveria ser “quente e úmido”. 

 

RECURSO 002 

Requerem os candidatos à alteração do gabarito da questão 24, alegando que a alternativa correta deve 

ser a letra ”c”. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Alterar o gabarito para alternativa “c” visto que o 

quarto planeta mais próximo do sol é “Marte” e não Júpiter como apresentado no gabarito 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

RECURSO 001 

Requerem os candidatos à anulação da questão 22, alegando que não é o saque que dá início ao jogo 

voleibol e sim o apito do árbitro. 

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

“a” apresenta “Juiz” que não é correto, o árbitro apita autorizando o início da partida, porém o 

movimento que dá início ao jogo, conforme solicitado no enunciado, é o saque. 

 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

 

RECURSO 001 

Requerem os candidatos à anulação da questão 25, alegando que a alternativa correta seria Gênero 

Textual  Instrucional. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão apresenta-se correta, trata-se de um 

Gênero Textual  Instrucional, pois têm por objetivo instruir o leitor acerca de um determinado 

procedimento. Como exemplos representativos, podemos citar uma infinidade deles: receitas 

culinárias, bulas de medicamentos, manuais de instrução relacionados a aparelhos eletroeletrônicos, 
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guias e mapas rodoviários, editais de concursos públicos, manuais referentes a jogos com um todo, 

dentre outros. Sendo assim o texto apresentado na questão se refere a receitas culinárias. 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

 

RECURSO 001 

Requerem os candidatos à anulação da questão 25, alegando que a questão possui três alternas 

corretas. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Anular a questão o enunciado deveria apresentar 

“EXCETO”. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

RECURSO 001 

Requerem os candidatos à alteração do gabarito da questão 25, alegando que a alternativa correta seria 

a letra „a”. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Alterar o gabarito para alternativa “a”, visto que de 

acordo com o RECNEI a alternativa correta que completa a lacuna da questão é a letra “a”. 

 

Os demais recursos não foram julgados, pois não se referiam a discordância de gabarito ou 

questão. 
 
Mafra, 06 de novembro de 2017 

 

 

 

 

WELLINGTON ROBERTO BIELECKI 

Prefeito Municipal 
 


