
 
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

8 | 10 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

10 Contra Gabarito 

Situação: INDEFERIDO 
 

Justificativa: 
 

Em resposta aos recursos recebidos, afirma-se: 
A presente questão não menciona TODAS as instâncias e sim exemplifica algumas delas 
(instâncias colegiadas COMO). A alternativa “D” traz o exemplo de 3 instâncias corretas.   
 Diante do exposto, INDEFERE-SE os recursos, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 21 PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS 15 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
O recurso não assiste ao candidato, pois conforme o enunciado da questão, solicita-se que seja 
assinalada a alternativa que se justifica pela mesma regra da oração em questão. A letra “B” é a 
única em que o acento indicativo de crase ocorre por estar antes de locução adverbial feminina. ( à 
custa de) = ( à medida de). 
 Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 21 PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS 01 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
A questão trata do conjunto de habilidades referentes à leitura no sentido pedagógico e 
educacional, sobretudo porque o termo “instruction”, em Inglês, também funciona como sinônimo 
de ensino, orientação, conduzir por intermédio do ato de educar. A personagem Calvin pressupõe 
que o livro é chato pelo modo como a atividade de leitura foi conduzida na situação de aula da qual 
o menino faz parte e não foi uma conclusão que obteve com base na experiência com o conteúdo, 
pois o texto verbal escrito exige um certo grau uma postura contemplativa durante o ato de leitura 
em si.  
Nesse sentido, Calvin faz o que vulgarmente se costuma entender por “leitura dinâmica” no senso 
comum e, na verdade, o modo com ele aborda o texto é displicente, pois no contexto do quadrinho, 
o menino está mais interessado em brincar, mas em termos teóricos não é possível classificar sua 
leitura como dinâmica, uma vez que ela carece do levantamento de palavras-chaves e de hipóteses 
prévias de leitura referentes, por exemplo, aos temas e seus argumentos. 
No dia seguinte, ao chegar na aula, provavelmente Calvin não seria capaz de responder à 
perguntas sobre o livro sob uma perspectiva do subtexto, por exemplo, tampouco saberia se 
posicionar mediante às discussões que o livro aborda. O amigo de Calvin, Haroldo, inclusive, 
comenta que ler é bem mais rápido quando não nos importamos com a compreensão e os 
sentidos. 
A Alternativa de Letra “C” não pode ser considerada correta, por conta de estar fazendo alusão ao 
reconhecimento das estruturas gramaticais do texto, o que o menino não faz. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 
 
 
 

Sem mais, 
 

Registra-se e publica-se, 
Joaçaba, 08 de Fevereiro de 2021. 
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