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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 
 

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, PREFEITO MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO, 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 GABRITO E QUESTÕES do Edital de Processo 

Seletivo 01/2021, conforme segue:  
  

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 

RECURSO 001 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 02 para os cargos de nível superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

 

O período composto por subordinação necessita de uma oração principal, mas o enunciado solicita assinalar a 

alternativa que apresenta um período composto por subordinação e não a indicação de oração principal ou 

subordinada. As demais alternativas apresentam períodos compostos por coordenação. 

 

RECURSO 002 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 16 para os cargos de professor. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 
 

Os itens da questão foram retirados da BNCC, estando de acordo com o apresentado no referido documento, senão 

vejamos: 

 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define 

o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham 

assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 

preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se 

exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)1, e está orientado pelos princípios 

éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN)2. (grifos nossos) 

 

RECURSO 003 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 22 para o cargo de professor de 

educação física. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 
 

Ambos os itens se apresentam corretos, visto que o item I trata sobre as regras, que são imprescindíveis na aplicação de 

jogos e o item II fala sobre tornar as atividades físicas prazerosas, sem regras sociais, mas não regras voltadas a execução 

do jogo. 

 

Referência: CAILLOIS, 1990; HUIZINGA, 2010 

 

Demais recursos não foram julgados por estarem em desacordo com o item 8.4 do edital, senão vejamos: 

 

8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com 

argumentação lógica e consistente, com apresentação de bibliografia no caso de 

recurso contra questões, ou seja, obrigatoriamente deverá conter: CONTESTAÇÃO, 

ARGUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA. 
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Flor do Sertão, 19 de janeiro de 2022. 
 

 

 

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER  

Prefeito de Flor do Sertão 


