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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 07/2017 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 
 

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO, torna pública o JULGAMENTO DOS 
RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO do Processo Seletivo nº 07/2017 conforme segue: 
 
Questão nº 01 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 
Despacho/Justificativa: DEFERIDO: A QUESTÃO SERÁ ANULADA, pois faltou a informação do modo 
verbal. O item III está incorreto se for conjugado no pretérito imperfeito do modo INDICATIVO, 
mas está correta no modo SUBJUNTIVO. Como no enunciado a questão não se refere a modo 
verbal, fica impossível analisar. 
 
Questão nº 08 – Matemática – Nível Médio e Superior 
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Não há necessidade de expressar que os valores de a devem 
ser números reais, pois sistema linear é formado por equações lineares, sendo que equações 
lineares são escritas na forma , em que a1, a2, a3, ... são 
números reais. Desta forma a informação de que a deve ser um número real já está subentendido 
no conceito de sistemas lineares. Não há erro na redação da questão, o símbolo ao qual o 

candidato faz referência é uma vírgula. Qualquer número atribuído a a que seja diferente de  

torna este sistema um SPD, logo terá uma única solução. 
 
Questão nº 10 – Matemática – Nível Médio e Superior 
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O candidato está equivocado ao considerar o comprimento 
da pista como 100 m. O comprimento da pista é de 314 metros o que equivale a 100 metros de 
diâmetro como determina o enunciado. 
 
Questão nº 12 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio e Superior 
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. O recurso foi passado à análise do mérito. Conforme 
solicitação do requerimento, devido aos itens II (ao trocar-se a palavra “evocava” por “invocava” 
alterando em parte o significado da frase e o símbolo não ter um objetivo claro de induzir ao 
radicalismo) e III (pela Revolução Russa não ter sido o primeiro movimento operário) conduzirem a 
uma interpretação dúbia, defere-se o pedido de ANULAÇÃO DA QUESTÃO. 
 
Questão nº 15 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio e Superior 
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O objetivo da questão é de identificar corretamente o 
organismo internacional relatado em seu enunciado, que contém as informações necessárias para 
tal. Cabe ao candidato(a) interpretar as frases do enunciado, que pelo contexto apresentado 
propósitos e princípios possuem o mesmo entendimento como sendo os objetivos da OEA. 
Considerando o período em que se deu a sua criação um desses propósitos era ia de garantir a 
segurança mediante a ameaça comunista, o que obviamente, não é mais um propósito do período 
atual. Por outro lado, por eliminação, a ONU é um organismo mundial e não somente do 
continente americano, enquanto o FMI e o Banco Mundial são organismos financeiros mundiais. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE RODEIO - SC  
Edital de Processo Seletivo 

Fonte: AZEVEDO, Gislane Campos e SERIACOPI, Reinaldo. História em movimento. Vol. 3. 2. ed. 
São Paulo: Ática, 2013. Pág. 164. 
 
Questão nº 16 – Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. O conteúdo tema da questão é específico para os terceiros e 
quartos ciclos do ensino fundamental (anos finais), por este motivo a questão será ANULADA. 
 
Questão nº 17 – Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O tema da questão encontra-se no conteúdo programático 
do edital, sendo: “Os campos conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e 
tratamento da informação.” 
 
Questão nº 20 – Professor de Língua Portuguesa 
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO: A questão é clara e está correta. O Enunciado é claro e 
solicita a análise das afirmativas quanto à acentuação gráfica e os acentos existentes.  
A única alternativa que está incorreta é a letra B, que trata o til como sendo um acento.  
Dessa maneira, não há dúvidas sobre a questão, bem como salientamos que ela se encaixa no 
conteúdo programático. 
 
Questão nº 20 – Psicólogo 
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão deixa claro que se trata de um princípio 
estipulado por Edward Thorndike. Este pesquisador propôs a Lei do Efeito em 1911, em conjunto 
com outra lei, a Lei do Exercício. Nas palavras de Thorndike: 
 

A lei do efeito é: das várias reações apresentadas na mesma situação, as que são 
acompanhadas ou seguidas de perto pela satisfação do animal serão, sendo os 
outros fatores iguais, mais estreitamente conectadas à situação, de modo que, 
quando essa situação voltar a se apresentar, elas terão mais probabilidade de 
voltar a ocorrer; as que são acompanhadas ou seguidas de perto pelo desconforto 
do animal terão, sendo os outros fatores iguais, suas conexões àquela situação 
enfraquecidas, de modo que, quando essa situação voltar a se apresentar, elas 
terão menos probabilidade de voltar a ocorrer. Quando maior a satisfação ou o 
desconforto, maior o fortalecimento ou enfraquecimento do vínculo (1911, p. 
244). 

 
De fato, a lei do efeito de Thorndike é muito semelhante ao conceito skinneriano de 
condicionamento operante. Skinner reconheceu sua dívida para com Thorndike (SKINNER, 1953). 
Entretanto, a questão é bem clara  ao solicitar o princípio de Edward Thorndike, não menciona 
Skinner. Deste modo não poderia ser condicionamento operante, e sim, sem sombras de dúvidas a 
alternativa “C” - Lei do Efeito. 
REFERÊNCIAS:  
THORNDIKE, E. L. Animal Intelligence. New York: Macmillan, 1911. 
SKINNER, B. F. Science and human behavior. New York, NY: The Free Press, 1953. 
 
Questão nº 21 – Professor de História 
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. Não há resposta correta a ser assinalada, pois tratou-se de 
uma revolta de escravos, na maioria muçulmanos, ocorrida na Bahia em 1835, sendo assim a 
questão será ANULADA. 
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Questão nº 24 – Agente Educacional 
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa “b” está estritamente de acordo com o inciso II 
do artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.  A seguir segue o endereço eletrônico onde 
o(a) candidato(a) terá acesso a lei atualizada. 
Fonte: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 
 
Questão nº 24 – Professor de Educação Infantil 
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) deve ater-se às atualizações da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, pois o inciso do art. 4º do qual se refere foi alterado em 2013.  A 
seguir segue o endereço eletrônico onde o(a) candidato(a) terá acesso a lei atualizada. 
Fonte: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 
 
Prefeitura Municipal de Rodeio, 28 de novembro de 2017. 

 
 

Paulo Roberto Weiss  
Prefeito 

 
 
 


