
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA  

 

1 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 07/2019 

 

ERICO DE OLIVEIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ILHOTA - SC, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do artigo 37, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA DISCORDÂNCIA DE GABARITO E QUESTÕES, do Edital de Processo Seletivo 07/2019, 

conforme segue: 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001  

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 12 para cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que todos os sites 

trazem a mesma informação, apontando o navio Grego Bouboulina. Tal informação pode ser verificada nos 

sites: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/01/politica/1572619047_933670.html  

 

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/11/01/pf-aciona-interpol-e-diz-

nao-saber-se-derramamento-de-oleo-foi-proposital.htm 

 

https://www.dw.com/pt-br/navio-grego-%C3%A9-suspeito-de-ter-vazado-%C3%B3leo-no-nordeste/a-

51085062 

 

RECURSO 002  

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 15 para cargos de nível médio e 

superior. 

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

alternativa correta é a apresentada no gabarito provisório. Tal informação pode ser verificada no site do 

Município, o qual é considerado como fidedigno, disponível em: 

https://www.ilhota.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/41530  

 

RECURSO 003 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 16 para o cargo de nutricionista. 

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

trata sobre o código de ética do profissional. 

 

RECURSO 004 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 17 para o cargo de nutricionista. 

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

apresenta em sua letra “c”, uma alternativa que atende ao exposto no Guia Alimentar para a População 

Brasileira, uma vez que os quantitativos contaminantes físicos, químicos e biológicos devem ser mínimos. 

 

RECURSO 005 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 19 para o cargo de nutricionista. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que a divergência de 

bibliografia em relação ao assunto abordado na questão. ANULAR A QUESTÃO. 

 

RECURSO 006 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 22 para o cargo de professor de anos 

iniciais. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, senão vejamos o item 

II da referida questão, o qual está incorreto: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/01/politica/1572619047_933670.html
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/11/01/pf-aciona-interpol-e-diz-nao-saber-se-derramamento-de-oleo-foi-proposital.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/11/01/pf-aciona-interpol-e-diz-nao-saber-se-derramamento-de-oleo-foi-proposital.htm
https://www.dw.com/pt-br/navio-grego-%C3%A9-suspeito-de-ter-vazado-%C3%B3leo-no-nordeste/a-51085062
https://www.dw.com/pt-br/navio-grego-%C3%A9-suspeito-de-ter-vazado-%C3%B3leo-no-nordeste/a-51085062
https://www.ilhota.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/41530
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II - Alfabetização é o desenvolvimento do uso competente da leitura e escrita nas 

práticas sociais. 

 

Observem que o desenvolvimento competente da leitura e escrita nas práticas sociais é atrelado ao “letramento” e não a 

alfabetização. Senão vejamos: 

 
Letramento: buscamos uma proposta que possibilite inserir os educandos em situações 

em que a escrita apareça de forma dinâmica, para atender às suas diferentes funções 

sociais. Escrevemos sempre com um objetivo, e de acordo com esse objetivo, buscamos 

o texto mais adequado ao momento para nos comunicar. Acreditamos que apropriar-se 

das práticas letradas é incluir-se nas práticas sociais e culturais, que possibilitam o 

exercício da cidadania. 

 

Disponível em Portal.mec.gov.br https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=letramento+e+alfabetiza%C3%A7%C3%A3o  

 

 

RECURSO 007 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 23 para o cargo de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que o erro de 

grafia não impede o candidato de chegar a alternativa correta, tão pouco induz o candidato ao erro. 
 

 

Os demais recursos não foram julgados por estarem em desacordo com o item 8.4 do edital: 

 
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. 

 

 

 

Ilhota, 04 de dezembro de 2019. 
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