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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: AUXILIAR DE SALA 
INSCRIÇÃO: 2021 
 
QUESTÃO 3 - GABARITO D 
Assinalar a alternativa em que o termo entre parêntesis NÃO corresponde ao significa contextual da palavra 
sublinhada: 
a) “[...] preceder algum comentário [...]” (superar) (linha 01). 
b) “[...] me reporto a algo [...]” (contenho) (linha 03). 
c) “[...] uma maneira coloquial de dar ênfase [...]” (formal) (linhas 03 e 04). 
d) “[...] para nortear meu pensamento [...]” (presidir) (linha 09). 

 
DO PEDIDO 
Peço a revisão na questão 3, apresenta em seu enunciado erro de ortografia. Parêntesis (parênteses) e 
significa (significado). A questão D conforme o gabarito, não corresponde ao que pede a questão. "Não 
corresponde ao significado contextual da palavra". De acordo com pesquisa em dicionários e conversa com 
professores da área realmente as palavras, Norte e presidir são sinônimos pois significa orientar, já questão 
A (preceder) significa ir adiante de ir na frente, enquanto (superar) qualidade de superar de vencer. Peço 
alteração do gabarito para alternativa A. 
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que o 
enunciado da referida questão cobra a alternativa cujo termo “NÃO corresponde” ao significado da palavra 
destacada. Contudo, o enunciado deveria cobrar o termo que “CORRESPONDE” ao significado. Tal equívoco 
torna a questão nula. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: AUXILIAR DE SALA 
INSCRIÇÃO: 2050 
 
QUESTÃO 3 - GABARITO D 
Assinalar a alternativa em que o termo entre parêntesis NÃO corresponde ao significa contextual da palavra 
sublinhada: 
a) “[...] preceder algum comentário [...]” (superar) (linha 01). 
b) “[...] me reporto a algo [...]” (contenho) (linha 03). 
c) “[...] uma maneira coloquial de dar ênfase [...]” (formal) (linhas 03 e 04). 
d) “[...] para nortear meu pensamento [...]” (presidir) (linha 09). 

 
DO PEDIDO 
Venho por meio deste pedir para que a banca examinadora reveja a questão de número 3 para o cargo de 
Auxiliar de sala. Pois a questão D (considerada incorreta), está certa, onde a palavra NORTEAR corresponde 
ao significado contextual de PRESIDIR. Assim a alternativa C que estaria totalmente errada, porque diz o 
inverso, sendo que COLOQUIAL é uma palavra informal e não FORMAL como diz na mesma. Contudo as 
demais alternativas (A e B) também não estão corretas já que ao pesquisar podemos perceber que elas não 
correspondem ao significado contextual. A questão teria que ser anulada porque no enunciado deveria ser 
pedido qual a alternativa que corresponde ao significado contextual. Além disso as palavras PARÊNTESES e 
SIGNIFICADO estão escritas de forma incorretas. 
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que o 
enunciado da referida questão cobra a alternativa cujo termo “NÃO corresponde” ao significado da palavra 
destacada. Contudo, o enunciado deveria cobrar o termo que “CORRESPONDE” ao significado. Tal equívoco 
torna a questão nula. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: 2173 
INSCRIÇÃO: AUXILIAR DE SALA 
 
QUESTÃO 12 - GABARITO C 
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, o que expressa as aprendizagens essenciais que devem ser 
asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares são: 
a) As competências. 
b) Os currículos. 
c) As habilidades. 
d) Os campos de experiência. 
 
DO PEDIDO 
Boa tarde! Fiquei com uma dúvida na questão 12- Que fala da Base Nacional comum curricular BNCC, o que 
expressa as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos 
escolares são: Não seria as competências??? 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
Preliminarmente, será importante citar a fonte de origem da presente questão: BRASIL. Ministério da 
Educação. Base Nacional Comum Curricular - Educação é Base. 
 
De Acordo com o BNCC, página 29, temos: 

As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes 
contextos escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura, conforme 
ilustrado no exemplo a seguir [...] 

 
Portanto, somente a alternativa C contempla a resposta correta e de acordo com o BNCC. 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: AUXILIAR DE SALA  
INSCRIÇÃO: 2050 
 

QUESTÃO 16 - GABARITO D 
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, em relação à alimentação na educação 
infantil, assinalar a alternativa INCORRETA: 
a) Aconselha-se que as mamadeiras sejam oferecidas com o bebê no colo, bem recostado, o que propicia contato 
corporal, troca de olhares e expressões faciais entre o adulto e a criança. 
b) O ato de alimentar é fonte de inúmeras oportunidades de aprendizagem. 
c) É recomendável que os professores ofereçam uma variedade de alimentos e cuidem para que a criança 
experimente de tudo. 
d) O ato de alimentar tem como objetivo apenas fornecer nutrientes para manutenção da vida e da saúde. 
 

DO PEDIDO 
Venho por meio deste pedir para que a banca examinadora reveja a questão de número 16 para o cargo de 
Auxiliar de sala. Pois além da questão errada (alternativa D) a alternativa C ficou Incompleta, assim dando 
um outro sentido para a frase, que seria de oferecer vários alimentos (não especificando quais) e cuidar para 
que as crianças comessem de tudo. Sabendo que não podemos dar qualquer tipo de alimentos para eles. E 
caso recusassem, não poderá ter insistência de nós. Assim a alternativa deveria estar escrita de acordo com o 
parágrafo completo do referencial, onde além do escrito necessitaria incluir que devemos dar alimentos com 
boa procedência e não devemos forçar as crianças a comer. 
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 

Preliminarmente, será importante citar a fonte de origem da presente questão: BRASIL. Ministério da 
Educação. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
 

De acordo com a obra supracitada, página 55 temos: 
É recomendável que os professores ofereçam uma variedade de alimentos e cuidem para que a criança 
experimente de tudo. O respeito às suas preferências e às suas necessidades indica que nunca devem ser 
forçadas a comer, embora possam ser ajudadas por meio da oferta de alimentos atraentes, bem preparados, 
oferecidos em ambientes afetivos, tranquilos e agradáveis. [grifo nosso] 

Portanto, a alternativa C está correta e de acordo com o Referencial Curricular. 
 

Ainda, de acordo com o Referencial Curricular, temos: 
O ato de alimentar tem como objetivo, além de fornecer nutrientes para manutenção da vida e da saúde, 
proporcionar conforto ao saciar a fome, prazer ao estimular o paladar e contribui para a socialização ao revesti-
lo de rituais.  

Com base no trecho acima, a alternativa D está totalmente incorreta contemplando o enunciado da 
presente questão. 
 

CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 
É o parecer, S.M.J. 
Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2056 
 
QUESTÃO 1 - GABARITO D 
Analisar a forma como o trecho a seguir foi reescrito de forma coerente, coesa e de acordo com o significado 
contextual: 
“De uns tempos para cá, porém, comecei a perceber que a opinião, sem ser de caso pensado, parece de fato 
corresponder a alguma coisa que Seu Domingos costumava dizer.” (linhas 05 e 06) 
a) “De uns tempos para cá, comecei a perceber que a opinião parece ser de caso pensado, sem de fato corresponder a 
alguma coisa que, porém, Seu Domingos costumava dizer.”  
b) “Porém, comecei a perceber que, de uns tempos para cá, a opinião parece de fato corresponder a alguma coisa que 
Seu Domingos costumava dizer sem ser de caso pensado.” 
c) “De uns tempos para cá, porém, comecei a perceber que, sem ser de caso pensado, a opinião parece corresponder a 
alguma coisa que Seu Domingos de fato costumava dizer.” 
d) “Porém, de uns tempos para cá, comecei a perceber que, sem ser de caso pensado, a opinião parece corresponder, 
de fato, a alguma coisa que Seu Domingos costumava dizer.” 
 
DO PEDIDO 
A questão 1 da prova o enunciado não pede a forma mais coerente, coesa e de acordo com o 
significado..Portanto a letra B também está coerente, coesa e de acordo com o significado. Não tem erro na 
letra B...pedimos que anulem a questão onde tem duas certas B e D.. O enunciado não está claro..está dando 
oportunidade de assinalar mais de uma.  
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 

Comparando o trecho extraído do texto (De uns tempos para cá, porém, comecei a perceber que a opinião, 
sem ser de caso pensado, parece de fato corresponder a alguma coisa que Seu Domingos costumava dizer.”) 
com o trecho reescrito na alternativa B, (“Porém, comecei a perceber que, de uns tempos para cá, a opinião 
parece de fato corresponder a alguma coisa que Seu Domingos costumava dizer sem ser de caso pensado.”), 
tem-se que: 
 
O excerto “sem ser de caso pensado” corresponde, no primeiro caso, refere-se a “opinião”. No segundo 
caso, refere-se a “alguma coisa que Seu Domingos costumava dizer”. A ordem dos termos e a pontuação 
mudam o sentido da oração na alternativa B, que, por essa razão, está incorreta. 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2056 
 
QUESTÃO 3 - GABARITO D 
Assinalar a alternativa em que o termo entre parêntesis NÃO corresponde ao significa contextual da palavra 
sublinhada: 
a) “[...] preceder algum comentário [...]” (superar) (linha 01). 
b) “[...] me reporto a algo [...]” (contenho) (linha 03). 
c) “[...] uma maneira coloquial de dar ênfase [...]” (formal) (linhas 03 e 04). 
d) “[...] para nortear meu pensamento [...]” (presidir) (linha 09). 

 
DO PEDIDO 
Peço revisão na questão 3..Ja apresenta em seu enunciado erros ortograficos graves..Parêntesis ( parênteses) 
e significa ( significado). A questão D conforme o gabarito nao corresponde ao que pede a questão, "Nao 
corresponde ao significado contextual da palavra" ..De acordo com pesquisa em dicionarios e conversa com 
professores da area..realmente as palavras nortear e presidir são sinônimos, pois significam orientar. Ja a 
questão A, preceder significa ( ir adiante de, ir na frente....enquanto superar ( qualidade de superior, de 
vencer). Tendo significados diferentes nao tem significado contextual da palavra. Peço alteração de gabarito. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que o 
enunciado da referida questão cobra a alternativa cujo termo “NÃO corresponde” ao significado da palavra 
destacada. Contudo, o enunciado deveria cobrar o termo que “CORRESPONDE” ao significado. Tal equívoco 
torna a questão nula. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 
É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2053 
 
QUESTÃO 20 - GABARITO D 
Em relação a reprodução assexuada das plantas, analisar os itens abaixo: 
I - A reprodução assexuada mantém o patrimônio genético constante ao longo das gerações. 
II - Nas plantas vasculares, a forma mais comum de reprodução assexuada é a propagação vegetativa. 
III - Nas plantas hepáticas e musgos verifica-se a formação de propágulos. 
Estão CORRETOS: 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 

 
DO PEDIDO 
A questão de número 20, sobre conhecimentos específicos está incorreta. A resposta certa é alternativa A. 
Somente as hepáticas produzem propágulos durante a reprodução assexuada, e na questão diz que as 
hepáticas e os musgos se reproduzem por propágulos. Segundo Vanessa Sardinha dos Santos, do site Brasil 
escola, cita o seguinte texto: "As briófitas reproduzem-se tanto sexuadamente, quanto assexuadamente. 
Podemos observar a reprodução assexuada, por exemplo, em algumas espécies de musgos. Nesse grupo, 
verifica-se a formação e pequenas plântulas que se destacam da planta-mãe e formam novos indivíduos 
idênticos aquele do qual originou". Thalita Angélica Barbosa do site portal educação cita o seguinte texto: 
"Nas hepáticas pode ocorrer reprodução assexuada por meio de propágulos. Na superfície dorsal dessas 
plantas, existem estruturas especiais denominadas conceptáculos. Estes têm a forma de taça e em seu 
interior estão os propágulos, estruturas multicelulares com a forma de um oito, que possuem células com 
capacidade meristemática, capazes de produzir uma nova planta". No site Educalingo:"Em Botânica, 
propágulos são estruturas constituídas basicamente por células meristemáticas que se desprendem de uma 
planta adulta para dar origem a uma nova planta, geneticamente idêntica à planta de origem. Propágulos 
são muito comuns em algas, em gametófitos de Hepáticas, e em espécies da família Crassulaceae, entre 
outras". Como se pode ver nestes texto, nenhum cita que musgos se reproduzem por propágulos, por isto, a 
questão está incorreta. Sites usados como referência: <https://brasilescola.uol.com.br/biologia/briofitas.ht> 
<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/reproducao-dos-vegetais/28149> 
https://educalingo.com/pt/dic-pt/propagulo 
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
Preliminarmente, será importante citar a fonte de origem da presente questão: LOPES, Sônia. Coleção BIO 
volume único. Editora Saraiva. 
 
O recorrente alega que o item III está incorreto, vejamos como constou o item: Nas plantas hepáticas e 
musgos verifica-se a formação de propágulos. 
 
De acordo com a obra supracitada, página 461, temos: 

http://www.concursosss1.com.br/
https://educalingo.com/pt/dic-pt/propagulo
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O principal meio de reprodução das briófitas é a fragmentação: partes do corpo de uma planta são capazes de 
dar origem a outras plantas. Há, no entanto, outros processos, principalmente nas hepáticas e musgos. Nestes 
grupos verifica-se a formação de propágulos, estruturas formadas por células meristemáticas, que são 

capazes de produzir uma nova planta. [grifo nosso] 
 
Portanto, o item III está correto. 
 

CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2012 
 
QUESTÃO 3 - GABARITO D 
Assinalar a alternativa em que o termo entre parêntesis NÃO corresponde ao significa contextual da palavra 
sublinhada: 
a) “[...] preceder algum comentário [...]” (superar) (linha 01). 
b) “[...] me reporto a algo [...]” (contenho) (linha 03). 
c) “[...] uma maneira coloquial de dar ênfase [...]” (formal) (linhas 03 e 04). 
d) “[...] para nortear meu pensamento [...]” (presidir) (linha 09). 

 
DO PEDIDO 
Por meio desse, venho pedir que a questão de n° 03, DENTRO DAS QUESTÕES DE PORTUGUÊS, seja anulada. 
A questão está formulada de forma CONTRADITÓRIA de acordo com as alternativas expostas. A questão 
pede para assinalar a alternativa em que o termo no final da frase, em parênteses, não corresponda ao 
significado contextual das palavras sublinhadas. Desta forma, a única alternativa que estaria correta (ONDE 
A PALAVRA SUBLINHADA E A PALAVRA EM PARÊNTESES ESTÃO EM CORRESPONDÊNCIA) ,seria a alternativa 
D. Podendo então assinalar como correto (ALTERNATIVA CORRETA DA QUESTÃO EM SI) as alternativas A; B; 
e C; onde as palavras não correspondem umas com as outras dentro de cada alternativa. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que o 
enunciado da referida questão cobra a alternativa cujo termo “NÃO corresponde” ao significado da palavra 
destacada. Contudo, o enunciado deveria cobrar o termo que “CORRESPONDE” ao significado. Tal equívoco 
torna a questão nula. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2205 
 
QUESTÃO 2 - GABARITO C 
De acordo com o texto, analisar os itens sobre o narrador da história: 
I - Sua opinião, naturalmente, coincide com a do pai. 
II - Comumente se inspira na figura do pai antes de agir. 
III - Demonstra saudosismo ao lembrar-se da conversa entre avô e neto. 
Quais estão corretos? 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 
DO PEDIDO 
Questão 2) Quando se trata de opinião, não quer dizer que ira coincidir com a do seu pai todas as vezes. 
Deveria ser especificado conforme o texto que poderá corresponder a alguma coisa. dizer que naturalmente 
coincide com a do pai, indica sempre.  
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
No item I, tem-se: “Sua opinião, naturalmente, coincide com a do pai.” Dizer que “naturalmente coincide” 
não indica, necessariamente, sempre. A naturalidade diz respeito a algo que não é forçado ou imposto. São 
trechos do texto que confirmam a assertiva: “Já se tornou hábito meu preceder algum comentário por uma 
introdução: “como dizia meu pai” e “a opinião, sem ser de caso pensado, parece de fato corresponder a 
alguma coisa que Seu Domingos costumava dizer.” Assim, o item I está correto. 
 
Ratifica-se o gabarito oficial “C”. 
 

CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2041 
 
QUESTÃO 16 - GABARITO D 
Considerando que os valores de x e y, representados no sistema de equações a seguir, correspondem aos valores de 
duas das dimensões de um paralelepípedo cujo volume é 800 u.v., determine o valor da terceira dimensão deste 
sólido: 

 

 

 
 

a) 10. 
b) 16. 
c) 18. 
d) 20. 

 
DO PEDIDO 
Peço recurso da questão número 16 da disciplina legislação e conhecimentos específico. O sistema de 
equação apresentado, não confere valores certos ( x e y) para prosseguir os cálculos para achar o valor da 
terceira dimensão do sólido, pois a resposta correta seria o item d) 20. Em um sistema de equações, as 
equações apresentam duas variáveis x e y para serem calculadas, porem a primeira equação do sistema não 
apresenta a variável y, impossibilitando o calcula do sistema. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que a 
questão apresenta um erro de digitação na segunda incógnita da primeira equação como sendo X quando 
deveria ser Y. Tal equívoco torna a questão nula. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 
É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2116 
 
QUESTÃO 16 - GABARITO D 
Considerando que os valores de x e y, representados no sistema de equações a seguir, correspondem aos valores de 
duas das dimensões de um paralelepípedo cujo volume é 800 u.v., determine o valor da terceira dimensão deste 
sólido: 

 

 

 
 

a) 10. 
b) 16. 
c) 18. 
d) 20. 

 
DO PEDIDO 
Questão número 16 - Há um erro de digitação na questão. O sistema linear de duas incógnitas para ser 
possível e determinado deve ser {x/2+ 3y/2=17 e 2x - y = -2, onde a solução será y = 10, x = 4. E pelo sistema 
digitado {x/2+ 3x/2=17 e 2x- y = - 2, não será possível resolver. Como o volume v = 800, logo: v = x.y.z 800 = 4 
. 10 . z 800 = 40 . z 800:40 = z Z = 20 Questão 18 - O conjunto dos números naturais N está contido nos 
conjuntos dos números Z, Q, R, I, C. Mas estes não estão contidos no conjunto dos números naturais, logo, 
pela teoria dos conjuntos, eles não podem ser subconjuntos. Então as alternativas A,B não são respostas e a 
D não porque x é menor ou igual a 15 e não pode ser diferente. A questão C também não se inclui porque se x 
é menor ou igual a 15, como que x vai ser menor que 10 e maior que 15? esta alternativa também não é. 
Portanto não há solução. Poderia ser a questão B se: x pertencesse aos Naturais N ao invés de inteiros Z 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que a 
questão apresenta um erro de digitação na segunda incógnita da primeira equação como sendo X quando 
deveria ser Y. Tal equívoco torna a questão nula. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2205 
 
QUESTÃO 18 - GABARITO B 
Seja o conjunto A= , assinale a alternativa que apresenta um subconjunto de A: 

a) . 

b) . 

c) . 

d) . 
 
DO PEDIDO 
Questão 18) Para ser um subconjunto precisa pertencer aos mesmo conjunto dado. A questão dá o conjunto 
natural representado por N. Porém a resposta do gabarito indica a opção onde o conjunto é dos inteiros 
representado pela letra Z. Os conjuntos se divergem.  
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 

Definição de Subconjunto: Se A e B são conjuntos, A é chamado subconjunto de B, escrito 
A ⊆ B, sse cada elemento de A também é um elemento de B. 
  
No enunciado temos o seguinte conjunto numérico: A = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}. E temos nas 
alternativas os seguintes conjuntos: 
a) (-∞ ; 15] não satisfaz a definição; 
b) {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}, satisfaz a definição; 
c) {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} U {16,17,18,19 ...}  não satisfaz a definição; 
d) {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14} U {16, 17,18,19,20 ...} não satisfaz a definição. 
  
Logo, ratifica-se o gabarito: alternativa B. 
 

CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2124 
 
QUESTÃO 3 - GABARITO D 
Assinalar a alternativa em que o termo entre parêntesis NÃO corresponde ao significa contextual da palavra 
sublinhada: 
a) “[...] preceder algum comentário [...]” (superar) (linha 01). 
b) “[...] me reporto a algo [...]” (contenho) (linha 03). 
c) “[...] uma maneira coloquial de dar ênfase [...]” (formal) (linhas 03 e 04). 
d) “[...] para nortear meu pensamento [...]” (presidir) (linha 09). 

 
DO PEDIDO 
Prezado examinador, entendo que há equívoco no gabarito da questão 03, pois a questão pede o termo que 
NÃO corresponde ao significado contextual da palavra sublinhada. Sendo assim, a única alternativa 
equivalente é a letra C, em razão de, COLOQUIAL NÃO corresponde ao significado de FORMAL, como está 
entre parênteses, e sim, de INFORMAL. 
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que o 
enunciado da referida questão cobra a alternativa cujo termo “NÃO corresponde” ao significado da palavra 
destacada. Contudo, o enunciado deveria cobrar o termo que “CORRESPONDE” ao significado. Tal equívoco 
torna a questão nula. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 

 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2157 
 
QUESTÃO 3 - GABARITO D 
Assinalar a alternativa em que o termo entre parêntesis NÃO corresponde ao significa contextual da palavra 
sublinhada: 
a) “[...] preceder algum comentário [...]” (superar) (linha 01). 
b) “[...] me reporto a algo [...]” (contenho) (linha 03). 
c) “[...] uma maneira coloquial de dar ênfase [...]” (formal) (linhas 03 e 04). 
d) “[...] para nortear meu pensamento [...]” (presidir) (linha 09). 

 
DO PEDIDO 
Peço a revisão na questão 3. A questão D conforme o gabarito, não corresponde ao que pede a questão. 
"Não corresponde ao significado contextual da palavra". De acordo com pesquisa em dicionários e conversa 
com professores da área realmente as palavras, Norte e presidir são sinônimos pois significa orientar, já 
questão A, preceder significa ir adiante de ir na frente, enquanto superar qualidade de superar de vencer. 
Peço alteração do gabarito para alternativa A, para que não saio prejudicada.Obrigada!   
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que o 
enunciado da referida questão cobra a alternativa cujo termo “NÃO corresponde” ao significado da palavra 
destacada. Contudo, o enunciado deveria cobrar o termo que “CORRESPONDE” ao significado. Tal equívoco 
torna a questão nula. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2214 
 
QUESTÃO 3 - GABARITO D 
Assinalar a alternativa em que o termo entre parêntesis NÃO corresponde ao significa contextual da palavra 
sublinhada: 
a) “[...] preceder algum comentário [...]” (superar) (linha 01). 
b) “[...] me reporto a algo [...]” (contenho) (linha 03). 
c) “[...] uma maneira coloquial de dar ênfase [...]” (formal) (linhas 03 e 04). 
d) “[...] para nortear meu pensamento [...]” (presidir) (linha 09). 

 
DO PEDIDO 
Questão 3 - A questão pede para assinalar a alternativa em que os termos NÃO correspondem ao significado 
contextual, O gabarito preliminar traz como correta a letra D: " Para (NORTEAR) meu pensamento. 
(PRESIDIR)". De acordo com o site https://www.sinonimos.com.br/, a palavra NORTEAR é um sinônimo da 
palavra PRESIDIR, sendo assim essas palavras em destaque possui significado contextual. sendo assim 
Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão objeto deste recurso deve ser alterado 
para: "letra C - uma maneira (Coloquial) de dar enfase ( Formal )". que de acordo com os sites 
https://www.antonimos.com.br/ e https://www.dicio.com.br/ a palavra FORMAL é um antônimo da palavra 
COLOQUIAL, sendo assim essas palavras em destaque não corresponde ao significado contextual, como é 
pedido para assinalar na questão.  
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que o 
enunciado da referida questão cobra a alternativa cujo termo “NÃO corresponde” ao significado da palavra 
destacada. Contudo, o enunciado deveria cobrar o termo que “CORRESPONDE” ao significado. Tal equívoco 
torna a questão nula. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2187 
 
QUESTÃO 9 - GABARITO D 
Assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo: 
Meleiro pertencia ao município de_________________, atualmente município de _________________. 
a) Nova Veneza - Morro Grande 
b) Morro Grande - Campinas do Sul 
c) Turvo - Araranguá 
d) Campinas do Sul - Araranguá 

 
DO PEDIDO 
A questão n. 9 questiona a qual município pertencia o atual município de Meleiro, antes de este vir a ter este 
nome 'Meleiro'. A alternativa correta, de acordo com o gabarito preliminar, aponta a alternativa "d" como 
correta. Contudo, em uma consulta no sítio Oficial da Prefeitura Municipal de Araranguá consta como 
"Distrito" e no sítio oficial da Prefeitura de Meleiro consta somente como Campinas. Em consulta ao 
dicionário a palavra município não é sinônimo de distrito. Desta forma, ao colocar na questão referida, que 
Meleiro pertencia ao "município", induz o candidato ao erro, por as palavras 'distrito' e 'município' são serem 
sinônimas. Neste sentido, solicito a anulação de tal questão. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
Preliminarmente, será importante citar que a presente questão foi elaborada com base nos dados 
disponíveis no site oficial do Município de Meleiro, https://www.meleiro.sc.gov.br/, conforme indicado no 
Edital nº 03/2019. 
 
No site do Município de Meleiro está conforme segue: 

 
 
Completando o trecho apresentado na questão de acordo com o site, a única alternativa que preenche 
corretamente é a D.  
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Cabe ressaltar que o site do Município de Araranguá não foi indicado para estudo e nem deveria ser 
utilizado como base para responder as questões. 
   
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2124 
 
QUESTÃO 12 - GABARITO B 
De acordo com a Resolução 02/2015, em relação a avaliação na educação infantil, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
(_) A avaliação da Educação Infantil realizar-se-á mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento da 
criança, tomando como referência os objetivos estabelecidos para esta etapa da educação, não tendo como função a 
seleção/promoção, embora seja utilizada como pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental. 
(_) A avaliação na educação infantil deverá possibilitar diagnosticar os avanços, possibilidades e dificuldades dos 
educandos, educadores, do coletivo de profissionais da instituição e de cada criança em relação a sua aprendizagem e 
desenvolvimento. 
(_) A família receberá bimestralmente um parecer descritivo contendo o registo do desenvolvimento da criança. 
a) C - C - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) E - E - C. 

 
DO PEDIDO 
Prezado examinador, entendo que há equívoco no gabarito da questão 12, se tratando da resolução 
02/2015, artigo 9°, §1°a avaliação na educação infantil NÃO será pré-requisito para o acesso a9 ensino 
fundamental. §°2 a família receberá uma avaliação SEMESTRALMENTE, e não, BIMESTRALMENTE como 
sugere a questão. 
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
A presente questão foi elaborada de acordo com a seguinte referência bibliográfica: MELEIRO. Conselho 
Municipal de Educação. Resolução 02/2015 e alterações. Fixa normas para o funcionamento da Educação 
Infantil no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, artigo 9º. 
 
Analisando cada uma das afirmativas, temos: 
Na primeira: 
A avaliação da Educação Infantil realizar-se-á mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, 
tomando como referência os objetivos estabelecidos para esta etapa da educação, não tendo como função a 
seleção/promoção, embora seja utilizada como pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental. 
De acordo com o Artigo 9º da referida lei, temos: 

 

Portanto, a afirmativa está errada. 
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Na segunda: 
A avaliação na educação infantil deverá possibilitar diagnosticar os avanços, possibilidades e dificuldades dos 
educandos, educadores, do coletivo de profissionais da instituição e de cada criança em relação a sua aprendizagem e 
desenvolvimento. 
 

De acordo com o Artigo 9º, §1º, temos: 

 
Portanto, a afirmativa está certa. 
 
Na terceira: 
A família receberá bimestralmente um parecer descritivo contendo o registo do desenvolvimento da criança. 

 
De acordo com o Artigo 9º, §2º, temos: 

 
 
Portanto, a afirmativa está errada. 
 
Diante do exposto, na presente questão a primeira e a terceira afirmativas estão erradas, devendo ser 
considerada a alternativa que contempla a resposta C. 
 
CONCLUSÃO: RETIFIQUE-SE o gabarito preliminar para alternativa C. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE MELEIRO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2019 
 

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO 
INSCRIÇÃO: 2214 
 
QUESTÃO 12 - GABARITO B 
De acordo com a Resolução 02/2015, em relação a avaliação na educação infantil, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
(_) A avaliação da Educação Infantil realizar-se-á mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento da 
criança, tomando como referência os objetivos estabelecidos para esta etapa da educação, não tendo como função a 
seleção/promoção, embora seja utilizada como pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental. 
(_) A avaliação na educação infantil deverá possibilitar diagnosticar os avanços, possibilidades e dificuldades dos 
educandos, educadores, do coletivo de profissionais da instituição e de cada criança em relação a sua aprendizagem e 
desenvolvimento. 
(_) A família receberá bimestralmente um parecer descritivo contendo o registo do desenvolvimento da criança. 
a) C - C - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) E - E - C. 

 
DO PEDIDO 
Questão 12 - Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão objeto deste recurso deve ser 
alterado para: Letra C. que de acordo com a RESOLUÇÃO 02/2015 do município de meleiro, que pode ser 
acessado através do site:  
http://edicao.dom.sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=http%3A%2F%2Fedicao.dom.sc.gov.br%2F1421943
273_edicao_dom_1668_14.pdf#page=264, na pagina 264, Art. 9º - A avaliação da Educação Infantil realizar-
se-á mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, to-mando como referência os 
objetivos estabelecidos para esta etapa da educação, não tendo como função a seleção/promoção e não 
constituindo pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental.§1º - A avaliação na educação infantil 
deverá possibilitar diagnosticar os avanços, possibilidades e dificuldades dos educandos, educadores, do 
coletivo de profissionais da instituição e de cada criança em relação a sua aprendizagem e 
desenvolvimento;§2º - A família receberá semestralmente um parecer descritivo contendo o registo do 
desenvolvimento da criança; Demostra que a primeira questão esta errada de acordo com o art.9, Segunda 
questão esta correta, de acordo com o art.9 §1º e a terceira questão esta errada, de acordo com o art9. §2º. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
A presente questão foi elaborada de acordo com a seguinte referência bibliográfica: MELEIRO. Conselho 
Municipal de Educação. Resolução 02/2015 e alterações. Fixa normas para o funcionamento da Educação 
Infantil no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, artigo 9º. 
 
Analisando cada uma das afirmativas, temos: 
Na primeira: 
A avaliação da Educação Infantil realizar-se-á mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, 
tomando como referência os objetivos estabelecidos para esta etapa da educação, não tendo como função a 
seleção/promoção, embora seja utilizada como pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental. 
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De acordo com o Artigo 9º da referida lei, temos: 

 

Portanto, a afirmativa está errada. 
 
Na segunda: 
A avaliação na educação infantil deverá possibilitar diagnosticar os avanços, possibilidades e dificuldades dos 
educandos, educadores, do coletivo de profissionais da instituição e de cada criança em relação a sua aprendizagem e 
desenvolvimento. 
 

De acordo com o Artigo 9º, §1º, temos: 

 
Portanto, a afirmativa está certa. 
 
Na terceira: 
A família receberá bimestralmente um parecer descritivo contendo o registo do desenvolvimento da criança. 

 
De acordo com o Artigo 9º, §2º, temos: 

 
 
Portanto, a afirmativa está errada. 
 
Diante do exposto, na presente questão a primeira e a terceira afirmativas estão erradas, devendo ser 
considerada a alternativa que contempla a resposta C. 
 
CONCLUSÃO: RETIFIQUE-SE o gabarito preliminar para alternativa C. 

 

É o parecer, S.M.J. 
 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2020. 
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