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Questão nº 01 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Conforme o próprio recursante afirma, a questão é clara e 

está correta, pois Paisinho existe na língua portuguesa. É certo que também existe Paizinho com Z, 

mas tal fato não exclui a correta ortografia de Paisinho com S. A questão não será cancelada, pois 

solicitava que se assinalasse a ALTERNATIVA INCORRETA, tendo, portanto, apenas a opção B. 

 

Questão nº 02 – Língua Portuguesa – Nível Fundamental 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara, está correta e de acordo com o 

conteúdo previsto no edital para os cargos em que foi aplicado. Levando-se em conta que, entre as 

atribuições do cargo, presentes no Anexo I do edital, está o de “Ministrar aulas teóricas e práticas” 

espera-se que o candidato tenha no mínimo o conhecimento proposta na questão para poder 

desempenhar tal função. 

 

Questão nº 03 – Língua Portuguesa – Nível Fundamental 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara, está correta e de acordo com o 

conteúdo previsto no edital para os cargos em que foi aplicado. Levando-se em conta que, entre as 

atribuições do cargo, presentes no Anexo I do edital, está o de “Ministrar aulas teóricas e práticas” 

espera-se que o candidato tenha no mínimo o conhecimento proposta na questão para poder 

desempenhar tal função. 

 

Questão nº 06 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa “A” afirma que refugiados são “aqueles que 

buscam melhores condições sem correr risco de vida em seu país de origem”, essa definição se 

enquadra como migração externa espontânea, pois para a definição de refugiado é necessário ter um 

evento que o force a deixar seu país de origem, enquanto os migrantes escolhem se deslocar não por 

causa de uma ameaça direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua vida 

em busca de trabalho ou educação, por reunião familiar ou por outras razões. 

Fonte:  

http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-

termo-correto/ 

 

Questão nº 10 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Considerando que há sítio 

arqueológico na Ilha do Mel no município de Araquari – SC, conforme publicações a seguir, 

decide-se pela anulação da questão. 

Fontes: 

https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/598a34e0cc1d2e78375e1107dbfcd0a9.pdf 

www.journals.usp.br/revmae/article/download/109410/107890 

 

 

Questão nº 11 – Psicólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. No caso específico da alternativa “I”, onde se lê “O 

mutismo pode estar presente em indivíduos com catatonia não estuporosa, como um maneirismo”, 

está correta. De acordo com a obra “Fish’s clinical psychology: signs and syntoms in psychiatry” de 
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Patricia Casey e Brendan Kelly (terceira edição – 2008), no capítulo 3 que versa sobre transtornos 

do pensamento e da fala, especificamente na página 49, o texto é explícito ao afirmar que “o 

mutismo está quase sempre presente no estupor catatônico, mas pode também ocorrer em 

indivíduos com catatonia não estuporosa como um maneirismo”. Outra referência que fala sobre 

este fenômeno é esta: HAW, C. M.; CORDESS, C. C. Mutism and the problem of the mute 

defendant. Med Sci Law, 1988, abr., v. 28, n. 2, p. 157-164, 1988. 

Deste modo, por mais que tal tema possa trazer algum debate teórico, na prática e publicações da 

área de psicologia clínica tal fenômeno é fundamentado. Destarte, a alternativa “I” também está 

correta, tornando a alternativa “a”, conforme o gabarito, correta. 

 

Questão nº 14 – Monitor de Música e Violão 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que em nenhum 

momento está dito que é o único aspecto que se desenvolve ao longo da vida. Isso é uma ilação 

inválida do recorrente. 

 

Questão nº 18 – Professor II 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC, O CURRÍCULO 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O QUE PROPÕEM AS NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS?, diz 

que: “ Para a concretização dos princípios políticos apontados para a área, a instituição de Educação 

Infantil deve trilhar o caminho de educar para a cidadania, analisando suas práticas educativas de 

modo a: • promover a formação participativa e crítica das crianças; • criar contextos que permitam 

às crianças a expressão de sentimentos, ideias, questionamentos, comprometidos com a busca do 

bem estar coletivo e individual, com a preocupação com o outro e com a coletividade; • criar 

condições para que a criança aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos outros 

sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito. • garantir uma experiência 

bem sucedida de aprendizagem a todas as crianças, sem discriminação, e lhes proporcionar 

oportunidades para o alcance de conhecimentos básicos que são considerados aquisições valiosas 

para elas;”. 

O item d da questão refere-se a um dos objetivos e metodologias dos princípios éticos. Sendo assim, 

a alternativa correta é a letra “c”. 

 

Questão nº 19 – Assistente Social 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O artigo 3º da Lei 10.741/2003, afirma que é de dever: É 

obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 

esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. Diante das afirmativas da referida questão pode-se compreender a palavra 

comunidade e sociedade como o mesmo significado. 

 

Questão nº 20 – Assistente Social 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O erro de digitação no número do artigo não invalida a 

questão, quando, tanto o enunciado quanto as alternativas retratam claramente o tema abordado que 

são as linhas de ação da política de atendimento ao idoso. 

Art. 47. São linhas de ação da política de atendimento: 

I– políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994; 

II– políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem; 

III– serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, 

exploração, abuso, crueldade e opressão; 

IV– serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em 

hospitais e instituições de longa permanência; 

V– proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos; 
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VI– mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade 

no atendimento do idoso. 

Recurso indeferido, pois entende-se que abrigo institucional se refere a instituições de longa 

permanência. 

 

Questão nº 22 – Assistente Social 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. O tema da questão (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação) não faz parte do conteúdo programático do cargo, assim sendo, a 

questão será anulada. 

 

Questão nº 22 a 25 – Monitor de Marcenaria 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. As questões de legislação foram elaboradas considerando-

se apenas a letra da lei, sem maiores alterações ou interpretações, sendo assim, estão de acordo com 

o nível de escolaridade do candidato. A legislação presente no conteúdo programático do edital 

refere-se apenas aquela que o candidato terá maior contato, considerando as atribuições do seu 

cargo. Levando-se em conta que, entre as atribuições do cargo, presentes no Anexo I do edital, está 

o de “Ministrar aulas teóricas e práticas” espera-se que o candidato tenha o mínimo de compreensão 

e interpretação para resoluções de questões do nível proposto. 

 

 

Prefeitura Municipal de Tigrinhos, 30 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 


