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RESPOSTA AOS RECURSOS  

 
 

Segue análise dos recursos interpostos pelos candidatos, referente ao Processo Seletivo Público Simplificado, Edital 009/2018, da Prefeitura 
Municipal de Guabiruba, realizado dia 02 de dezembro de 2018. 

 
INSC. NOME CARGO QUESTÃO RESPOSTAS AOS RECURSOS 

172504 
AMANDA LIEGE VON GILSA 
HORT FISCHER 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA - 
Professor ACT - Anos Iniciais 

30 
ANÁLISE: Recurso procedente. De fato, há um erro na numeração dos 
itens da primeira coluna, invalidando a questão. 
PARECER: Recurso Deferido, questão anulada. 

172552 
CRISTIANE TEOLINDA BOD-
NAR 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA - 
Professor ACT - Educação  
Física 

34 

ANÁLISE: A questão está correta. O gesto está de acordo com a Confe-
deração Brasileira de Handebol. Ademais, esclarece-se que o duplo drible 
é um drible ilegal.  
PARECER: Recurso Indeferido. 

172552 
CRISTIANE TEOLINDA BOD-
NAR 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA - 
Professor ACT - Educação  
Física 

35 

ANÁLISE: A questão está correta. Fundamentos Educacionais; Organiza-
ção didáticopedagógica do conhecimento; Avaliação em Educação Física 
– concepção e critérios Conteúdos - Eixos de Trabalho. Esporte – Atle-
tismo; Futebol; Futsal; Voleibol; Basquetebol; Handebol são itens que con-
templados pelo edital.  
PARECER: Recurso Indeferido. 

172704 DILCEU CAMPOS DA ROSA Motorista 19 

ANÁLISE: A questão está correta. A alternativa (A) diz genericamente: “O 
número de transplantes em Santa Catarina aumentou mais de 80%, na 
última década.” Ora, os 86% estão contemplados na alternativa (A). 
PARECER: Recurso Indeferido. 

172684 
GLAUBER PEREIRA DE 
SOUZA 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA - 
Professor ACT - Língua  
Portuguesa 

8 

ANÁLISE: Em resposta ao candidato, informamos que a interpretação é 
sobre e tão somente do texto apresentado na questão, como se vê no 
enunciado: “Analise as afirmativas sobre o texto e identifique a(s) cor-
reta(s)”. O texto já na primeira oração direciona o texto ao seu tema: 
“Donna Strickland foi uma das ganhadoras do Prêmio Nobel de Física de 
2018.”, depois delimita mais o assunto e exemplifica que somente outras 
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2 mulheres ganhadoras do Prêmio Nobel também em Física para não 
sair do seu tema principal, a saber: Marie Curie, em 1903, e Maria Go-
eppert-Mayer, em 1963. Além das pistas (um grande feito para qualquer 
cientista, mas o que mais chamou a atenção foi o fato de ela ser apenas 
a terceira mulher a receber o prêmio na história; A percepção dessa rari-
dade gerou um debate sobre a exclusão de mulheres na educação e 
em carreiras científicas; Pesquisadoras viram muitos avanços no último 
século, mas há inúmeras evidências de que elas continuam sub-repre-
sentadas no chamado Stem, um acrônimo em inglês que agrega os cam-
pos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática.) no próprio texto 
que se referem à resposta correta: “A percepção de Strickland ser apenas 
a terceira mulher a receber o Prêmio Nobel gerou um debate sobre a ex-
clusão de mulheres na educação e em carreiras científicas.” 
Não podemos exigir conhecimentos fora do texto num concurso, por isso 
indeferimos seu pedido, que obrigaria os candidatos a saber as mulheres 
que ganharam Nobéis em outras áreas. 
PARECER: Recurso Indeferido. 

172494 SIMONE KOHLER 
FORMAÇÃO ESPECÍFICA - 
Professor ACT - Anos Iniciais 

30 
ANÁLISE: Recurso procedente. De fato, há um erro na numeração dos 
itens da primeira coluna, invalidando a questão. 
PARECER: Recurso Deferido, questão anulada. 

 
Guabiruba, 10 de dezembro de 2018. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Coordenação do Concurso FURB 
 


