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QUESTÃO 17 - GABARITO D 
A educação inclusiva concebe a escola como um espaço: 
I - De todos. 
II - No qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades. 
III - Em que todos se igualam pelas suas diferenças. 
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 
“Referente a questão 17 a resposta do gabarito não confere com a realidade do texto. Pelo que verifiquem pois a 
educação inclusa não traz em que todos se igualam pelas suas diferenças. Sendo assim a resposta correta é a. Segundo 
a autora Edilene Aparecida Roponi.” 
 

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. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar. 
 
O questionamento quanto ao item III está equivocado, “Todos se igualam pelas suas diferenças” deve ser 
contextualizado conforme a obra supracitada, em que afirma que “nas escolas inclusivas, ninguém se 
conforma a padrões que identificam os alunos como especiais e normais, comuns.” Neste sentido se trata 
em igualar nas diferenças, não igualar para acabar com as diferenças.  
 
Sendo assim, o item III da presente questão está correto e confirma-se o gabarito preliminar divulgado. 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 25 de janeiro de 2021. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
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INSCRIÇÃO: 2105 
 
QUESTÃO 4 - GABARITO A 
Na linha 05 do texto, a palavra “pois” pode ser CORRETAMENTE substituída por: 
a) porque. 
b) portanto. 
c) então. 
d) assim. 
 

DO PEDIDO 
“Questão número 4 de Português, as duas respostas a e b, podem substituir a palavra "pois".” 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
A conjunção “pois”, nesse contexto, transmite uma ideia de explicação, sendo sinônima de: porque, visto 
que, uma vez que, dado que. A conjunção “portanto” é uma conjunção conclusiva que introduz uma oração 
coordenada que contém a conclusão de um raciocínio ou exposição de motivos anterior: logo, por 
conseguinte, consequentemente, por isso, assim sendo, desse modo, pois. Assim, as conjunções “pois” e 
“porque” são conjunções sinônimas quando indicam a explicação ou justificativa de alguma coisa. 
 
Ratifica-se o gabarito A. 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 25 de janeiro de 2021. 
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
INSCRIÇÃO: 2017 
 
QUESTÃO 4 - GABARITO A 
Na linha 05 do texto, a palavra “pois” pode ser CORRETAMENTE substituída por: 
a) porque. 
b) portanto. 
c) então. 
d) assim. 
 

DO PEDIDO 
“Com base nos estudos, podemos perceber que na questão 4 de língua portuguesa pedia para classificar corretamente a 
palavra "pois", dentre as alternativas a palavra PORQUE foi colocada como alternativa correta. Mas em pesquisas, 
encontrei que diante do texto a alternativa PORTANTO também pode ser considerada como certa conforme os sites 
pesquisados. Sendo assim venho por meio desde, pedir para considerar a minha questão no edital processo seletivo.” 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
A conjunção “pois”, nesse contexto, transmite uma ideia de explicação, sendo sinônima de: porque, visto 
que, uma vez que, dado que. A conjunção “portanto” é uma conjunção conclusiva que introduz uma oração 
coordenada que contém a conclusão de um raciocínio ou exposição de motivos anterior: logo, por 
conseguinte, consequentemente, por isso, assim sendo, desse modo, pois. Assim, as conjunções “pois” e 
“porque” são conjunções sinônimas quando indicam a explicação ou justificativa de alguma coisa. 
 
Ratifica-se o gabarito A. 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 25 de janeiro de 2021. 
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INSCRIÇÃO: 2017 
 
QUESTÃO 10 - GABARITO A 
É ponto turístico do município de Palmeira: 
a) Salto do Rio Canoas. 
b) Parque das Palmeiras. 
c) Parque Municipal Rio Canoas. 
d) Festa do Entrevero. 
 

DO PEDIDO 
“Com base nos estudos, a questão 10 da legislação e conhecimentos gerais afirma que o ponto turístico de Palmeira é o 
Salto do Rio Canoas. Mas em pesquisas a Festa do Entrevero também pode ser considerada como alternativa certa, pois 
quando realizada, é aonde envolve a circulação de pessoas, gerando um custo benéfico ao município e valorizando a 
cultura da região. Sendo assim peço que considerem a minha alternativa como correta neste edital processo seletivo.” 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
Preliminarmente, será importante referenciar que a presente questão foi elaborada a partir de dados 
disponíveis no site oficial do Município de Palmeira, que inclusive foi indicado no Edital nº1/2020 - 
https://www.palmeira.sc.gov.br/. 
 
Vejamos o que está disponível no site: 
 

Pontos turísticos: Salto do Rio Canoas, Parque Municipal de Exposições. 
Eventos: Festa do peixe, Festa do Entrevero e Mostra de Carnes. 

 
Considerando que o enunciado da questão solicita PONTO TURÍSTICO, a única alternativa correta e de 
acordo com as informações disponíveis no site oficial do Município de Palmeira é A. 
  
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 25 de janeiro de 2021. 
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INSCRIÇÃO: 2096 
 
QUESTÃO 10 - GABARITO A 
É ponto turístico do município de Palmeira: 
a) Salto do Rio Canoas. 
b) Parque das Palmeiras. 
c) Parque Municipal Rio Canoas. 
d) Festa do Entrevero. 
 

DO PEDIDO 
“Questão 10: É ponto turístico do município de Palmeira: a) Salto do Rio Canoas, b) Parque das Palmeiras, c) Parque 
Municipal Rio Canoas e d) Festa do Entrevero. Segundo alguns sites, o nome oficial é Salto Maria Luiza: O Salto Maria 
Luiza, no rio Canoas, é o tipo de local que atrai turistas pela beleza natural, mas necessita que uma infraestrutura seja 
implementada. "Nós podemos usar aquilo que já temos para atrair os turistas. As fazendas podem servir de local 
alternativo de hospedagem. O que hoje é um atrativo local pode ser um atrativo importante para o visitante", ressaltou 
a assessora. http://www.correiootaciliense.com.br/geral/palmeira-tem-22-pontos-com-potencial-tur%C3%ADstico-
segundo-a-amures-1.2003723. Como pontos fortes de Palmeira foram identificados o Morro da Cruz, com grande apelo 
religioso; Salto Maria Luiza no rio Canoas; 
https://www.amures.org.br/noticias/index/ver/codMapaItem/41771/codNoticia/458973. Peço que seja 
desconsiderada tal questão, já que o salto do Rio Canoas possui outro nome.” 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
Preliminarmente, será importante referenciar que a presente questão foi elaborada a partir de dados 
disponíveis no site oficial do Município de Palmeira, que inclusive foi indicado no Edital nº1/2020 - 
https://www.palmeira.sc.gov.br/. 
 
Vejamos o que está disponível no site: 
 

Pontos turísticos: Salto do Rio Canoas, Parque Municipal de Exposições. 
Eventos: Festa do peixe, Festa do Entrevero e Mostra de Carnes. 

 
Portanto, de acordo com as informações disponíveis no site oficial do Município de Palmeira, a única 
alternativa correta é A. 
  
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 25 de janeiro de 2021. 
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