
 
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL Nº 02, DE 09 DE MARÇO DE 2017 

MUNICÍPIO DE JOAÇABA / SC 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 
PROCESSO SELETIVO 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

10310 / 10454 / 10367 PSICÓLOGO 08 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto pelo candidato na referida questão em foco, 
afirma-se: 
Houve um equívoco na marcação da resposta correta no gabarito provisório. A 
alternativa correta é a letra “C”, como pode ser constatado e apontado nos recursos 
acolhidos. 
Pelo exposto, resta DEFERIDO O RECURSO, alterando-se a assertiva já publicada 
anteriormente, de “B” para “C”, para todos os cargos de nível médio e superior. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

10310  PSICÓLOGO 06 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto pelo candidato na referida questão em foco, afirma-se: 
A candidata justificou de modo muito eficiente o que é uma hipálage, porém a afirmação de 
que a questão é duvidosa não procede, visto que não havia nenhuma alternativa com a 
proposição de identificar uma prosopopeia ou personificação. 
Hipálage 
A hipálage é uma figura de linguagem caracterizada pela atribuição de uma característica 
de um ser ou objeto a outro ser ou objeto que se encontra próximo ou relacionado com ele. 
Assim, é atribuído um adjetivo a um substantivo quando na realidade esse adjetivo se refere 
lógica e naturalmente a outro substantivo. 
A hipálage produz uma mudança na estrutura natural da oração, ocorrendo um desajuste 
entre o sentido e a função da palavra na frase. Este recurso, utilizado na linguagem oral e 
escrita, tem como principal objetivo aumentar a expressividade da mensagem. 
Exemplos de hipálage na literatura: 
“Fumando um pensativo cigarro.” (Eça de Queirós) 
“O silêncio desaprovador dos meus colegas.” (Camilo Castelo Branco) 
“A janela começa a clarear foscamente.” (Carlos de Oliveira) 
“Uma alvura de saia moveu-se no escuro.” (Eça de Queirós) 
“Sobre as aldeias tristes, sobre o silêncio humilde do fumo das lareiras...” (Vergílio Ferreira) 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a publicação anterior. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

10209 PSICÓLOGO 06 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto pelo candidato na referida questão em foco, afirma-se: 
No Anexo III do conteúdo programático Geral para estudo, o ementário da disciplina de 
Língua Portuguesa inclui todos os conteúdos, facilmente comprovado ao abrir um índice de 
qualquer gramática de ensino médio, pois as figuras de linguagem fazem parte do universo 
da linguagem. Ainda em tempo, o presente ementário prevê a cobrança de todo o conteúdo, 
através do tópico “gramática em geral”. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a publicação anterior. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

10323 PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 20 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 Em relação ao recurso interposto pelo candidato na referida questão em foco, afirma-se: 



 
 

Justificativa: 

A data de 10 de Dezembro se celebra o Dia Universal dos direitos humanos, data esta 
também comemorada no calendário do Brasil justamente por ser universal e sendo a única 
alternativa possível de resposta da questão. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a publicação anterior. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

10454 PSICÓLOGO 05 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto pelo candidato na referida questão em foco, afirma-se: 
A versão da Lei Orgânica utilizada para a elaboração da questão é diferente da versão 
exposta no Site da Prefeitura Municipal, havendo desta forma, choque nas afirmações de 
alguns itens. 
Pelo exposto, resta DEFERIDO O RECURSO, pontuando-se a questão para todos os 
cargos que a questão apareça. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

10447 PEDAGOGO 03 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto pelo candidato na referida questão em foco, afirma-se: 
O referido conteúdo cobrado na prova, apesar de não estar escrito por extenso a sua 
legislação, é um conteúdo intrínseco que faz parte da rotina do profissional envolvido com a 
educação, visto que a referida Lei posiciona aos educadores atribuições funcionais de 
cunho pedagógico que transpassa a sala de aula. 
Ainda em tempo, no próprio ementário ao final destaca-se: “Conhecimentos inerentes à 
função observando-se a prática do dia-a-dia”. Sendo assim, a LDB tem um cunho 
pedagógico com a função de nortear todo o processo educativo dos sistemas de ensino, 
sendo que o profissional ao atuar na área de forma direta ou indireta, tem a obrigatoriedade 
de conhecê-la em todos os seus pontos norteadores. 
Ressalta-se também que conforme o Plano de Cargos e Carreiras do município de Joaçaba, 
dentre as várias responsabilidades e atribuições do cargo, encontra-se: “Executar tarefas 
afins, de acordo com a LDB 9394/96”. Fonte: https://leismunicipais.com.br/plano-de-cargos-e-carreiras-
joacaba-sc 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a publicação anterior. 

 
Registra-se e publica-se em, 

 
Joaçaba-SC, 10 de Abril de 2017. 
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