
 
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL Nº 001 DE 10 DE AGOSTO 2015 

PROCESSO SELETIVO 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
2105 PROFESSOR DE ARTES 08 CONTRA GABARITO 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata especificamente a questão de nº 08, afirma-se: 
O enunciado afirma: “sofreu duas fortes influência dos gregos e etruscos”. Ora, não pode ser essa 
influência de segunda mão, como alega o recurso.  Por outro lado, a arte românica não pode ser 
confundida com a arte de Roma. Esta última sim sofreu influência direta e visceral dos gregos e 
etruscos. Já, a arte românica, nome dado ao estilo artístico vigente na Europa entre os 
séculos XI e XIII, era um estilo umbilicalmente ligado ao catolicismo. Por isso mesmo seria impensável 
que o catolicismo deixasse sua corrente estética sofrer influência relevante de pagãos, como eram 
etruscos e gregos. Era outro pensamento teológico, portanto outra arte. Isso pode ser conferido em 
BAUMGART, F. Breve História da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1999. E GOMBRICH. E. H. A 
História da Arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1985. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

2105 PROFESSOR DE ARTES 14 CONTRA GABARITO 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata no qual requer a anulação da questão uma vez que 
compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal promover a seguridade social, estando a questão 
com duas alternativas corretas, afirma-se: 
Razão não assiste ao candidato uma vez que, o Art. 22 da Constituição Federal dispõe que: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
XXIII - seguridade social; 

Ressalte-se que a seguridade social conforme o art. 194 da Constituição Federal “A seguridade social 
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.” 
Assim, compete privativamente à União legislar sobre a seguridade social, enquanto compete a 
União, Estados e DF legislar concorrentemente (art.22, XII, CF) sobre uma ‘fatia’ da seguridade social, 
qual seja previdência social, proteção e defesa a saúde.  
Portanto, correta o gabarito ao estabelecer que a exceção a legislação concorrente da União, Estado 
e Distrito Federal é a seguridade social, uma vez que a mesma é de competência legislativa exclusiva 
da União.   
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se como correta a assertiva “A” do 
Gabarito.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

1956 PSICÓLOGO 01 CONTRA GABARITO 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata especificamente a questão de nº 01, afirma-se: 
Não se pode colocar como correta a alternativa “B”, pois a mesma refere que o profissional deve 
fornecer obrigatoriamente subsídios por escrito e ainda sob a imediata subordinação à autoridade 
competente, contudo como no outro trecho do Art. 151: "[...] assegurada a livre manifestação do 
ponto de vista técnico". Por exemplo, no caso do psicólogo conforme o que prevê o Código de Ética 
Profissional tem-se: 
"Art. 9º – É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da 
confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no 
exercício profissional. 
Art. 10 – Nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto no 
Art. 9º e as afirmações dos 
princípios fundamentais deste Código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá 
decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. 
Parágrafo único – Em caso de quebra do sigilo previsto no caput deste artigo, o psicólogo deverá 
restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. 
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Art. 11 – Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações, considerando 
o previsto neste Código. 
Art. 12 – Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo 
registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho" [grifo 
nosso]. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se como correta a assertiva “B” do 
Gabarito.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

1956 PSICÓLOGO 04 CONTRA GABARITO 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata especificamente a questão de nº 04, afirma-se: 
Conforme a Cartilha de avaliação psicológica refere: "Não é recomendada a utilização de uma só 
técnica ou um só instrumento para a avaliação". Na alternativa: "É recomendada a utilização de uma 
técnica ou um instrumento para a avaliação". O que significa que o profissional utilizaria uma técnica 
ou um instrumento durante a avaliação, o termo SÓ, APENAS ou SOMENTE, servem para reforçar a 
ideia de uma técnica ou um instrumento. As frases possuem sentidos opostos. Dessa forma não é 
possível cancelar a questão. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

1928 - 1956 PSICÓLOGO 04 e 11 CONTRA GABARITO 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos pelas candidatas especificamente as questões de nº 04 e 11, 
afirma-se: 
As questões 04 e 11, referem-se a avaliação psicológica e os procedimentos/passos para a condução 
desse processo. Ambas as questões foram baseadas na Cartilha do Conselho Federal de Psicologia 
sobre Avaliação Psicológica. Recursos sem subsídios para deferimento. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE os recursos, permanecendo as alternativas expostas em ambas. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

2005 AUXLIAR DE SERVIÇO GERAIS 24 CONTRA GABARITO 
Situação: DEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recurso interposto pelo candidato especificamente a questão de nº 24, afirma-se: 
Devido ao fato da questão estar comprometida, principalmente quando menciona a palavra 
“atualmente”, resolve-se acatar tal recurso. 
Diante do exposto, DEFERE-SE o recurso, cancelando a questão e pontuando-se para todos os 
cargos de escolaridade compatível por se tratar de uma questão de conhecimentos gerais. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

1827 - 1956 PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL / 
PSICÓLOGO 39 CONTRA GABARITO 

Situação: DEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos pelos candidatos especificamente a questão de nº 39, afirma-
se: 
Devido ao fato da questão estar comprometida, principalmente quando menciona a palavra 
“atualmente”, resolve-se acatar tal recurso. 
Diante do exposto, DEFERE-SE o recurso, cancelando a questão e pontuando-se para todos os 
cargos de escolaridade compatível por se tratar de uma questão de conhecimentos gerais. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

2105 PROFESSOR DE ARTES 36 CONTRA GABARITO 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata especificamente a questão de nº 36, afirma-se: 
O enunciado da questão é claro  quando pede os países que mais emitem gases de efeito estufa, ou 
seja, os que estão no topo sendo considerado os vilões, sendo que única alternativa possível de 



 
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL Nº 001 DE 10 DE AGOSTO 2015 

PROCESSO SELETIVO 
 
 
 
 

Justificativa: 

resposta é a alternativa “D”, conforme podemos observar nos links de consultas observados logo 
abaixo. 
1. http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/10-paises-estao-esquentando-muito-
planeta-648458.shtml 
2. http://www.ipam.org.br/saiba-mais/abc/mudancaspergunta/Quem-sao-os-grandes-emissores-de-
gases-de-efeito-estufa-/16/7 
3. http://noticias.r7.com/internacional/fotos/brasil-esta-entre-os-paises-que-mais-emitem-co2-do-
mundo-veja-lista-completa-10122014#!/foto/11 
4. https://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa exposta. 

 
Publica-se em  
 

Joaçaba, 28 de Setembro  de 2015 
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