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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA- SP 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados, concorrentes ao 

cargo, PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL que insurgem contra a publicação do 

GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme 

disposto no CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 

NEGRA - SP, CONFORME EDITAL 001/2017. 

 
RECURSOS INTERPOSTOS À BANCA EXAMINADORA  

 
 

QUESTÕES 

18 

23 

34 

 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
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Questão 23  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

A psicomotricidade ocupa um lugar importante no desenvolvimento infantil, sobretudo 

na primeira infância, em razão de que se reconhece que existe uma grande 

interdependência entre os desenvolvimentos motores, afetivos e intelectuais. A 

psicomotricidade é a ação do sistema nervoso central que cria uma consciência no ser 

humano sobre os movimentos que realiza através dos padrões motores, como a 

velocidade, o espaço e o tempo. 

 

A psicomotricidade, como estimulação aos movimentos da criança, tem como meta: 

 

- Motivar a capacidade sensitiva através das sensações e relações entre o corpo e o exterior 

(o outro e as coisas). 

 

- Cultivar a capacidade perceptiva através do conhecimento dos movimentos e da resposta 

corporal. 

 

- Organizar a capacidade dos movimentos representados ou expressos através de sinais, 

símbolos, e da utilização de objetos reais e imaginários. 

 

- Fazer com que as crianças possam descobrir e expressar suas capacidades, através da 

ação criativa e da expressão da emoção. 

 

- Ampliar e valorizar a identidade própria e a auto-estima dentro da pluralidade grupal. 

 

- Criar segurança e expressar-se através de diversas formas como um ser valioso, único e 

exclusivo. 

 

- Criar uma consciência e um respeito à presença e ao espaço dos demais. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

______________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

Questão 18 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Três anos o detento teve que cumprir de pena. Se ele trabalhar um ano inteiro, terá 122 

dias a menos para cumprir de pena. Assim, em 15 anos trabalhados, ele terá a redução de 

5 anos. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 34  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Jaqueline Moll em seu livro “Alfabetização Possível”, diz que a alfabetização é um 

processo mecânico, na qual “‘alfabetizar-se’ está vinculado a habilidades de 

codificação (ou representação escrita de fonemas em grafemas) e decodificação (ou 

representação oral de grafemas em fonemas)”. Ou seja, a representação da fala oral 

em escrita, e o inverso, a representação da fala escrita em oral. Tanto a leitura quanto 

a escrita são vistas como decifração de códigos. 

As alfabetizações nos dias atuais persistem na repetição excessiva de exercícios 

visando à memorização de letras, silabas para formação de palavras, frases e 

textos, e a assimilação da criança, de que há uma ligação correspondente entre fala e 

a escrita. 

Alfabetização é muito mais que decodificação e codificação de códigos, a 

alfabetização é a relação entre aluno e seu conhecimento de mundo. 

O processo de alfabetização se inicia muito antes da criança entrar na escola, pois 

antes disso ela já possui contato com seu meio social, que lhe permite adquirir 

conhecimentos como a própria linguagem verbal, entre outros. 

Enfim, alfabetização é aprender ler e escrever, para fazer parte do meio social. 

 

No método Fônico, também conhecido como fonético, aprende-se o som da letra, da 

sílaba e da palavra para a pronúncia de frases.  

 

 

INDEFERIDO 
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III 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as decisões 

e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 001/2017 que 

rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora se constitui na última 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos adicionais”.  

 Publique-se, 

 

Fortaleza – CE 22 de dezembro de 2017.    

 

   CONSULPAM 


