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JULGAMENTO DE RECURSO Nº 004 DO EDITAL Nº 01/2020
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020
Trata-se de RECURSO interposto tempestivamente pela candidata SANDRA ROSA
PANDINI, inscrição nº 42, para o cargo de Professor de Educação Física, em face à divulgação da
homologação do gabarito do referido processo seletivo, com fundamento nos fatos a seguir
relatados.
Tempestividade: O presente recurso foi protocolado pela via formal, e no prazo legal
consoante ao Edital º 001/2020.
Da Alegação da RECORRENTE
Solicita revisão da Questão 14 de Conhecimento Específico da Prova Objetiva, conforme
descrição/argumentação a seguir:

Da Analise e Julgamento do Recurso
Considerando as alegações apresentadas pela candidata quanto à Questão 14 de
Conhecimento Específico, argumenta-se no seguinte sentido:
- O contexto da questão busca centrar as ações e funções em torno do principal músculo
que acaba atuando de forma mais efetiva, mesmo que de alguma forma, diversos outros
músculos acabam atuando paralelamente, conforme os citados pela recorrente.
- Com base nas referências utilizadas pontuamos ainda:
O músculo peitoral maior é um grande músculo, largo, abaixo da pele, em um plano
superficial; por isso, recebeu o nome de peitoral superficial, em relação ao músculo peitoral
menor. Normalmente, descrevem-se duas porções: Porção clavicular (peitoral clavicular e
superior) e Porção esternal (peitoral esternal e inferior)
Origem – porção medial da clavícula, osso esterno e cartilagens das sete primeiras
costelas e bainha do músculo reto do abdômen.
Inserção - tubérculo maior do úmero e labiolateral do sulco intertubercular.
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Inervação – nervo peitoral lateral, as fibras superiores; e nervo peitoral medial, as fibras
inferiores.
Ação – porção clavicular (peitoral clavicular) – auxilia na abdução, estando o braço na
horizontal, aproximadamente a partir de 90º. Porção esternal (peitoral esternal) extensão do
braço, adução rotação interna e elevação do tórax (inspiração forçada).
Ações anatômicas do peitoral maior – porção clavicular: flexão e abdução. Porção
esternal: extensão e adução.
O músculo peitoral maior é o mais importante músculo para adução e anteversão da
articulação do ombro.
Decisão
Ante o exposto, a Comissão Especial do Processo Seletivo INDEFERE o recurso, mantendo
a resposta conforme gabarito oficial da Questão 14 de Conhecimento Específico da Prova de
Educação Física.
Macieira, 18 de dezembro de 2020
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