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MUNICÍPIO DE TURVO/SC 

PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2019 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS PROVA OBJETIVA 

 
 

O MUNICÍPIO DE TURVO, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e a PS Concursos, torna 
público a análise e julgamento dos recursos da Prova Objetiva, conforme segue: 
 

 

RECURSOS DAS QUESTÕES DA PROVA DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

RECURSO QUESTÃO 11 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MOTORISTA 

INSCRIÇÃO 1530952 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 004 - MOTORISTA II 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão pois informa que não existe resposta possível 
para a mesma, pois, de acordo com o candidato, a sequência correta de verdadeiros e 
falsos deveria ser V, F, F, não existindo essa opção na prova. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, e que houve erro de digitação ao 
transpor a resposta para as alternativas. De fato, conforme o candidato, o primeiro item 
da questão é verdadeiro, e o segundo e terceiro são afirmativas falsas, não existindo a 
opção correta nas alternativas. Portanto, questão anulada. 

 

RECURSOS DAS QUESTÕES DA PROVA DE NÍVEL MÉDIO/SUPERIOR 
 

RECURSO QUESTÃO 01 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1529145 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 020 – PSICÓLOGO 

PEDIDO A candidata pede anulação da questão alegando ter mais de uma alternativa correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca concluiu que o pleito não procede, e discorda que a canção 
representa de forma majoritária a diversidade cultural, pois o contato de diversas 
culturas em um mesmo ambiente, fenômeno mais recorrente na canção, é a 
globalização. Diversidade cultural é a riqueza de costumes e valores em uma mesma 
região, algo que pode ser inerente àquele local, não necessariamente provindo do 
contato com outros ambientes. A banca entende que o processo de globalização 
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enriquece a diversidade cultural, mas a canção não aborda propriamente isso. Em 
relação à desigualdade social apresentada ao final do texto, é um fato isolado na 
canção, não aparece nela como um todo. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO QUESTÃO 03 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÕES 
1529145  

1520181 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
020 – PSICÓLOGO 

022 – ASSISTENTE SOCIAL 

PEDIDO A Candidata solicita anulação da questão pois alega não se tratar de ironia o recurso 
empregado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede, pois neste caso, a 
ironia seria a contrariedade em relação ao conteúdo da canção como um todo. Em toda 
a letra da canção são apresentados contextos multiculturais, abordando a questão da 
globalização. Então soa irônica esta referência ao puritanismo da cultura italiana. 

RECURSO QUESTÃO 04 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1529145 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 020 – PSICÓLOGO 

PEDIDO A candidata solicita anulação da questão alegando que a alternativa exposta pela banca 
como correta não estaria certa de acordo com o enunciado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, destaca-se que o pedido não procede. A banca reafirma que a alternativa 
não apresenta crítica social nesse caso específico, pois é um mero e simples relato de 
um casamento, não ficando evidente que isso tenha algum tipo de aspecto negativo no 
sentido político, como nas outras alternativas 

Portanto recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO QUESTÃO 05 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÕES 
1536844 

1518834 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 
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CARGO 
008 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM (SAMU) 

018 – FISIOTERAPEUTA 

PEDIDO As Candidatas solicitam anulação da questão porque seriam 4 palavras alteradas em 
vez de 3 como está no gabarito. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede porque a palavra "empresa" 
não iria obrigatoriamente ao plural, poderia, mas não seria uma obrigação como nos 
outros casos. Afinal de contas, UMA multinacional pode instalar mais de uma empresa 
em Hong Kong. 

Deste modo informa-se que o recurso resta indeferido e questão segue mantida 

RECURSO QUESTÃO 13 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÕES 

1529145 

1518723 

1527675 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
014 – ENFERMEIRO (ESF) 

020 – PSICÓLOGO 

PEDIDO As candidatas solicitam a anulação da questão pois alegam que o enunciado possui 
mais de uma alternativa correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao realizar a análise da questão, a banca concluiu que o pleito não procede, pois se 
ateve a reproduzir fielmente o que está exposto declaradamente na lei 8080/91, lei na 
qual está frisada no próprio enunciado. Além disso, nenhuma das outras alternativas da 
questão remete a uma resposta correta de acordo com o texto da referida lei, sendo 
esta a única que pode e deve ser apontada como correta. Sendo assim questão 
mantida e recurso indeferido. 

RECURSO QUESTÃO 14 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FISIOTERAPEUTA 

INSCRIÇÃO 1554254 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 018 – FISIOTERAPEUTA 

PEDIDO A candidata solicita a anulação da questão pois alega que a mesma possui mais de 
uma alternativa correta e erro de digitação no enunciado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo é improcedente, pois ao verificar a 
questão a banca esclarece que a palavra então mencionada no enunciado como LER 
se refere a lesão de esforço repetitivo e DOR se refere ao principal sintoma. Escoliose é 
devido à deformidade muscular ou devido a contração muscular desigual. A traumato-
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ortopedia é especialidade médica e cuida das doenças e deformidades dos ossos, 
músculos, ligamentos (...), já a fisioterapia traumato-ortopédica atua na prevenção e no 
tratamento de distúrbios do sistema musculoesquelético sejam crônicos ou agudos. 
Quando realizado a especialização na área da fisioterapia ortopédica a grade curricular 
é específica para tratamento e prevenção de doenças musculoesqueléticas. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FISIOTERAPEUTA 

INSCRIÇÃO 1533706 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 018 – FISIOTERAPEUTA 

PEDIDO A candidata solicita a anulação da questão pois alega que a mesma possui mais de 
uma alternativa correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após verificação, a banca conclui que o pleito não procede, pois a questão na qual a 
requerente afirma ter mais de uma alternativa correta é bem explicita deixando claro 
que a palavra "COIFFITHO", mencionada na “Alternativa E”, inexiste fazendo desta um 
resposta incorreta. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO 01 QUESTÃO 18 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU 

INSCRIÇÃO 1534991 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 008 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM (SAMU) 

PEDIDO O candidato solicita a anulação da questão pois alega que a alternativa C também está 
correta conforme enunciado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do questionamento do requerente, a banca examinadora destaca que o 
pleito não procede, pois a questão na qual o candidato afirma ter mais de uma 
alternativa, é bem explicita, uma vez que deixa claro que pele pálida e fria, fazem parte 
da sintomatologia do choque hipovolêmico. Destaca-se que o enunciado solicita qual 
alternativa não está inclusa nos sintomas. Portanto recurso indeferido e questão 
mantida. 

RECURSO 02 QUESTÃO 18 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU 

INSCRIÇÃO 1530342 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 
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CARGO 008 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM (SAMU) 

PEDIDO O candidato solicita anulação da questão pelos motivos, segundo ele, de não ser 
específicos os sinais e sintomas do choque hipovolêmico. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca define que o pleito é improcedente. O candidato se equivoca ao 
fazer o questionamento, uma vez que a questão, em nenhum momento apresenta 
sintomas que não existem na situação informada no enunciado, pois as mesmas estão 
citadas pelo autor na referência citada pelo candidato, como possíveis sinais, sendo 
uma questão de fisiologia lógica.  

Destaca-se então, que ao fato de que o volume sanguíneo é diminuído, o coração 
procura compensar a falta de volume acelerando os batimentos cardíacos (taquicardia) 
para oxigenar órgãos importantes, sendo assim em nenhuma hipótese haverá 
diminuição de batimento cardíaco (bradicardia). Deste modo, conforme a questão, a 
única alternativa que não está presente no choque hipovolêmico é a “Alternativa D”. 

Portanto recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EMFERMEIRO 

INSCRIÇÃO 1527675 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 014 - ENFERMEIRO (ESF) 

PEDIDO A candidata solicita a anulação da questão pois alega que para tal a alternativa correta 
deveria ser a “E”. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca examinadora conclui que o recurso não procede, pois ao realizar a análise da 
questão, destaca-se que foi utilizado para a mesma, os parâmetros da diretriz de 
tratamento para Sífilis primária, secundária e latente recente (com menos de dois anos 
de evolução), o tratamento alternativo seria (exceto para gestantes) doxiciclina 100mg, 
12/12hs, VO, por 15 dias ou Cefitriaxona 1g, intramuscular, 1x/dia, por 8 a 10 dias. Uma 
vez que há a opção correspondente a uma somente das alternativas do tratamento, 
esta é a correta. Portanto recurso indeferido e questão mantida 

 

TURVO/SC, em 24 de JULHO de 2019. 

 

ROBERTO CARLOS PATEL 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 

 TIAGO ZILLI 
Prefeito Municipal 


