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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CISAS 
PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2019  

 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS PROVA OBJETIVA 

 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CISAS, no uso de suas atribuições 
legais e a PS Concursos, torna público a análise e julgamento dos recursos da Prova Objetiva, conforme segue: 
 

RECURSO QUESTÃO 01 – LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1615327 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PEDIDO O Candidato solicita anulação da questão pois alega que faltam elementos na letra que 
justifiquem a resposta correta 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois existem trechos que 
evidenciam o exposto na alternativa, como: o sinal está fechado pra nós, que somos 
jovens, ou seja, representando a ausência de oportunidades para as gerações mais 
novas, que acabam repetindo padrões das anteriores, como se vê em: ainda somos os 
mesmos e vivemos como nossos pais. Portanto recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO QUESTÃO 02 – LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1607887 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO PSICÓLOGO 

PEDIDO A Candidata solicita a anulação da questão, pautando-se no subjetivismo da letra da 
música que poderia suscitar múltiplas interpretações 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca entende que uma letra tão metafórica possa sugerir mais de um tipo de leitura, 
mas a alternativa dada como correta se baseia em trechos evidentes da canção, como 
“o sinal está fechado pra nós” (sugerindo falta de oportunidade) e “ainda somos os 
mesmos e vivemos como nossos pais” (indicando a ideia de repetição de padrões). 
Resta recurso indeferida e questão mantida 

SANTA ROSA DO SUL/SC, em 29 de AGOSTO de 2019. 
 

GERUSA RODRIGUES CLAUDINO, 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
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Presidente do CISAS 


