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SAMAE DE JACINTO MACHADO/SC 
PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2019 

 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS PROVA OBJETIVA 

 
 

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JACINTO MACHADO, 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 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1698498 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE ETA 

PEDIDO A candidata solicita anulação da questão, pois afirma que há mais de uma alternativa 
correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois o enunciado da questão 
foi muito claro ao perguntar sobre em que aspecto que haveria metalinguagem no 
poema. É notável que existem verbos em primeira pessoa ou que existe um exagero de 
sentimento no poema, mas nada disso evidencia metalinguagem, por essa razão só a 
alternativa "C" estaria correta. 

 

RECURSO 01 - QUESTÃO 02 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1698498 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE ETA 

PEDIDO A candidata solicita a anulação afirmando haver duas alternativas corretas. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a alternativa "E" só 
afirma que a partícula "me" é um pronome reflexivo, mas não pontua nada a respeito de 
sua colocação pronominal. Por essa razão, só a alternativa "D" está correta, pois 
explicita claramente a regra que embasa esse caso de ênclise. 
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RECURSO 02 - QUESTÃO 02 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1688752 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE ETA 

PEDIDO O candidato afirma que a questão está incorreta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a pergunta foi clara ao 
querer saber o motivo pelo qual o autor usou a ênclise. Além do mais, não ocorreu 
nenhum tipo de reforma nas regras da sintaxe do português para que a próclise seja 
aceita nesse contexto. 

RECURSO QUESTÃO 03 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1698498 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE ETA 

PEDIDO A candidata afirma que há duas alternativas corretas, solicitando sua anulação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois em nenhum trecho do 
poema fica evidente que o interlocutor do poema foi a pessoa que causou sua dor. 
Ainda a ocorrência de "Eu faço versos como quem morre" dá o tom fúnebre descrito na 
alternativa "D". 

RECURSO 01 - QUESTÃO 04 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÕES 1698498 e 1686540 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE ETA 

PEDIDO Os candidatos solicitam troca de gabarito. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que os recursos não procedem, pois o enunciado não 
perguntou a respeito do significado do prefixo, mas a respeito de qual palavra que havia 
passado pelo mesmo processo de formação. "inconstitucional" recebeu prefixo "in" e 
sufixo "cional" já a palavra "desencanto" recebe apenas prefixo (des) assim como "vice-
prefeito" (vice). 
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RECURSO 02 - QUESTÃO 04 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1686388 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PEDIDO O candidato pede anulação, pois afirma haver mais de um gabarito correto. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois "inconstitucional" não 
recebe apenas prefixo, mas sufixo também, não derivando de constitucional, mas sim 
de "constituição". 

RECURSO QUESTÃO 05 - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÕES 1698498, 1688752, 1686388, 1686540 e 1692013 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 
004 - OPERADOR DE ETA 

003 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PEDIDO Os candidatos pedem anulação da questão, pois afirmam haver mais de um gabarito 
correto. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do recurso, a banca conclui que os questionamentos procedem, pois, 
segundo alguns dicionários, o sentido "amargo" também é possível no contexto 
apresentado. Portanto informa-se que questão está anulada. 

RECURSO QUESTÃO 06 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 1686388 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PEDIDO 
O candidato solicita mudança de gabarito pois alega que o uso da palavra "estrangeiro" 
no item 3 da questão faz com que o item seja considerado falso, visto que dá a 
entender que não se refere exclusivamente aos cubanos. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois o uso da palavra 
"estrangeiro" não constitui o item em falso, visto que o cubano também é considerado 
um estrangeiro. Já que o enunciado se refere ao programa mais médicos, ele deixa 
claro que se refere aos cubanos, sendo que o uso da palavra "estrangeiro" não dificulta 
no entendimento da questão e do item. Portanto recurso indeferido e questão mantida. 
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RECURSO QUESTÃO 08 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 1698498 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE ETA 

PEDIDO A candidata solicita anulação da questão pois alega que a mesma questiona algo 
irrelevante. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a quantidade de 
cirurgias realizadas pelo presidente da república é sim um fato, inclusive divulgado nos 
meios de comunicação do Brasil. A alegação da requerente, parte de uma opinião 
pessoal, o que de fato não é embasamento teórico para tal afirmação.  

É importante salientar que a banca examinadora em nenhum momento procura 
confundir o candidato, pois a questão é clara e de fácil compreensão, e questiona um 
fato ocorrido, tornando a alegação do candidato infundada. Portanto recurso indeferido 
e questão mantida. 

 

 

RECURSO QUESTÃO 10 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 1698498 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE ETA 

PEDIDO 

A candidata solicita anulação da questão pois afirma que a resposta apontada como 
correta pelo gabarito não pode ser considerada correta, visto que o livro de autoria do 
Padre Herval Fontanella que descreve a história do município alega algo diferente da 
história apontada pelo site oficial do município, e segundo a candidata, o livro é a 
principal fonte, tornando assim a informação encontrada no site oficial do município 
torna-se incorreta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso realmente procede. Em consulta aos 
documentos históricos do autor, deixa evidente que as informações contidas no site 
oficial, não estão em conformidade com as declarações do autor citado no próprio 
website oficial do município, o que de fato gera a possibilidade de informação incorreta. 
Desta forma, informa-se que a questão está anulada. 
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RECURSO QUESTÃO 11 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LEGISLAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1686477 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PEDIDO A candidata solicita anulação da questão alegando que a terceira opção também pode 
ser considerada como correta e assim a resposta seriam todas verdadeiras (Letra A). 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois o enunciado refere-se 
exclusivamente a lei 22/1979 e o item III está diferente do descrito no Art. 9º da Referida 
Lei onde diz: “É vedado ao SAMAE conceder isenção ou redução de taxas ou tarifas 
dos serviços de água ou de esgotos, sob quaisquer formas ou a qualquer título.”  

Além disto o regulamento citado pela requerente, não faz parte do conteúdo 
programático do processo seletivo. Portanto Recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO QUESTÃO 14 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LEGISLAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1692013 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE ETA 

PEDIDO 
O candidato afirma que as alternativas correspondem ao provimento por tempo 
determinado em caráter emergencial. Mas não especifica e não embasa teoricamente 
seu questionamento. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca conclui que o pleito não procede, pois o enunciado é claro no que pede, ou 
seja, solicita marcar a alternativa que não encontra-se descrita no Art.º 16 da Lei 
837/2017. A única resposta incorreta é a alternativa B. Portanto recurso indeferido e 
questão mantida. 

RECURSO QUESTÃO 15 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LEGISLAÇÃO 

INSCRIÇÕES 1698498 e 1688752 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE ETA 

PEDIDO 

Os candidato questionam quanto a relevância do assunto/tema cobrado na questão, 
alegando que o conhecimento do número de artigos compostos na Lei 837/2019, 
segundo sua interpretação é irrelevante aos conhecimentos a serem estudados. Um 
dos solicitantes também menciona que deveriam ser cobrados os assuntos inerentes ao 
cargo. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Os recurso não procedem, pois os conteúdos visam o conhecimento da lei, e cobrar 
informações específicas também faz parte da avaliação de conhecimentos sobre a lei. 
Em nenhum momento foi cobrado conteúdo que não existe. É importante salientar que 
o recurso parte de uma opinião pessoal, o que também não serve como embasamento 
teórico. 

Ainda, cabe destacar que não há palavras postas em vão no ordenamento jurídico. Se 
os artigos da Lei foram separados por capítulos, inclusive nominados, é porque são 
imprescindíveis a correlata interpretação. 

Sobre o último questionamento, é importante salientar que esta questão é sobre leis e 
não inerentes ao cargo propriamente dito, portanto não é infundado cobrar o número de 
Capítulos da Lei. 

Desta forma recursos indeferidos e questão mantida. 

RECURSO 01 DA QUESTÃO 17 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS OPERADOR DE ETA 

INSCRIÇÃO 1698498 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE ETA 

PEDIDO 

A candidata solicita anulação da questão pois afirma que não existe uma resposta 
correta para a mesma, visto que o processo físico onde há o assentamento dos sólidos 
por influência da gravidade se chama decantação, e não sedimentação, conforme 
apontado pelo gabarito como resposta correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede pois: o enunciado da questão 
não se refere à designação de uma unidade operacional do tratamento de água. Se 
fosse o caso, a denominação correta seria Floculador, Decantador, Filtro, entre outros. 

A questão se refere a um processo físico que ocorre no tratamento de água, no caso, o 
processo de separação dos sólidos em suspensão por gravidade, chamado de 
sedimentação, que ocorre no Decantador. Para esclarecimento, no Decantador, 
unidade operacional de uma ETA (estação de tratamento de água), ocorrem os 
processos físicos de decantação do líquido e de sedimentação do sólido.  

A norma NBR 12.216, apresentada como embasamento teórico pela solicitante, versa 
sobre projeto de estações de tratamento de água com as devidas unidades 
operacionais. Necessariamente, os nomes das unidades não definem todos os 
processos físicos, físico-químicos ou químicos que ocorrem em cada uma delas. O 
Decantador é chamado assim, porque o objetivo nesta etapa é decantar a água. Não 
significa que nesta unidade não ocorra também a sedimentação do sólido.  

Portanto, questão e gabarito seguem mantidos. 

 

RECURSO 02 DA QUESTÃO 17 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS OPERADOR DE ETA 

INSCRIÇÃO 1688752 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE ETA 
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PEDIDO 

O candidato solicita mudança de gabarito apontando a resposta C) Fluocalização, 
alegando que seria o processo mais próximo. O mesmo também sugere anulação da 
questão pois afirma que não existe uma resposta correta para a mesma, visto que o 
processo físico onde há o assentamento dos sólidos por influência da gravidade se 
chama decantação, e não sedimentação, conforme apontado pelo gabarito como 
resposta correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Assim como no recurso anterior, a banca conclui que o pleito não se faz procedente, 
visto que: 

A floculação é um processo físico-químico de crescimento do floco, por adsorção e 
absorção das partículas, que aceleram a sedimentação, não é um processo unicamente 
físico. Então a alternativa “B” está incorreta e a resposta “A” está correta. 

Como no recurso anterior, a banca reafirma que o enunciado da questão não se refere 
à designação de uma unidade operacional do tratamento de água. Se fosse o caso, a 
denominação correta seria Floculador, Decantador, Filtro, entre outros. 

A questão se refere a um processo físico que ocorre no tratamento de água, no caso, o 
processo de separação dos sólidos em suspensão por gravidade, chamado de 
sedimentação, que ocorre no Decantador. Para esclarecimento, no Decantador, 
unidade operacional de uma ETA (estação de tratamento de água), ocorrem os 
processos físicos de decantação do líquido e de sedimentação do sólido.  

Portanto recurso indeferido, com questão e gabarito mantidos. 

RECURSO QUESTÃO 19 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS OPERADOR DE ETA 

INSCRIÇÕES 1698498 e 1688752 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE ETA 

PEDIDO Os candidatos solicitam a anulação da questão pois afirmam que a portaria mencionada 
no enunciado foi revogada e portanto não está mais em vigor. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede. Realmente a portaria 2.914 de 
2011 revogou a portaria 519 de 2004, e portando a portaria em questão não estava 
mais em vigor na data da prova, invalidando a questão.  

Desta forma, recurso deferido e questão anulada. 

RECURSO QUESTÃO 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS OPERADOR DE ETA 

INSCRIÇÃO 1698498 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE ETA 

PEDIDO A candidata solicita a anulação da questão pois afirmam que a portaria mencionada no 
enunciado foi revogada e portanto não está mais em vigor. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, realmente a portaria 2.914 de 
2011 revogou a portaria 518 de 2004, e desta forma a portaria em questão não 
encontra-se mais em vigor, invalidando a questão. Portanto, recurso deferido e questão 
anulada. 

 

 

JACINTO MACHADO/SC, em 22 de OUTUBRO de 2019. 

 

 

ALICE APARECIDA DE JESUS 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 
 

 AMILTON GUELLERE 
Diretor Geral do SAMAE 


