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MUNICÍPIO DE SOMBRIO/SC 

PROCESSO SELETIVO Nº. 003/2019 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS PROVA OBJETIVA 

 
 

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

RECURSO 01 – QUESTÃO 01 - CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 
1766591 

1771587 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PEDIDO 
As Candidatas solicitam anulação da questão, pois alegam que quando a princesa do 
conto se impõe em relação ao príncipe isso seria uma tentativa de moralizar o 
comportamento feminino, o que levaria a alternativa E também estar correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois o texto em questão não 
se trata do conto clássico dos irmãos Grimm, mas uma releitura escrita por Luís 
Fernando Veríssimo, como consta na fonte do texto. O enunciado questiona a respeito 
do motivo pelo qual esse texto é uma releitura, o que leva a alternativa "C". O texto 
claramente ironiza a figura do príncipe encantado ao ilustrá-lo de forma machista. 
Portanto recurso indeferido e questão mantida 

RECURSO 02 - QUESTÃO 02 - CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1771587 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PEDIDO 
A Candidata solicita anulação da questão, afirmando que a questão é exageradamente 
subjetiva e que ele necessitaria de conhecimento prévio em relação à obra do autor do 
texto. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois o enunciado se refere ao 
título que "melhor" se encaixa ao texto, ou seja, não é necessário conhecimento prévio, 
mas sim interpretação do conteúdo geral do texto. Outras possibilidades de título seriam 
válidas, mas a que "melhor" sintetiza o conteúdo do título ainda é a alternativa E. 

Portanto recurso Indeferido e questão mantida 
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RECURSO 03 - QUESTÃO 02 - CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1763670 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão por dizer que mais alternativas se encaixam 
na questão. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede em virtude de comandos de 
análise para a banca. A questão está correta, pois o enunciado se refere ao título que 
"melhor" se encaixa ao texto, ou seja, não é necessário conhecimento prévio, mas sim 
interpretação do conteúdo geral do texto. Outras possibilidades de título seriam válidas, 
mas a que "melhor" sintetiza o conteúdo do título ainda é a alternativa E. 

Portanto recurso Indeferido e questão mantida 

RECURSO 04 - QUESTÕES 06, 07, 08, 09 E 10 - CONHECIMENTOS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 

1763645 

1764210 

1763643 

1767872 

1763665 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PEDIDO 
Os candidatos solicitam anulação das questões, pois impetram que as questões são 
tendenciosas por se tratar de assuntos referentes ao presidente Jair Bolsonaro e usar 
como fonte o portal de notícias G1, incitando parcialidade nos assuntos abordados 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que os recursos não procedem, pois todas as questões 
mencionadas são baseadas em fatos devidamente veiculados nas mídias oficiais do 
país e no mundo, e em nenhum momento, são expostas opiniões dos veiculadores da 
notícia. Por outro lado, a figura citada em algumas (não todas como mencionado) das 
questões, é nada mais do que o atual presidente da república, portanto é muito provável 
seu nome constar em diversas questões de atualidades, assim como o portal de 
notícias G1, reconhecido como um dos principais canais de veiculação de notícias no 
brasil e no mundo.  

Deste modo, em nenhum momento ocorre o que os requerentes afirmam, apenas se 
expõe fatos, indiferentemente da figura ou veículo de notícia mencionado. 

Quanto a impressão incorreta de outro município no cabeçalho interno das provas na 
versão digital, informa-se que realmente houve um equívoco, porém apenas na versão 
digital, o mesmo foi corrigido e republicado corretamente, tal fato também não altera em 
nada o conteúdo e validade das questões apresentadas  

Portanto recurso indeferido e questões seguem mantidas por este ponto  
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RECURSO 05 – QUESTÃO 08 - CONHECIMENTOS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 

1763829 

1797102 

1797885 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PEDIDO 
Os candidatos solicitam anulação da questão, pois afirmam que a questão foi formulada 
usando como base uma notícia publicada após a publicação do edital  

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. Primeiramente é importante 
salientar que trata-se de questões de atualidades, portanto questões de fatos atuais. 
Salienta-se também que, em nenhum momento, o edital menciona que as questões de 
atualidades deveriam ser sobre fatos ocorridos anteriormente a publicação do edital.  

Portanto, o recurso resta indeferido e questão mantida 

 

RECURSO 06 – QUESTÃO 08 - CONHECIMENTOS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 
1763829 

1771587 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PEDIDO 

As candidatos solicitam anulação da questão, pois afirmam que, de acordo com sua 
interpretação pessoal e conforme a Lei 12.343 que menciona o Plano Nacional de 
Cultura contido na Política Nacional de Cultura, que agora faz parte do ministério do 
Turismo, o item V se torna inválido. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do recurso interposto, a banca conclui que o mesmo não procede, pois 
primeiramente, conforme reconhecido pelas próprias candidatas, a questão versa 
exclusivamente sobre a matéria veiculada. 

Ademais, o tópico “Desenvolvimento de políticas de acessibilidade cultural a cinemas”, 
previsto no item V da questão, não é expresso nos artigos de Lei citados, fazendo com 
o que, para se chegar a conclusão pretendida pela candidata, seria necessária uma 
interpretação extensiva dos artigos de Lei, o que não era objeto da questão e que não 
induz a certeza do mencionado. 

Assim, o recurso não procede, no ponto. A questão segue mantida 
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RECURSO 07 – QUESTÃO 09 - CONHECIMENTOS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 
1797885 

1797102 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PEDIDO 
Os candidatos solicitam anulação da questão, pois afirmam que a questão foi formulada 
usando como base uma notícia publicada após a publicação do edital  

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. Primeiramente é importante 
salientar que trata-se de questões de atualidades, portanto questões de fatos atuais. 
Salienta-se também que, em nenhum momento, o edital menciona que as questões de 
atualidades deveriam ser sobre fatos ocorridos anteriormente a publicação do edital.  

Portanto, o recurso resta indeferido e questão mantida 

 

RECURSO 08 - QUESTÃO 10 - CONHECIMENTOS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 

1763829 

1766591 

1817739 

1797102 

1797885 

1763670 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PEDIDO 

Os candidatos solicitam anulação da questão, pois afirmam que o enunciado da 
questão não deixou claro a data sobre o acontecimento, informando apenas o dia, e não 
o mês ou o ano em que se baseava, tornando assim o enunciado duvidoso e 
descaracterizado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois foi constado erro de 
digitação no mesmo. A omissão da data completa a que se referia o assunto, realmente 
a torna passível de dúvidas e de anulação.  

Deste Modo, a questão está anulada e um novo gabarito atualizado será publicado. 
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RECURSO 09 - QUESTÃO 17 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

INSCRIÇÃO 1797102 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão, pois alega que o assunto abordado no 
enunciado não está expressamente listado em edital. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca informa que o pleito não procede e a requerente se equivoca, 
pois a questão está sim de acordo com os conteúdos solicitados em edital.  

Salienta-se que no edital foi solicitado doenças transmissíveis que está contido no 
questionamento, bem como doenças comuns da infância, e também nas doenças 
previsíveis por imunização do programa Nacional de imunização. Sendo assim o 
recurso resta indeferido e questão segue mantida 

 

 

SOMBRIO/SC, em 16 de DEZEMBRO de 2019. 

 

 

MARIA REGINA DE MATOS 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 
 

 ZÊNIO CARDOSO 
Prefeito Municipal 


