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MUNICÍPIO DE SOMBRIO/SC 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2020 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS PROVA OBJETIVA 

 
 

O MUNICÍPIO DE SOMBRIO, 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: 
 

RECURSO QUESTÃO 01 - CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1969291 (Silvia Cardoso Dos Santos) 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE DE TRÂNSITO 

PEDIDO 
A Candidata solicita anulação da questão dizendo que a redação do enunciado está 
confusa, pois além de substantivos e adjetivos o texto também contém verbos e 
advérbios. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois no texto existem sim 
palavras de diferentes classificações gramaticais, porém quando o escritor menciona a 
ideia de “casamento” ele exemplifica entre substantivos e adjetivos, como em “rio e 
caudaloso”, “árvore e frondosa”, por exemplo. Por isso, a banca mantém o gabarito na 
alternativa B. 

 

RECURSO 01 DA QUESTÃO 02 - CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1963657 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE DE TRÂNSITO 

PEDIDO 
O candidato solicita troca de gabarito, afirmando tratar-se de diferente figura de 
linguagem. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, pois, inicialmente, o gabarito 
desta questão é alternativa D, prosopopeia e não metonímia, como citado pelo candidato. 
Prosopopeia ou personificação é uma figura de linguagem que consiste em dar 
características de pessoas a seres inanimados. O que no texto aconteceu quando o 
escritor creditou comportamento humano a palavras. O gabarito oficial letra D segue 
mantido. 
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RECURSO 02 DA QUESTÃO 02 - CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1953296  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE DE TRÂNSITO 

PEDIDO 
A candidata não deixa claro o que está solicitando, apenas apresenta a sua solicitação 
de novo gabarito. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, pois primeiramente, a 
alternativa que a candidata propõe como certa e os possíveis motivos apontados, 
referem-se a questão 1 e não a questão 2. Dito isso, o recurso não procede, porque não 
foi pedido pelo enunciado alguma oração ou período específico para que 
obrigatoriamente tivesse que ser apontado o trecho do texto. Inclusive, pelo trecho do 
enunciado “Na crônica acima, Gregório Duvivier analisa o comportamento de algumas 
palavras associando-o a um casamento” fica claro que foi solicitado analisar somente em 
que o autor associa palavras a um “casamento” e quais classes de palavras estariam 
envolvidas neste “casamento”. Ele cita como exemplos desta relação “rio e caudaloso” e 
“árvore e frondosa”, por exemplo, que são substantivos e adjetivos segundo sua 
classificação morfológica. Portanto, o recurso não procede, mantendo-se o gabarito. 

 

RECURSO QUESTÃO 03 - CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1953384  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE DE TRÂNSITO 

PEDIDO 
O candidato solicita análise da alternativa correta, afirmando que a palavra apontada no 
enunciado não se encaixa no conceito de neologismo. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. A banca concorda com o 
candidato ao afirmar que neologismo consiste em criação de novas palavras, porém 
segundo o site: https://www.todoestudo.com.br/portugues/neologismo também pode 
representar o dito abaixo 

“Neologismo é o nome usado para caracterizar um fenômeno linguístico em que se cria 
uma nova palavra ou expressão, ou ainda quando se dá um novo sentido a uma 
palavra que já existe. Trata-se, portanto, de uma nova palavra criada que surge, 
normalmente, quando seu criador precisava expressar uma determinada ideia, mas não 
encontrou a palavra ideal para isso”. 

Haja visto o destacado acima, neologismo também acontece quando uma palavra adquire 
novo sentido, é um processo de formação de palavras, portanto cabe ao estudo da 
morfologia, por isso o recurso não procede, sendo mantido o gabarito B. 
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RECURSO QUESTÃO 04 - CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1963728  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE DE TRÂNSITO 

PEDIDO 
A candidata solicita anulação da questão dizendo que a partícula "que" neste contexto 
tem função explicativa. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. A candidata tem razão ao dizer 
que a partícula “que” pode ter função explicativa, sendo, neste contexto, sinônimo da 
conjunção “pois”. Porém, essa interpretação não se aplica a este contexto, pois toda a 
construção sublinhada no enunciado “que só serve para ser aproveitada” não está 
explicando a natureza da palavra “ensejo”, mas restringindo seu sentido. Afinal de contas, 
se trocar pela palavra “pois” ficaria desta forma o enunciado” “Ensejo é uma palavra, pois 
só serve para ser aproveitada”. Dando a entender que “ensejo” só é uma palavra por 
servir para ser aproveitada enquanto que a interpretação adequada é que “ensejo” é uma 
palavra que só serve para isso. Ou seja, não é uma explicação, porém uma restrição. 
Portanto, o recurso não procede e o gabarito oficial segue mantido. 

RECURSO QUESTÃO 06 - CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 1953296  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE DE TRÂNSITO 

PEDIDO 
A candidata solicita troca de gabarito, afirmando que houve entendimento entre as 
personagens do texto. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca concorda que houve entendimento entre as personagens, porém elas são duas 
mulheres, não um homem e uma mulher. Mas isso não é sugerido indiretamente, como 
o enunciado propõe. O entendimento delas é visível e claro. O que fica indireto é o fato 
de que homens não entenderiam essa conversa pela falta de referentes, visão salientada 
pela citação de Richard Gehman abaixo do título. Inclusive, a existência desta crônica e 
sua motivação cômica é o entendimento restrito às duas personagens, por conhecerem 
antecipadamente os referentes. Portanto, o recurso não procede e o gabarito segue 
mantido. 

RECURSO QUESTÃO 11 - CONHECIMENTOS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 1953296  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE DE TRÂNSITO 
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PEDIDO 
A candidata solicita anulação da questão alegando que todos os itens estão corretos e 
portando a alternativa correta seria a letra D, diferente de como consta no gabarito. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. Assim como o gabarito oficial 
divulgado, o item I da questão segue sendo incorreto, uma vez que a fase I é feita com 
um número reduzido de voluntários adultos SAUDÁVEIS, e não já com a doença, 
conforme o item especifica. Além disso, o enunciado é claro ao mencionar qual matéria 
foi utilizada como base para o desenvolvimento da questão, e dessa forma não altera o 
entendimento do enunciado por parte dos candidatos. Portanto, recurso indeferido e 
questão mantida. 

RECURSO QUESTÃO 13 - CONHECIMENTOS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 1953296  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE DE TRÂNSITO 

PEDIDO 

A Candidata solicita anulação da questão, afirmando que a alternativa D, apontada como 
correta no gabarito oficial, não pode estar correta. Segundo a requerente, não houve 
comparativo, nem apresentação de dados coesos, uma vez que o enunciado não informa 
o ano de divulgação da pesquisa. Ainda conforme a solicitante a questão correta seria a 
letra A por conter todos os dados das demais alternativas. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois o enunciado deixa claro 
que a pesquisa foi divulgada em 27/11/2020, e se refere a taxa de desemprego atual, de 
acordo com a data da pesquisa. Além disso, a candidata fundamenta seu recurso 
alegando que a resposta certa seria a letra D, sendo que o gabarito divulgado consta 
como resposta correta a letra C, que está devidamente de acordo com dados divulgados 
na pesquisa em questão. Portanto, recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO QUESTÃO 16 - CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

INSCRIÇÃO 1953384  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE DE TRÂNSITO 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão, pois afirma que o conteúdo apresentado 
extrapola o que foi definido em edital 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

O recurso não procede, pois não houve extrapolação do edital, uma vez que a questão 
está dentro dos conteúdos programáticos. Salienta-se dois pontos importantes: 1: A 
escolha de uma versão específica foi feita apenas para que fosse possível ao candidato 
ter uma base e entendimento mais claro do enunciado; 2: As respostas não condizem 
apenas a funções específicas da versão 2013, trata-se de funções comuns encontradas 
em versões anteriores e também em posteriores do programa Microsoft Word. Este fato 
não altera a compreensão e resolução da questão. Portanto recurso indeferido e questão 
mantida 
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RECURSO QUESTÃO 21 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 

INSCRIÇÃO 1953384  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE DE TRÂNSITO 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão, alegando que uma emenda de lei publicada 
prejudica o entendimento do solicitante 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, foi concluído que o pleito não procede, pois a emenda citada não anula ou 
revoga o texto da constituição, apenas detalha ou acrescenta informações específicas 
para o caso da aposentadoria aos 75 anos. É importante destacar que a questão traz 
texto expresso da constituição federal. Desta forma, questão segue mantida e recurso 
indeferido 

RECURSO QUESTÃO 39 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 

INSCRIÇÕES 
1953384  

1958248  

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE DE TRÂNSITO 

PEDIDO 
Os candidatos solicitam a anulação a questão alegando que não há resposta correta, 
uma vez que as alternativas “A” e “E” possuem o mesmo significado 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Mesmo a questão exigindo somente o que traz o texto da lei expresso, a banca entende 
pela anulação. Devido ao duplo sentido que pode ser apontado entre as alternativas A e 
E. 

RECURSO DAS QUESTÕES 11, 12, 13 e 14 - CONHECIMENTOS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÕES 

1963657 

1963728 

1969526 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE DE TRÂNSITO 

PEDIDO 

Os candidatos solicitam a anulação das seguintes questões de atualidades e dados 
históricos: 11, 12, 13 e 14, pois alegam que tais questões tratam de assuntos posteriores 
a data de 14/02/2020. O que segundo os solicitantes, não poderia ser cobrado, mediante 
“Nota” impressa no ANEXO II do Edital. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a Nota mencionada pelos 
candidatos, é clara, uma vez que especifica que tal observação é para as questões 
referentes a Legislação, não aos demais conteúdos. Portanto questões 11 a 14 mantidas 

 

SOMBRIO/SC, em 21 de DEZEMBRO de 2020. 

 

 
RONALDO DESTRO DAL PONT 

Presidente da Comissão de Concurso Público 

 
 

 
ZÊNIO CARDOSO 
Prefeito Municipal 


