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MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2020 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS PROVA OBJETIVA 

 
 

O MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, 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 07 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS 

INSCRIÇÃO 2059613 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - ODONTÓLOGO ESF 

PEDIDO 

A candidata solicita a anulação da questão alegando que a notícia utilizada como base 
para o desenvolvimento da questão não deveria ser utilizada, visto que houveram 
notícias mais recentes relatando novas mutações do corona vírus e que deveriam 
prevalecer sobre notícias anteriores sobre o mesmo tema. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede visto que o enunciado é bem 
claro ao informar a data em que a notícia foi vinculada na mídia, o portal onde a mesma 
foi vinculada, além de diversos detalhes sobre o assunto que deixam explícito ao que se 
refere. O fato de terem surgido novas variantes do vírus do COVID-19 após a data da 
notícia não a torna em nenhum momento incorreta, visto que são variantes diferentes, 
surgidas em locais diferentes e com características diferentes. Sendo assim, recurso 
indeferido e questão mantida. 

 

RECURSO QUESTÃO 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSCRIÇÃO 2058638; 2058256; 2059568; 2058503. 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 003 – FISIOTERAPEUTA 

PEDIDO 
Os Candidatos solicitam correção de gabarito, pois alegam que a resposta correta é 
alternativa C. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da questão a banca verificou um erro de digitação na formulação do 
gabarito. Pois a resposta correta é alternativa C e ao formular o gabarito foi atribuído 
como correta a alternativa E, sendo que há alternativa II está incorreta, sendo assim a 
defere o pedido de alteração de gabarito. 
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PRAIA GRANDE/SC, em 17 de Fevereiro de 2021. 

 

 

JOELCIR DA SILVA PADILHA DUARTE 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 
 

ELISANDRO PEREIRA MACHADO 

Prefeito Municipal 


