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MUNICÍPIO DE TURVO/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2021 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

 
 

O MUNICÍPIO DE TURVO, 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 01 – QUESTÃO 03 DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2090318 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 009 - FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão, afirmando haver duas alternativas iguais, 
pautando-se na ideia de que as conjunções "apesar de" e "mesmo que" apresentam 
igual valor semântico. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. Mesmo que estas duas 
conjunções (apesar de, mesmo que) expressem relação de concessão não é possível 
substituir uma pela outra sem fazer alterações no restante da frase, ficando: Mandaram 
buscá-la porque ela está fazendo noventa anos, apesar de parecer muito menos. Ou 
seja, para usar "apesar de" teria que mudar o tempo verbal. Por tudo isso, o gabarito 
oficial letra D é mantido. 

 

RECURSO 02 – QUESTÃO 05 DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2090336 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 008 - AGENTE FINANCEIRO 

PEDIDO 
O Candidato afirma que a alternativa correta deveria ser a letra E, pois é a que contém 
a explicação correta para o desvio gramatical apresentado no enunciado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a alternativa correta pelo 
gabarito oficial é justamente a letra E, portanto gabarito mantido. 
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RECURSO 03 – QUESTÃO 07 DE ATUALIDADES 

INSCRIÇÃO 2091144 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 013 – CONTADOR 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão pois afirma que a mesma possui duas 
possíveis respostas, impossibilitando assim sua resolução. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar, a banca informa que o pleito procede, haja vista a constatação de um erro 
de digitação na "Alternativa C". Realmente o primeiro nome do servidor encontra-se 
escrito com a letra "V" ao invés de "W", desta forma impossibilitando a resolução da 
questão por haver mais de uma resposta possível. Portanto, resta questão anulada. 

RECURSO 04 – QUESTÃO 08 DE ATUALIDADES 

INSCRIÇÃO 2090318 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 009 - FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão afirmando que a mesma não poderia ser 
cobrada para o seu cargo, por não estar prevista em edital. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede pois apesar da questão estar 
se referindo a determinada lei, vale ressaltar que se trata de uma questão de 
atualidades, que foi amplamente divulgada pela mídia. Ou seja, se enquadra dentro dos 
conteúdos programáticos. Portanto, resta recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 05 – QUESTÃO 08 DE ATUALIDADES 

INSCRIÇÃO 2091144 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 013 – CONTADOR 

PEDIDO 

O Candidato solicita anulação da questão afirmando que a mesma possui duas 
possíveis respostas, impossibilitando assim sua resolução. Embasa seu recurso na lei 
nº 14.144, de 2 de abril de 2021, que dispõe que o valor correto é R$ 4,325 trilhões, ao 
invés de, R$ 4,324 trilhões o qual é informado na "Alternativa E". 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do recurso, a banca informa que houve um erro de digitação no valor 
informado na "Alternativa E", o correto seria "R$ 4,325 trilhões" ao invés de "R$ 4,324 
trilhões" de acordo com a referida lei, resultando assim em uma alternativa incorreta. 
Neste ínterim chega-se a anulação da questão, devido sua duplicidade de possíveis 
respostas. Portanto, recurso deferido e questão anulada. 
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RECURSO 06 – QUESTÃO 18 DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 

INSCRIÇÃO 2090484 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão uma vez que o enunciado pede a alternativa 
incorreta, e o gabarito da questão é uma alternativa correta de acordo com a Norma 
Regulamentadora NR 12. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso é valido, devido a inexistência de 
alternativa incorreta. Trata-se de uma questão que possui somente alternativas corretas 
de acordo com a referida norma regulamentadora. Assim, resta recurso deferido e 
questão anulada. 

RECURSO 07 – QUESTÃO 18 DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CONTABILIDADE 

INSCRIÇÃO 2091144 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 013 – CONTADOR 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão alegando que a alternativa "C" traz a 
informação de que o item VI está incorreto, mas não há item VI na questão, o que a 
torna confusa e prejudica sua resolução. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. Apesar da alternativa 
descrever um item inexistente, isso não impede sua resolução, haja vista ser solicitado 
no enunciado a alternativa correta, havendo assim, apenas uma possível resposta.  
Vale ressaltar ainda que a interpretação também faz parte da resolução da questão, 
sendo imprescindível ao candidato interpretar o que se pede, portanto recurso 
indeferido e questão mantida. 

RECURSO 08 – QUESTÃO 19 DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 

INSCRIÇÃO 2090484 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 004 - OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão alegando que todas as alternativas estão 
corretas, ao invés de incorretas conforme a alternativa apontada pelo gabarito. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, visto que houve um erro de 
digitação no desenvolvimento da questão, tornando assim, impossível sua resolução. 
Portanto recurso deferido e questão anulada. 

TURVO/SC, em 27 de Julho de 2021. 
 

RONALDO SÁVIO 
Presidente Da Comissão De Processo Seletivo 

 

SANDRO CIRIMBELLI 
Prefeito Municipal 


