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MUNICÍPIO DE TURVO/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2021 
 
 

 

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 04 DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2090314  

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 005 – ODONTÓLOGO 

PEDIDO 

O Candidato solicita anulação da questão, afirmando que a alternativa apresentada 
como correta pelo gabarito, alternativa D, que diz que o poema faz uma releitura de 
Chapeuzinho Vermelho, desconstruindo a figura do lobo mau não está correta, por não 
ter uma ênfase na figura do lobo, mas na protagonista que é mais apática que a da 
história original, configurando a alternativa E como correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois mesmo que no poema Chico 
Buarque fale brevemente do lobo, como alguém distante da protagonista, em outro país, 
inclusive questionando a sua existência, o que motivou o gabarito preliminar, a 
dualidade entre as duas versões de Chapeuzinho também pode confundir a 
interpretação do poema e também levar a compreensão da alternativa E como correta. 

RECURSO 02 – QUESTÃO 04 DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2091166 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 005 – ODONTÓLOGO 

PEDIDO 

O Candidato solicita anulação da questão, afirmando que que a alternativa apresentada 
como correta pelo gabarito, alternativa D, que diz que a o poema faz uma releitura de 
Chapeuzinho Vermelho, desconstruindo a figura do lobo mau não está correta, pois o 
poema enfatiza bastante na dualidade das cores amarelo e vermelho como 
determinantes das personalidades das duas personagens, Chapeuzinho Amarelo mais 
frágil e Chapeuzinho Vermelho mais empoderada. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois mesmo que no poema Chico 
Buarque fale brevemente do lobo, como alguém distante da protagonista, em outro país, 
inclusive questionando a sua existência, o que motivou o gabarito preliminar, a 
dualidade entre as duas versões de Chapeuzinho também pode confundir a 
interpretação do poema e também levar a compreensão da alternativa B como correta. 
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RECURSO 03 – QUESTÃO 06 DE ATUALIDADES 

INSCRIÇÃO 2090378; 2091166 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 005 – ODONTÓLOGO 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão alegando que há erro de digitação no item II 
da questão, o que pode ocasionar em uma interpretação errônea e uma dificuldade na 
sua resolução. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois mesmo havendo um erro de 
grafia pequeno no item II e sendo possível a compreensão da mesma através do 
contexto, a banca examinadora entende que esse erro pode causar dificuldade no 
entendimento e resolução da questão, tornando-a dúbia. 

RECURSO 04 – QUESTÃO 14 DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ODONTÓLOGO 

INSCRIÇÃO 2091260 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 – ODONTÓLOGO 

PEDIDO 
O candidato solicita anulação da questão por alegar que as ‘Alternativas “A” e “D”’ estão 
incorretas, impossibilitando assim sua resolução. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca informa que o recurso não procede, haja vista que conforme a 
orientação na integra do Manual de Orientações da COVID-19 de Santa Catarina, os 
exames laboratoriais são classificados em exames de pesquisa de antígenos (SOAB) 
ou pesquisa de anticorpos (testes sorológicos IgM e IgG). A alternativa citada pelo 
candidato como incorreta, trata especificamente de amostras coletadas por nasofaringe 
(SOAB), sendo assim seu período de diagnostico está correto conforme a orientação do 
manual. Deste modo a “Alternativa D” caracteriza-se como uma alternativa correta e o 
enunciado da questão solicita a alternativa incorreta. Portanto recurso indeferido e 
questão mantida. 

RECURSO 05 – QUESTÃO 14 DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ODONTÓLOGO 

INSCRIÇÃO 2090522 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 – ODONTÓLOGO 

PEDIDO 
O candidato solicita anulação da questão com a justificativa de que o termo "epidemia" 
não condiz com a atual realidade que é de pandemia. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois o termo epidemia, citado 
pelo candidato, não altera a “Alternativa E". Esta permanece correta tendo em vista que 
toda pandemia é uma epidemia de proporções maiores, ao ponto em que o candidato 
focou no objetivo incorreto, pois a questão trata em suma dos exames laboratoriais, 
conforme consta de forma integra e legível no Manual de Orientações da COVID-19 de 
Santa Catarina, tornando a “Alternativa E” uma alternativa correta e o enunciado da 
questão solicita a alternativa incorreta. Assim recurso resta indeferido e questão 
mantida. 

RECURSO 06 – QUESTÃO 14 DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ODONTÓLOGO 

INSCRIÇÃO 2090378 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 – ODONTÓLOGO 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão com a justificativa de que o termo "epidemia" 
não condiz com a atual realidade atual que é de pandemia e "Unidades Sentinelas" 
como monitoramento de casos assintomáticos. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após analisar o recurso, a banca informa que o pleito não procede pois os termos 
"epidemia e unidade sentinela", citados pelo candidato, não alteram as alternativas em 
questão que estão contidas na íntegra na página 19 do Manual de Orientações do 
COVID-19 de Santa Catarina: "Permite identificar a presença do vírus SARS-CoV-2 em 
amostras coletadas da nasofaringe até o 7º dia de início dos sintomas. A amostra deve 
ser coletada, de preferência, entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas. Tem por 
objetivo diagnosticar casos graves internados e casos leves em unidades sentinela para 
monitoramento da epidemia. Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia 
Clínica/Medicina Laboratorial, a detecção do vírus por RT-qPCR (reação em cadeia da 
polimerase com transcrição reversa em tempo real) permanece sendo o teste 
laboratorial de escolha para o diagnóstico de pacientes sintomáticos na fase aguda 
(entre o 3º e 7º dia da doença)." tendo em vista que o enunciado trata dos exames 
laboratoriais de diagnostico a alternativa está correta. Recurso indeferido e questão 
mantida. 

RECURSO 07 – QUESTÃO 17 DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ODONTÓLOGO 

INSCRIÇÃO 2091260 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 – ODONTÓLOGO 

PEDIDO 
O candidato solicita anulação da questão alegando que o enunciado não condiz com a 
alternativa correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a questão menciona que 
a anos o serviço público prestou assistência a grupos restritos, como a título de 
exemplo "os escolares". Entretanto a pergunta refere-se aos meios de programa 
utilizados, ao invés da etiologia das patologias. Assim sendo gabarito correto, questão 
mantida e recurso indeferido. 
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RECURSO 08 – QUESTÃO 20 DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE FISIOTERAPEUTA 

INSCRIÇÃO 2090375 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 – FISIOTERAPEUTA 

PEDIDO 
A Candidata solicita anulação da questão com a alegação de que todas as alternativas 
estão corretas, não constando nenhuma alternativa incorreta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. A osteoartrose e artrite 
reumatoide são do grupo de doenças reumáticas e não ortopédica e traumatológica. A 
questão pergunta qual das informações está incorreta, portanto gabarito correto. Deste 
modo recurso indeferido e questão mantida. 

 

TURVO/SC, em 27 de Julho de 2021. 

 

 

RONALDO SÁVIO 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 

SANDRO CIRIMBELLI 

Prefeito Municipal 


