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MUNICÍPIO DE TURVO/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 004/2021 
 
 

 

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: 
 

 

RECURSOS DA PROVA DO HORÁRIO 01 

 

RECURSO 01 – QUESTÃO 03 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2123893 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - AUXILIAR DE ENSINO DA EDUCAÇÃO (Educação Infantil) 

PEDIDO 
Requerente solicita mudança de gabarito afirmando que a partícula "que" em análise 
não se trata de pronome relativo, mas de conjunção explicativa. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a partícula "que" no 
contexto da questão não está introduzindo uma explicação, unindo duas orações 
independentes, o que seria a função de uma conjunção explicativa. No entanto, a 
partícula "que" está substituindo o substantivo "média" da oração anterior, unindo duas 
orações subordinadas adjetivas, o que configura função de pronome relativo. Portanto 
gabarito mantido 

RECURSO 02 – QUESTÃO 05 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2123981 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 006 - PROFESSOR IV (Educação Física) 

PEDIDO 
Requerente solicita anulação da questão afirmando que existem duas alternativas com 
gabarito correto, sendo elas a alternativa D, senda esta o gabarito oficial da prova, bem 
como a alternativa C. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a forma verbal 
"empreste" situada na alternativa "C" não está conjugada no presente do subjuntivo, 
como apresenta a questão, mas no modo imperativo, pois o eu-lírico da canção está 
solicitando que a revista em questão seja emprestada, não sendo uma possibilidade, no 
entanto, uma ordem. Portanto gabarito mantido. 
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RECURSO 03 – QUESTÃO 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR (Educação Inclusiva) 

INSCRIÇÃO 2123979 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 - PROFESSOR (Educação Inclusiva) 

PEDIDO 
Requerente solicita a anulação da questão alegando que a mesma apresenta, em seu 
enunciado, erro de digitação na palavra classes, o que impossibilita sua correta 
resolução. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois o erro de digitação na 
palavra "classes" em nada interfere no entendimento resolução da questão. Portanto 
questão mantida. 

 

RECURSOS DA PROVA DO HORÁRIO 02 

 

RECURSO 04 – QUESTÃO 03 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2123975 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR 

PEDIDO 
Solicitante requer anulação da questão, afirmando que existem duas alternativas certas. 
Além do gabarito oficial letra "A", também estaria correta a alternativa "E". 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois realmente na alternativa "E" 
ocorre a ausência de uma vírgula necessária para a correção gramatical daquele 
enunciado, sendo que esta alternativa também estaria gramaticalmente incorreta, ela 
também compreende o que foi pedido pelo enunciado. Portanto recurso deferido e 
questão anulada. 

RECURSO 05 – QUESTÃO 04 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 

2123889;  

2123737;  

2124069;  

2123739;  

2124121;  

2124035;  

2123829; 
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STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
002 - AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR; 

004 - PROFESSOR (Pedagogo); 

PEDIDO 

Os requerentes solicitam anulação da questão, afirmando que tanto "nunca" (alternativa 
D e gabarito oficial) quanto "jamais" (alternativa A) estariam corretamente classificados, 
sendo a alternativa D (nunca) classificada como advérbio de tempo e a proposição A 
(jamais) como de negação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, pois segundo a gramática 
tradicional da língua portuguesa, ambas as palavras (nunca e jamais) são advérbios de 
tempo, que em determinados contextos adquirem tom negativo, como é explicado no 
link abaixo.  

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/os-adverbios-nunca-e-
jamais/35847# 

RECURSO 06 – QUESTÃO 07 – CONHECIMENTOS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 2124069 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - PROFESSOR (Pedagogo) 

PEDIDO 
Requerente solicita anulação da questão afirmando que Jair Bolsonaro cometeu mais 
crimes, e não apenas o mencionado na resposta apontada pela banca como correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede pois o enunciado da questão 
é claro ao solicitar o(s) crime(s) dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, e não do 
próprio presidente. O relatório da CPI indiciou os 3 filhos do presidente Jair Bolsonaro 
por incitação ao crime, conforme gabarito oficial da prova. Portanto, questão segue 
mantida e recurso indeferido. 

RECURSO 07 – QUESTÃO 09 – CONHECIMENTOS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 2124035 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - PROFESSOR (Pedagogo) 

PEDIDO Requerente solicita a troca do gabarito da questão, alegando que o mesmo está errado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois, o próprio embasamento 
enviado pelo candidato no recurso confirma o que a questão afirma, sendo que o item 
IV da mesma é claro ao dizer que a “fragilidade técnica e administrativa da atual gestão 
máxima do Inep” também foi a justificativa apontada pelos funcionários que pediram 
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exoneração, assim como a imagem utilizada pelo candidato como embasamento teórico 
afirma. Sendo assim, recurso indeferido e questão mantida. 

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

INSCRIÇÃO 
2123737 

2123842 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR 

PEDIDO 
Os requerentes solicitam anulação da questão pois afirma que não há resposta correta 
para a mesma, uma vez que todas as cores mencionadas nas alternativas estão 
presentes na bandeira do município. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede pois apesar da questão ter sido 
formulada baseada em informações oficiais presentes no site oficial do município e as 
informações estarem corretas, a presença da bandeira impressa com cores incorretas 
em frente ao prédio da prefeitura municipal, pode induzir os candidatos ao erro, portanto 
a banca define, por este motivo, anular a questão. 

RECURSO 09 – QUESTÃO 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR 

INSCRIÇÃO 
2123889 

2123829 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR 

PEDIDO 
Os requerentes solicitam a atualização de gabarito para alternativa E, alegando que os 
itens II e III estão incorretos. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois a forma que o enunciado da 
questão foi elaborado não deixou claro para o candidato que os cuidados citados na 
questão se referiam ao período anterior a pandemia do COVID 19, portanto a banca 
defere o recurso. Um novo gabarito retificado será publicado. 

RECURSO 10 – QUESTÃO 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR 

INSCRIÇÃO 2124048 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR 
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PEDIDO 
Requerente solicita a anulação da questão, pois alega que a falta de um parênteses 
impresso na alternativa “D”, induziu o candidato ao erro. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a falta de um parênteses 
na alternativa "D" em nada interfere na interpretação e resolução da questão, fato este 
que o próprio candidato menciona ter faltado comprovando assim a sua correta 
interpretação. 

 

TURVO/SC, em 14 de JANEIRO de 2022. 

 

RONALDO SÁVIO 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 

SANDRO CIRIMBELLI 
Prefeito Municipal 


