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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL – SC 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2015 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA 

NOTAS DA PROVA ESCRITA 

 

Número de Inscrição: 110655 

Cargo: Cirurgião Dentista – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. A nota do candidato está correta. Será disponibilizada cópia 

do cartão resposta do recorrente em sua área do candidato. 

 

Número de Inscrição: 105604 

Cargo: Motorista de Veículo Leve – Administração Direta 

Julgamento: A nota do candidato está correta. Será disponibilizada cópia do cartão 

resposta do recorrente em sua área do candidato. 

 

Número de Inscrição: 112727 

Cargo: Fiscal de Saúde Pública – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. A nota do candidato está correta. Será disponibilizada cópia 

do cartão resposta do recorrente em sua área do candidato. 

 

Número de Inscrição: 113464 

Cargo: Fiscal de Saúde Pública – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. A nota do candidato está correta. Será disponibilizada cópia 

do cartão resposta do recorrente em sua área do candidato. Recurso incompreensível, o 

gabarito em tela não sofreu nenhuma alteração. 

 

Número de Inscrição: 103215 

Cargo: Fonoaudiólogo – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. A nota do candidato está correta. Será disponibilizada cópia 

do cartão resposta do recorrente em sua área do candidato. 

 

Número de Inscrição: 106555 

Cargo: Fiscal de Tributos – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. A nota do candidato está correta. Será disponibilizada cópia 

do cartão resposta do recorrente em sua área do candidato. 

 

Número de Inscrição: 108069 

Cargo: Assistente Social – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. A nota do candidato está correta. Será disponibilizada cópia 

do cartão resposta do recorrente em sua área do candidato. Na questão número 5 optou 

pela alternativa “A” e não “B” como menciona no recurso. 
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Número de Inscrição: 112732 

Cargo: Assistente Social – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. A nota do candidato está correta. Será disponibilizada cópia 

do cartão resposta do recorrente em sua área do candidato. 

 

Número de Inscrição: 112052 

Cargo: Assistente Social – Administração Direta 

Julgamento: DEFERIDO. Por falha na diagramação do cartão resposta do recorrente foi 

gerado a nota incorreta. Será alterado para: 

LP - 6 acertos – 1,20; 

CG – 2 acertos – 0,40; 

MAT – 1 acerto – 0,20; 

ESP – 20 acertos – 6,00; 

PE = 7,80.  

Será disponibilizada cópia do cartão resposta do recorrente em sua área do candidato. 

 

Número de Inscrição: 109119 

Cargo: Psicopedagogo – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. A nota do candidato está correta. Será disponibilizada cópia 

do cartão resposta do recorrente em sua área do candidato. 

 

Número de Inscrição: 113413 

Cargo: Técnico em Informática – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. A nota do candidato está correta. Será disponibilizada cópia 

do cartão resposta do recorrente em sua área do candidato. 

 

Número de Inscrição: 110624 

Cargo: Pedreiro – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. A nota do candidato está correta. Será disponibilizada cópia 

do cartão resposta do recorrente em sua área do candidato. 

 

Número de Inscrição: 115161 

Cargo: Agente Administrativo – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. A nota do candidato está correta. Será disponibilizada cópia 

do cartão resposta do recorrente em sua área do candidato. 

 

Número de Inscrição: 110132 

Cargo: Assistente Social – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. A questão que a recorrente questiona novamente atende 

perfeitamente o Edital, ou seja, quatro alternativas, sendo apenas uma única correta. O 

possível erro apontado pela candidata na alternativa “D”, apenas a deixa ainda mais 

incorreta. 
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Número de Inscrição: 112732 

Cargo: Assistente Social – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. Esta questão n° 29 deve manter a alternativa correta que 

é a letra “D”, pois na primeira assertiva que trata das expressões da questão social, 

possui duas questões sociais e não suas expressões, tornando-as falsas, como a Saúde 

e a Habitação. E Iamamoto fala corretamente com relação às questões sociais, e é por 

isso que a primeira assertiva está errada, pois existem duas questões sociais, pois a 

saúde e a habitação não são expressões da questão social, e sim as próprias questões 

sociais. Portanto não alterando assim, o gabarito da resposta. Portanto, não existe 

motivo plausível para a sua anulação ou mudança de alternativa. 

 

Número de Inscrição: 103384 

Cargo: Assistente Social – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. 

Questão nº 38: 

A questão n° 38 deve ser mantida a sua anulação, pois realmente possui erro de 

interpretação conceitual na questão do item “IV”, prejudicando o resultado da questão. 

Portanto a questão continuará ANULADA. Pois, o erro conceitual está entre as finalidades 

das organizações não governamentais - ONG, pois estaria confundindo com o setor de 

caridade, pois a alternativa apresenta que as organizações não governamentais 

geralmente são de voluntariado ou caridade, no qual denota mais os elementos de uma 

organização caritativa e não de uma organização sem fins lucrativos. 

 

Questão nº 40: Recurso considerado intempestivo, haja vista que a questão não sofreu 

alteração e o recorrente não impetrou recurso contra essa questão no período 

determinado pelo Edital.  

 

Número de Inscrição: 112824 

Cargo: Assistente Social – Administração Direta 

Julgamento: INDEFERIDO. 

Questão nº 38: 

A questão n° 38 deve ser mantida a sua anulação, pois realmente possui erro de 

interpretação conceitual na questão do item “IV”, prejudicando o resultado da questão. 

Portanto a questão continuará ANULADA. Pois, o erro conceitual está entre as finalidades 

das organizações não governamentais - ONG, pois estaria confundindo com o setor de 

caridade, pois a alternativa apresenta que as organizações não governamentais 

geralmente são de voluntariado ou caridade, no qual denota mais os elementos de uma 

organização caritativa e não de uma organização sem fins lucrativos. 

 

Questão nº 40: Recurso considerado intempestivo, haja vista que a questão não sofreu 

alteração e o recorrente não impetrou recurso contra essa questão no período 

determinado pelo Edital.  
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Número de Inscrição: 110630 

Cargo: Fiscal de Tributos – Administração Direta 

Julgamento: Levando em consideração que houve troca do gabarito em relação ao 

preliminar e o definitivo na questão nº 24, onde dois candidatos demonstraram-se contra 

essa troca de gabarito fundamento suas razões, foram levados os recursos para nova 

apreciação do Elaborador e Banca Examinadora. 

 

Dessa forma, considerando que a pergunta formulada, querer a resposta literal “nos 

termos da Lei”, não deixando margem para interpretação. 

 

Considerando que a expressão “Data da obrigação tributária acessória”, PODERÁ 

estar contida no item II, do artigo 149, do CT do Município de Rio do Sul/SC. 

 

Resolve-se Retificar o Gabarito Definitivo para o cargo em tela ANULANDO a questão nº 

24. 

 

Número de Inscrição: 103602 

Cargo: Fiscal de Tributos – Administração Direta 

Julgamento: Levando em consideração que houve troca do gabarito em relação ao 

preliminar e o definitivo na questão nº 24, onde dois candidatos demonstraram-se contra 

essa troca de gabarito fundamento suas razões, foram levados os recursos para nova 

apreciação do Elaborador e Banca Examinadora. 

 

Dessa forma, considerando que a pergunta formulada, querer a resposta literal “nos 

termos da Lei”, não deixando margem para interpretação. 

 

Considerando que a expressão “Data da obrigação tributária acessória”, PODERÁ 

estar contida no item II, do artigo 149, do CT do Município de Rio do Sul/SC. 

 

Resolve-se Retificar o Gabarito Definitivo para o cargo em tela ANULANDO a questão nº 

24. 

 

 

 

Rio do Sul, 18 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 


