
  

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

 

Análise de Recursos 

 Prova Objetiva  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1204770 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 00:27 

FUNDAMENTAÇÃO Texto retirado do.site do TSE 
 
Eleitores de 14 unidades da Federação escolherão governador no 2º turno 
No restante do país, os nomes de 13 governadores foram definidos no pleito do último 
domingo (7) 
 
A questão não especificou o DF e sim federação. 
 
Segue link do TSE 
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Outubro/eleitores-de-14-unidades-da-
federacao-escolherao-governador-no-2o-turno 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso em duplicidade referente a questão, conteúdo e justificativa, já respondida ao 
mesmo requerente. 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1204770 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 00:28 

FUNDAMENTAÇÃO Texto retirado do.site do TSE 
 
Eleitores de 14 unidades da Federação escolherão governador no 2º turno 
No restante do país, os nomes de 13 governadores foram definidos no pleito do último 
domingo (7) 
 
A questão não especificou o DF e sim federação. 
 
Segue link do TSE 
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Outubro/eleitores-de-14-unidades-da-
federacao-escolherao-governador-no-2o-turno 

Dados da resposta 
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RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Observa-se que a questão em comento, solicita a 
informação de quantos "Estados", (inclusive faz um destaque na palavra "estados") terão 2º 
turno nas eleições de 2018 para o cargo de Governador e não Unidades Federativas:  
 
Conforme publicado pelo TSE: 
Pelos resultados, será realizado um segundo turno de votação para o próximo presidente da 
República ser conhecido, assim como os governadores de 13 estados (Amazonas, Amapá, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia, Rio Grande do Norte, 
Sergipe, Roraima, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo) e do Distrito Federal. A próxima 
votação acontece no dia 28 de outubro. 
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Outubro/concluida-totalizacao-de-votos-
do-1o-turno-das-eleicoes-2018 
 
O artigo 1º da Constituição Federal de cara diz que “A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (...)” 
 
ESTADOS: Divisões político-geográficas de uma república federativa. Estas divisões são 
autônomas, divididas em municípios e possuem um governo próprio regido por uma 
estrutura administrativa local. 
 
DISTRITO FEDERAL: O Distrito Federal não é um Estado e nem possui municípios, é um 
território autônomo composto por 30 Regiões administrativas (cidades-satélites); exceto 
Brasília, a capital federal e sede do governo do Distrito Federal. 
 
Desta forma, indefere-se o requerimento. 
 
CF/88 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/distrito-federal.htm 
https://www.significados.com.br/estado/ 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1234543 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 02:36 

FUNDAMENTAÇÃO A questão abordou com resposta correta o item B, porém a mesma está equivocada, pois o 
item correto é o item A. 
Vejamos: 
 
22) Qual comando no SO Linux exibe os processos dos usuários ativos em tempo real? 
A) top 
B) ps 
C) bg 
D) fg 
 
O item correto é o ITEM A, pois a questão deixa bem claro "usuários ativos EM TEMPO 
REAL", o termo em destaque refere-se EXIBIÇÃO EM TEMPO REAL dos processos ativos, 
enquadrando-se no comando TOP e não ps, pois o comando ps é estático e NÃO DINÂMICO 
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EM TEMPO REAL , conforme fontes: 
Manual do comando top: 
http://man7.org/linux/man-pages/man1/top.1.html 
Manual do comando ps: 
http://man7.org/linux/man-pages/man1/ps.1.html 
 
Solicito alteração de gabarito do item B para o Item correto A. 
 
Sem mais, aguardo confirmação de deferimento de alteração de resposta. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1790/1234543/0f
1b8e58e72f57a5a342f232cbf86c44.png 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA ALTERNATIVA “A” 
Recurso assiste ao recorrente.  
Deve ocorrer a mudança do gabarito de “ps” para “top. 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1236836 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 21:56 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito a anulação da questão número 21, onde se refere a memória cache. 
 
Memoria Cache : É a memoria rápida com que o processador se utiliza para aumentar a 
resposta ao pipeline. Antes do cache o processador somente respondia uma requisição por 
vez, o que causava uma enorme lentidão. Existe o cache rápido interno L1 (antes do 486 
somente havia o cache da placa mãe), que varia conforme o processador, o cache 
secundário L2 também acoplado ao processador (a partir do K6-3 - AMD e Pentium III 
Coppermine - INTEL). Atualmente temos ainda o cache L3 nos processadores quad-cores 
compartilhado pelos núcleos.  
Memoria Ram - Randon Aces Memory - memoria de acesso aleatória e o tradicional pente 
de memoria que espetamos na placa mãe nos Slot destinados para ela. A memoria RAM -e 
mais lenta que a memoria cache mas também importante por que ela que executo todas as 
operações do micro enquanto estamos trabalhando, e quanto maior melhor. DIMM, DDR, 
DDR2, DDR3 ... 
 Em outras palavras. Memória de acesso aleatório (do inglês Random Access Memory, 
frequentemente abreviado para RAM) é um tipo de memória que permite a leitura e a 
escrita, utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais, é o pente de 
memória que tem no seu PC aquele de 2GB 4GB etx.;  
Já memória cache é a memória do processador que são aquelas L1 L2 e as atuais L3 cache 
que você vê quando está pesquisando... ele serve para dar mais velocidade no 
processamento de dados 
Concluindo, a memória cache é extremamente mais rápida do que a memória RAM e com 
um custo muito maior e é encontrado geralmente no próprio processador da máquina. 
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Portanto segundo o gabarito provisório da questão a memória cache NÃO é um tipo de 
memória RAM.  Elas possuem algumas semelhanças porém são memórias distintas. Não faz 
sentido algum se referir a memória cache como um tipo de memória RAM. 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO  
 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão. 
 
A memória cache é uma pequena quantidade de memória localizada perto do processador. 
Surgiu quando a memória RAM não estava mais acompanhando o desenvolvimento do 
processador. 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1230846 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 07:29 

FUNDAMENTAÇÃO Peço que a questão 13°, sobre atualidades, seja anulada tendo em vista que os conteúdos 
da prova só podem ser cobradas, inclusive as suas atualizações, até o dia da publicação do 
edital. A referida questão faz menção aos estados do Brasil que irão ao 2° turno mas 
eleições para Governador, levando a crer inclusive que com certeza a prova só foi elaborada 
depois do 1° turno das eleições . 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em análise ao Recurso interposto contra a questão nº 13, sobre atualidades, verifica-se do 
Edital, anexo II, os seguintes temas abordados no Conteúdo Programático: 
 
“História e geografia do Brasil, de Santa Catarina e de Presidente Getúlio. Aspectos 
econômicos, políticos e sociais do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e de Presidente 
Getúlio. Atualidades do Brasil e do mundo. Esportes, turismo e lazer. Economia mundial, 
nacional, estadual e municipal. Notícias publicadas na mídia escrita ou falada. Lei Orgânica do 
Município de Presidente Getúlio.” 
Como se vê o conteúdo programático previa análise de aspectos políticos, bem como, 
notícias escritas ou faladas. 
 
As presentes eleições tem sido um dos assuntos mais comentados no momento, tanto nas 
mídias sociais, quanto em impressos jornalísticos, não podendo nenhum candidato se 
mostrar indiferente ou desconhecedor do tema em questão. 
 
Não obstante ter sido o Edital lançado antes mesmo do primeiro turno das eleições, nada 
impede que as questões abordadas na prova objetiva tenham sido supervenientes ao 
lançamento do edital, já que a única ressalva seria se o Edital previsse expressamente a 
impossibilidade de ser cobradas questões de assuntos posteriores ao lançamento do edital, o 
que no presente caso não se evidencia. 
 
Aliás, o tema em debate já está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 



  

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

 

mutatis mutandis: 
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. 
CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES SOBRE 
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE À PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O 
recurso em mandado de segurança não impugnou, expressamente, o motivo principal que 
levou o tribunal de origem a denegar a ordem, qual seja: o Poder Judiciário não é instância 
revisora de provas de concurso público, podendo, no entanto, verificar a adequação dos 
quesitos às disposições editalícias. Aplicação, por analogia, da Súmula nº 283/STF. 2. O 
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não cabe ao Poder 
Judiciário atuar em substituição à banca examinadora de concurso público, apreciando 
critérios utilizados na formulação de questões ou na correção de provas, salvo quando 
evidenciada ofensa à legalidade e à moralidade, o que não ocorre no caso. 3. "De acordo com 
a jurisprudência desta Corte é cabível a exigência, pela banca examinadora de concurso 
público, de legislação superveniente à publicação do edital, quando este não veda 
expressamente tal cobrança. Desse modo, previsto no edital o tema alusivo ao 'Poder 
Judiciário', é possível o questionamento sobre a Emenda Constitucional 45/2004, promulgada 
justamente com o objetivo de alterar a estrutura do Judiciário pátrio" (AgRg no RMS 
22.730/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
20/4/2010, DJe 10/5/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Sem grifos no 
original) 
 
Assim, de forma análoga, mas relativa à temática objurgada, tem-se que, não havendo 
previsão expressa no Edital quanto à impossibilidade de ser cobrada matéria nova 
superveniente ao lançamento do Edital, não há o que se falar em anulação da questão por 
violação ao princípio da legalidade, porquanto, como se percebe, a matéria é atual e está 
compreendida no conteúdo programático. 
Sendo que o Edital faz lei entre as partes, o candidato deve estar ciente das condições, não 
podendo arguir desconhecimento dos requisitos, em razão do disposto nas disposições 
preliminares. 
 
Dessa forma, julgo INDEFERIDO o recurso em questão, pelas razões e fundamentos expostos 
acima. 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1216591 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 29 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 12:55 

FUNDAMENTAÇÃO Na versão 2010 do MS-Word as funções Ferramentas de Aprendizagem, Zoom, Estruturas 
de Tópicos e Modo de Leitura encontram-se na guia "EXIBIÇÃO" e não na guia "EXIBIR" 
como trouxe o gabarito como alternativa correta. dessa forma, torna a questão nula pela 
divergência entre o gabarito e a real informação contida no programa do pacote office. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1790/1216591/7
3f56d8ccab5060442ceb7f233c5e510.jpg 
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Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que nas ultimas versões do Microsoft Word está 
presente a guia “EXIBIR”. A questão pede para assinalar uma das alternativas apresentadas, 
cabendo ao candidato no uso de seus conhecimentos realizar o entendimento da questão. 
 
FONTE: https://support.office.com/ 
 
Conforme o apresentado e por não conter erro quanto a sua assertividade, esta Banca 
Examinadora mantém a questão e seu gabarito inalterados. 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1216591 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 13:14 

FUNDAMENTAÇÃO A questão pergunta em qual diretório do SO Linux encontram-se arquivos de configuração 
que podem ser usados por todos os softwares, além de scripts especiais para 
iniciar ou interromper módulos e programas diversos.  
 
Essa questão da margem para amplo entendimento, pois dentro dos demais diretórios 
também encontram-se arquivos de configurações que são acessíveis por todos os softwares 
que forem instalados.  
O gabarito trouxe como correta a alternativa b) /etc. mas nesse diretório encontra-se todos 
os arquivos de configuração do sistema;  
mas em outros diretórios como /sbin que contém ferramentas de configuração e 
manutenção do sistema e o proprio /bin que contém aplicativos e utilitários do sistema, são 
todos diretórios que contem arquivos de configurações do sistema que podem ser 
acessados pelos softwares. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão 20 questiona a combinação de 
localização dos arquivos de configuração que podem ser usados por todos os softwares mais 
scripts especiais para iniciar ou interromper módulos e programas diversos. No diretório /bin 
estão localizados os binários executáveis que podem ser utilizados por qualquer usuário do 
sistema. São comandos essenciais, usados para trabalhar com arquivos, textos e alguns 
recursos básicos de rede, como o cp, mv, ping e grep. O diretório /sbin assim como o /bin, 
este diretório armazena executáveis, mas com um diferencial: são aplicativos utilizados por 
administradores de sistema com o propósito de realizar funções de manutenção e outras 
tarefas semelhantes. Entre os comandos disponíveis estão o ifconfig, para configurar e 
controlar interfaces de rede TCP/IP, e o fdisk, que permite particionar discos rígidos, por 
exemplo. Qualquer outra configuração neste diretórios seria não padrão a qual não se 
encaixa no conteúdo requerido do edital. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1201358 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 10:53 

FUNDAMENTAÇÃO Há vaguidade na questão. Isto pois a toponímia, nome dado a elementos geográficos 
quando do seu mapeamento oficial, pode se repetir em diversas escalas geográficas. 
Portanto, nada impede que existam cachoeiras, rios ou córregos com o mesmo nome em 
distintas localizações. Exemplos disso são as cachoeiras: Cachoeira do Vento, localizada no 
município de Piedade dos Gerais em Minas Gerais; Cachoeira Do Jacú, no município de Tiros, 
também em Minas Gerais; e Cachoeira do Vento, São Roque de Minas, no mesmo estado.  
Por este motivo peço a anulação da questão. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não Procede ao Requerente, haja visto que a questão de nº 15 para o Cargo de 
Agente de Informática, foi elaborada com base no Conteúdo Programático " Esportes, 
turismo e lazer", sendo que as alternativas citadas estão destacadas no Portal do Turismo do 
Município de Presidente Getúlio, tendo o candidato a disponibilidade de discernir sobre 
determinadas nomenclaturas das quedas de águas pertencentes ao território municipal de 
Presidente Getúlio. 
 
Cachoeira do vento:  
Altura: 42 metros 
Distância percorrida na trilha: 350 metros 
Distância do atrativo até o Centro: 15 km (a partir do Portal Turístico) 
Entrada: Cobra-se taxa de visitação. Acesso somente com guia. 
Proprietário: Família Mendes 
Endereço: Estrada Geral Ribeirão Urú, s/n, Presidente Getúlio. 
 
Cachoeira do Sabiá 
Altura: 67 metros 
Distância percorrida na trilha: 1500 metros 
Distância do atrativo do Centro: 11km (a partir do Portal Turístico) 
Entrada: Cobra-se R$5,00 de taxa de visitação. Acesso somente com guia. 
Endereço: Estrada Geral Ribeirão Sabiá - Presidente Getúlio. 
 
Cachoeira do Jacú: 
Altura: 32 metros. 
Distância percorrida na trilha: 2500 metros (distância percorrido para se chegar nesta 
cachoeira e na Cachoeira da Santa, que ficam na mesma propriedade). 
Distância do atrativo do Centro: 22km (a partir do Portal Turístico). 
Entrada: Cobra-se R$5,00 de taxa de visitação. Acessp somente com guia. 
Proprietário: Dário Schroeder. 
Endereço: Estrada Geral Tifa do Jacú, s/n, Ribeirão da Onça, Presidente Getúlio. 
 
Cachoeira do Forno:  
Localizada na comunidade de Sabugueiro, a 10 km de distância do centro da cidade de Vitor 
Meireles/SC. Possui 86m de queda livre e o acesso é por caminhada através de uma trilha de 
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aproximadamente 1 km de extensão. 
 
https://presidentegetulio.atende.net/# 
Turismo > Atrativo > Natureza e Ecoturismo > Cachoeiras e Cascatas. 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1226515 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 19:00 

FUNDAMENTAÇÃO Considerando, que a questão de n. 18 apresenta duas alternativas corretas letra B e C. De 
acordo com o Artigo 5° do Estatuto da criança e do adolescente prevê como assertiva 
também a letra B. Sendo assim, solicito revisão das questões consideradas corretas. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao recorrente. A alternativa C está correta, contida no art. 19, § 1o,, do 
ECA, ipsis litteris. 
 
● A alternativa A não está correta, porque afirma que o registro das atividades desenvolvidas 
em prontuários individuais devem ser guardados por vinte e um anos, quando a 
obrigatoriedade de guarda é de dezoito anos; 
● O erro da alternativa B encontra-se na palavra proteção, como anotado no recurso 
pretendido. A ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente é justamente assegurar proteção 
a esses indivíduos; 
● A alterativa D também não está correta, porque afirma proteção parcial. Essa Lei visa 
exatamente assegurar a integralidade da proteção a crianças e adolescentes. 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1195520 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 11:50 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo váirios sites atuais para estudo a questao 24 pode ter outro entendimento para 
resposta, nao ficando claro, abaixo segue alguns links que gostaria que verificassem que 
comprovam isso:  
*http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L8742compilado.htm; 
*https://univale.br/central_arquivos/arquivos/lei-organica-da-assistencia-social.pdf; 
*https://vitazevedo7.jusbrasil.com.br/artigos/339908834/os-objetivos-da-assistencia-social-
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e-a-flexibilizacao-do-requisito-de-miserabilidade-para-concessao-de-bpc; 
por isso peco a anulação da questão,pois na pergunta nao esta relacionando o momento a 
que ela se refere, podendo ter entendimentos distintos. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1790/1195520/fd
346c11b3ea976b3709f746a8e26317.PNG 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao recorrente. O enunciado da questão é claro e explora um dos 
conteúdos devidamente apontados no conteúdo programático da seleção. A Lei Orgânica da 
Assistência Social traz em seu art. 2º os objetivos da da Assistência Social e um deles está na 
letra B. 
● A letra A não trata de um objetivo da Política de Assistência, mas da organização do 
trabalho no âmbito dessa política; 
● A letra C apresenta um dos princípios da Assistência Social, art. 4º da LOAS; 
● A letra D traz uma das diretrizes da Assistência, contida no art. 5º.  
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1215362 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 17:59 

FUNDAMENTAÇÃO O gabarito provisório adotado pela Banca Examinadora considerou como resposta o 
enunciado da Alternativa “a”, o que não se pode concordar. 
A questão pede para assinalar a opção INCORRETA, porém a questão tem mais de uma 
alternativa incorreta. O que vamos provar em seguida embasado na lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. 
 
Na alternativa B) Pessoas na faixa etária entre 12 e 18 anos, podendo-se, excepcionalmente, 
estender sua aplicação a jovens com até 21 anos incompletos, conforme previsto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
Esta alternativa está incorreta pois não está de acordo com a lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim, pode-se verificar no 
art. 2º da própria lei que não se encontra a palavra incompletos.  
(LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Art. 2º Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade) 
 
Na alternativa C) A prestação de serviços à comunidade é a realização de tarefas gratuitas e 
de interesse comunitário por parte do adolescente em conflito com a lei, durante período 
máximo de seis meses e oito horas semanais. 
Esta alternativa também está incorreta pois não está de acordo com a lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim, pode-se 
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verificar na Seção IV Da Prestação de Serviços à Comunidade, art. 117, que o correto é por 
período não excedente a seis meses. 
(Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Seção IV, Da Prestação de Serviços à Comunidade, Art. 117. A prestação de 
serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por 
período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e 
outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 
governamentais). 
 
Diante do exposto e embasado em lei, requer-se que se promova a anulação da questão, 
pois, a questão tem mais de uma alternativa como resposta o que não é permitido. 
Referências: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente. A assertiva A está incorreta, porque o caráter das medidas 
socioeducativas não ´re predominantes punitivo; ao contrário, as medidas propostas pelo 
ECA visam a ressocialização e a prevenção de novos atos infrancionais. 
 
● A letra B está correta, esse o público que pode cumprir medidas socioeducativas; 
● A letra C está correta, art. 117 do ECA; 
● A letra C está correta, art. 118 do ECA. 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1215362 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 19:00 

FUNDAMENTAÇÃO O gabarito provisório adotado pela Banca Examinadora considerou como resposta o 
enunciado da Alternativa “C”, o que NÃO se pode concordar. A questão 26 pede para 
assinalar a opção INCORRETA com base na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), porém, 
a questão tem MAIS DE UMA ALTERNATIVA INCORRETA.  
As alternativas “A) Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social 
normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da identidade visual do SUAS; B) A 
identidade visual do SUAS deverá prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, 
entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios 
vinculados ao Suas; C) A proteção social se divide em: inicial e plena,” estão em desacordo 
com a lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social e dá outras providências, pois, não são encontradas em texto da lei 
referenciada, assim sendo, consideradas incorretas. Diante do exposto, requer-se que se 
promova a anulação da questão, pois, a questão tem mais de uma alternativa como 
resposta o que não é permitido. 
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Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao candidato recorrente.  
 
As assertivas A, B e D estão corretas, ancoradas na Lei nº 13.714/2018, que altera a LOAS. O 
edital previu no conteúdo programático tanto a Lei Orgânica da Assistência Social como as 
suas alterações. A última alteração ocorreu em 2018, conforme lei já citada acima. 
 
● Assertiva A: art. 1º, § 4º,  Lei nº 13.714/2018; 
● Assertiva B:art. 1º, § 5º , Lei nº 13.714/2018; 
● Assertiva D:art. 2º, parágrafo único,  Lei nº 13.714/2018. 
 
A letra C, por sua vez, está incorreta. A proteção social é dividida em básica e especial, 
conforme a Política Nacional de Assistência, a LOAS e demais legislações do SUAS. 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1215362 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 21:37 

FUNDAMENTAÇÃO Sobre a questão 07 de língua portuguesa, acerca das regras gerais de colocação pronominal, 
pede-se que a banca examinadora apresente referência bibliográfica da questão, para 
comprovar sua veracidade. Pois, as alternativas “a,b,c” consideradas corretas pela banca 
examinadora não estão de acordo com as regras gerais de colocação pronominal.  
Uso da Próclise: 
1. Orações negativas, que contenham palavras tais como não, ninguém, nunca. 
2. Pronomes relativos, indefinidos ou demonstrativos. 
3. Verbos antecedidos por advérbios ou expressões adverbiais, exceto quando haja vírgula 
depois do advérbio, uma vez que dessa forma o advérbio deixa de atrair o pronome. 
4. Orações exclamativas e orações que exprimam desejo de que algo aconteça. 
5. Orações com conjunções subordinativas. 
6. Verbo no gerúndio regido da preposição em. 
7. Orações interrogativas. 
Uso da Mesóclise: 
A Mesóclise é possível apenas com verbos do Futuro do Presente ou do Futuro do Pretérito. 
Se houver palavra atrativa, todavia, dá-se preferência ao uso da Próclise. 
Uso da Ênclise: 
Quando o uso da Próclise e da Mesóclise não for possível, usa-se a Ênclise. A colocação de 
pronome depois do verbo é atraída pelas seguintes situações: 
1. Verbo no imperativo afirmativo. 
2. Verbo no infinitivo impessoal. 
3. Verbo inicia a oração. 
4. Verbo no gerúndio (sem a preposição em, pois quando regido pela preposição em deve 
ser usada a Próclise). 
Referências: 
https://www.todamateria.com.br/colocacao-pronominal/; 
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https://www.infoescola.com/portugues/proclise-mesoclise-e-enclise/; 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/proclise-mesoclise-enclise.htm. 
 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente, pois segundo Celso Cunha e Lindley Cintra (Nova 
gramática do português contemporâneo, 7ª edição): 
Alternativa A): Quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, dá-se 
tão somente a próclise ou a mesóclise do pronome. Exemplos: Eu me calarei; Eu me calaria; 
Calar-me-ei; Calar-me-ia. 
Alternativa B): Não se dá a ênclise nem a próclise com os particípios. Quando o particípio vem 
desacompanhado de auxiliar, usa-se sempre a forma oblíqua regida de preposição. Exemplo: 
Dada a mim a explicação, saiu. 
Alternativa C): Com os infinitivos soltos, mesmo quando modificados por negação, é lícita a 
próclise ou a ênclise, embora haja acentuada tendência para esta última colocação 
pronominal. Exemplos: E ah! Que desejo de a tomar nos braços...; Canta-me cantigas para me 
embalar!; Para não fitá-lo, deixei cair os olhos.; Para assustá0lo, os soldados atiraram a esmo. 
Alternativa D): Sempre que houver pausa entre um elemento capaz de provocar a próclise e o 
verbo, jamais poderá ocorrer a ênclise. A afirmativa destacada está incorreta, pois segundo a 
referência:  
Sempre que houver pausa entre um elemento capaz de provocar a próclise e o verbo, pode 
ocorrer a ênclise. Exemplo: Pouco depois, detiveram-se de novo. 
Portanto, gabarito correto e mantido. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1221034 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 18:17 

FUNDAMENTAÇÃO Boa tarde!! 
Gostaria que verificassem que a questão 14 pede a população estimada em Presidente 
Getúlio. O numero que coloquei era de 16.736. habitantes, referente a alternativa C, 
considerando que eu havia estudado todas as características da cidade no próprio site do 
município: https://presidentegetulio.atende.net/#!/tipo/pagina/valor/17, no link 
"características geográficas", porque no edital de vocês não estipulava qual fonte que 
deveria ser utilizada,  somente citou o conteúdo "História e geografia de Presidente 
Getúlio", dessa forma entendi que o caminho seria pesquisar no próprio site deles, pois 
quem poderia passar as informações da cidade se não o próprio município?  
Peço que reavaliem a questão, por favor, obrigada! 
 
Karine T, dos S. Lessa 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não Procede ao Requerente, haja visto que a questão de nº 14 para o Cargo de 
Assistente Social foi elaborada com base nas informações mais recentes/atualizadas 
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publicadas pelo órgão oficial (IBGE), conforme previsto no comento da questão. 
A população apresentada no site da Prefeitura, encontra-se desatualizada em relação ao 
contexto atual e oficial, sendo de atribuição do candidato manter-se atualizado sobre os 
conteúdos previsto no Edital, buscando sempre o conhecimento sobre informações 
atualizadas. 
 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-
populacao.html?=&t=downloads 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1221034 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 18:34 

FUNDAMENTAÇÃO Boa tarde! 
A questão 18 vocês sinalizaram que seria alternativa correta a letra C. Dessa forma,  não 
pode ser ela porque o prazo  para a situação da criança que estiver acolhida ser reavaliada é 
de 6 meses, conforme Art. 19, parágrafo 1º do ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente, 
como segue na integra: 
 
§ 1o Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar 
ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a 
autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe 
interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 
reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades 
previstas no art. 28 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  
 
Considerando a formulação da questão, não existe alternativa correta conforme o ECA, pois 
a letra A o prazo é 18 anos, a letra B a palavra "proteção" deveria ser substituída por 
"opressão", a letra C é a questão acima que citei e a letra D a "proteção parcial" deveria ser 
substituída por "proteção integral". 
 
Ficarei no aguardo da analise de vocês. 
Obrigada! 
 
Karine  

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao recorrente. A alternativa C está correta, contida no art. 19, § 1o,, do 
ECA, ipsis litteris. 
 
● A alternativa A não está correta, porque afirma que o registro das atividades desenvolvidas 
em prontuários individuais devem ser guardados por vinte e um anos, quando a 
obrigatoriedade de guarda é de dezoito anos; 
● O erro da alternativa B encontra-se na palavra proteção, como anotado no recurso 
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pretendido. A ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente é justamente assegurar proteção 
a esses indivíduos; 
● A alterativa D também não está correta, porque afirma proteção parcial. Essa Lei visa 
exatamente assegurar a integralidade da proteção a crianças e adolescentes. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1221034 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 18:47 

FUNDAMENTAÇÃO Boa tarde! 
Desculpem meus questionamentos, mas é que estudei muito para essa prova, por isso que 
estou reavaliando algumas questões. 
A questão 27 tratou da CF de 1988, onde observei que existe mais de uma resposta correta, 
e não apenas a B conforme vocês sinalizaram, como segue a Constituição: 
 
Título II     
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
 
Capítulo I     
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
 
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 
        I -  homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição; 
 
        II -  ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei; 
 
        III -  ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 
 
        IV -  é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
 
        V -  é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem; 
 
        VI -  é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias; 
 
        VII -  é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades 
civis e militares de internação coletiva; 
 
        VIII -  ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
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filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 
 
        IX -  é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 
 
        X -  são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
 
        XI -  a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 
 
ETC.. 
 
Vale ressaltar que, conforme eu havia estudado, coloquei a questão C como correta como 
segue a Constituição, porque relata que "é livre a manifestação de pensamento, mas não é 
permitido o anonimato", inclusive porque não poderia colocar mais de uma alternativa, caso 
contrário marcaria mais de uma, a qual também seria a letra B. 
Grata pela atenção, peço que reavaliem, por favor! 
 
Karine 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não assiste ao recorrente. 
Gabarito Provisório apresenta a alternativa letra D como resposta correta e não a letra B 
conforme o requerente aponta em seu recurso. Está definido dentre os serviços 
apresentados nas alternativas, a resposta correta  está na letra D - Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. Essa informação está contida na tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais e demais legislações referentes a Política de Assistência Social. 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1221034 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 19:29 

FUNDAMENTAÇÃO Boa tarde! 
A questão 30 ficou ambígua, considerando que entendo que estão corretas a alternativa A e 
B. Como vocês sinalizaram a letras certa a B, explicarei o motivo da letra A: 
Conforme o site http://www.rj.gov.br/web/seasdh/exibeconteudo?article-id=1775877 
informa: 
 
"A NOB de 2005, aprovada pela Resolução CNAS nº 130, de 15 /07/2005, incorporou e 
aprimorou as conquistas que foram gradativamente alcançadas com as NOBs anteriores, 
dispondo sobre os níveis de gestão, responsabilidades dos entes, instrumentos de gestão, as 
competências das instâncias de pactuação e deliberação, atualização e aprimoramento do 
capítulo sobre o cofinanciamento e critérios de partilha já na lógica do SUAS." 
 



  

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

 

Ainda, na PNAS- Política Nacional de Assistência Social de 2004, na pg 84 informa que: 
 
"A NOB/SUAS disciplina a operacionalização da gestão da Política de Assistência Social, 
conforme a Constituição Federal de 1988, a LOAS e legislação complementar aplicável nos 
termos da Política Nacional de Assistência Social de 2004, sob a égide de construção do 
SUAS, abordando, dentre outras coisas: a divisão de competências e responsabilidades 
entre as três esferas de governo; os níveis de gestão de cada uma dessas esferas; as 
instâncias que compõem o processo de gestão e controle dessa política e como elas se 
relacionam; a nova relação com as entidades e organizações governamentais e não-
governamentais; os principais instrumentos de gestão a serem utilizados; e a forma da 
gestão financeira, que considera os mecanismos de transferência, os critérios de partilha e 
de transferência de recursos." 
 
 
Dessa forma, entendi que  a pergunta da questão ficou muito genérica porque todo esse 
contexto da letra A e letra B estão dentro da visão do SUAS. portanto, fiquei entre a letra A 
e B e acabei apontando a letra A como correta. 
Aguardo a reanálise da resposta da questão, obrigada! 
 
Karine 
 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao recorrente. A assertiva correta é a B. 
● A assertiva A está errada porque a Norma Operacional Básica do SUAS não trouxe a lógica 
convenial, ao contrário, introduziu o repasse por pisos de proteção, zelando pela garantia da 
oferta permanente de serviços socioassistenciais; 
● O erro da assertiva C é que a instituição do monitoramento e a territorialização dos 
equipamentos resultaram da implantação da vigilância socioassistencial, estratégia 
fundamental para o reconhecimento e localização das vulnerabilidades e riscos e das 
violações de direito nos territórios, que oriente e avalie a oferta de serviços socioassistenciais 
de acordo com as necessidades de seus usuários . E não da implantação do CMAS; 
● A assertiva D também está errada pois o crescimento da cobertura dos benefícios 
socioassistenciais na modalidade de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família e 
o Benefício de Prestação Continuada (PBF e BPC), suscitou novas demandas para o trabalho 
com famílias , não dificultou. Os benefícioos contribuem para um melhor atendimento de 
acordo com as necessidades dos indivíduos.  
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1199377 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 12:28 

FUNDAMENTAÇÃO Venho requerer anulação da questão 9 de língua portuguesa, por possuir 2 itens corretos. O 
gabarito oficial aponta apenas o item D, no entanto o item C também está correto, pois no 



  

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

 

período: "Encontraram todos os documentos do escritório revirado pelos bandidos", 
REVIRADO pode estar adjetivando tanto documentos, que estaria errado caso não estivesse 
flexionado no plural, quanto pode estar adjetivando escritório, no caso corretamente 
empregado.  
De acordo com os dicionários da língua portugesa, aqui eu cito o infopédia (Dicionários 
Porto Editora), Revirado significa: 
1. que se revirou 
2. virado para cima ou do avesso 
3. que se revolveu; remexido 
4. em desordem 
5.     alterado 
Conclui-se, portanto, que há dois entendimentos para a sentença e a ambiguidade se 
estabelece.  

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente, pois, segundo Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua 
Portuguesa para Concursos Públicos): 
Alternativa A): “Ontem assistimos ao show do ilustre Caetano Veloso e Gilberto Gil”. Esta 
alternativa está incorreta, pois se o adjetivo, anteposto ou posposto, estiver se referindo a 
pessoas, obrigatoriamente deverá concordar no plural com ambos os substantivos: Ontem 
assistimos ao show dos ilustres Caetano Veloso e Gilberto Gil. 
Alternativa B): “A cidade sofria por causa do frio e da chuva torrenciais”. Esta alternativa está 
incorreta, pois se, pela lógica, o adjetivo só puder se referir a um substantivo, será com este 
substantivo que se efetuará a concordância: A cidade sofria por causa do frio e da chuva 
torrencial. 
Alternativa C): “Encontraram todos os documentos do escritório revirado pelos bandidos”. 
Esta alternativa está incorreta, pois quando o adjetivo estiver na função de predicativo do 
objeto, devem-se observar as seguintes orientações: O adjetivo predicativo concordará 
normalmente em gênero e número com o objeto quando este for simples: Encontraram 
todos os documentos do escritório revirados pelos bandidos. 
Alternativa D): “Recuperada a saúde e o ânimo, ele voltou imediatamente ao seu posto de 
trabalho”. Esta alternativa está correta, pois quando um único adjetivo, na função de adjunto 
adnominal, refere-se a mais de um substantivo, hão de se observar duas vertentes para a 
concordância: Se o adjetivo vier anteposto, concordará obrigatoriamente com o substantivo 
mais próximo: Recuperada a saúde e o ânimo, ele voltou imediatamente ao seu posto de 
trabalho. 
Portanto, gabarito correto e mantido. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1197332 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 10:02 

FUNDAMENTAÇÃO A questão objeto deste recurso versava sobre análise combinatória, exigindo do aluno 
conhecimentos acerca de arranjo simples, tema que não foi abordado no edital. Há 



  

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

 

flagrante violação do instrumento convocatório, qual seja o edital, uma vez que a banca 
exigiu do candidato conhecimentos não abordados pelo edital, razão pela qual pugno pela 
anulação da questão nº 3.  

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente, uma vez que a “análise combinatória” fazia, sim, parte do 
Edital do presente concurso. Sendo que o arranjo simples encontra-se dentro do conteúdo de 
análise combinatória, o gabarito está correto e será mantido. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1197332 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 10:18 

FUNDAMENTAÇÃO A questão objeto desse recurso é a de nº 14, cujo enunciado e alternativas são: 
"A população brasileira foi estimada em 208,5 milhões de habitantes, conforme dados do 
IBGE publicados em 1º de julho de 2018. Qual é a população estimada do Município de 
Presidente Getúlio, com base nos dados publicados pelo IBGE:  
a) 17.215 habitantes 
b) 16.474 habitantes 
c) 16.736 habitantes 
d) 18.405 habitantes" 
 
Embora a banca tenha considerado a alternativa "A" como correta, o gabarito deve sofrer 
alteração pelas razões que seguem.  
De acordo com o site da Prefeitura de Presidente Getúlio, a população da cidade é de 
16.736 habitantes, conforme pode-se verificar no link a seguir: 
https://presidentegetulio.atende.net/#!/tipo/pagina/valor/17. Dessa forma, o gabarito da 
questão deve ser a letra "C" que traz o número correto da população getuliense. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não Procede ao Requerente, haja visto que a questão de nº 14 para o Cargo de 
Gestor de Contratos foi elaborada com base nas informações mais recentes/atualizadas 
publicadas pelo órgão oficial (IBGE), conforme previsto no comento da questão. 
A população apresentada no site da Prefeitura, encontra-se desatualizada em relação ao 
contexto atual e oficial, sendo de atribuição do candidato manter-se atualizado sobre os 
conteúdos previsto no Edital, buscando sempre o conhecimento sobre informações 
atualizadas. 
 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-
populacao.html?=&t=downloads 
 

 
 



  

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1197332 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 10:30 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito alteração do gabarito da questão 09, que traz o seguinte enunciado e alternativas:  
"Assinale a alternativa em que as regras de concordância verbal e nominal foram 
completamente respeitadas: 
a) Ontem assistimos ao show do ilustre Caetano Veloso e Gilberto Gil. 
b) A cidade sofria por causa do frio e da chuva torrenciais. 
c) Encontraram todos os documentos do escritório revirado pelos bandidos. 
d) Recuperada a saúde e o ânimo, ele voltou  imediatamente ao seu posto de trabalho." 
 
A banca considerou como correta a alternativa "D", embora a alternativa "C" também 
estivesse correta pois o verbo "encontraram" está no plural concordando com "todos os 
documentos" e "do escritório revirado" permanece no singular porque embora sejam vários 
documentos, pertencem a um único escritório que foi revirado pelos bandidos. Dessa foram, 
a alternativa "C" está correta.  
 
Assim, como a questão possui duas alternativas corretas, "C" e "D", solicito a anulação da 
questão. 
  

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente, pois, segundo Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua 
Portuguesa para Concursos Públicos): 
Alternativa A): “Ontem assistimos ao show do ilustre Caetano Veloso e Gilberto Gil”. Esta 
alternativa está incorreta, pois se o adjetivo, anteposto ou posposto, estiver se referindo a 
pessoas, obrigatoriamente deverá concordar no plural com ambos os substantivos: Ontem 
assistimos ao show dos ilustres Caetano Veloso e Gilberto Gil. 
Alternativa B): “A cidade sofria por causa do frio e da chuva torrenciais”. Esta alternativa está 
incorreta, pois se, pela lógica, o adjetivo só puder se referir a um substantivo, será com este 
substantivo que se efetuará a concordância: A cidade sofria por causa do frio e da chuva 
torrencial. 
Alternativa C): “Encontraram todos os documentos do escritório revirado pelos bandidos”. 
Esta alternativa está incorreta, pois quando o adjetivo estiver na função de predicativo do 
objeto, devem-se observar as seguintes orientações: O adjetivo predicativo concordará 
normalmente em gênero e número com o objeto quando este for simples: Encontraram 
todos os documentos do escritório revirados pelos bandidos. 
Alternativa D): “Recuperada a saúde e o ânimo, ele voltou imediatamente ao seu posto de 
trabalho”. Esta alternativa está correta, pois quando um único adjetivo, na função de adjunto 
adnominal, refere-se a mais de um substantivo, hão de se observar duas vertentes para a 
concordância: Se o adjetivo vier anteposto, concordará obrigatoriamente com o substantivo 
mais próximo: Recuperada a saúde e o ânimo, ele voltou imediatamente ao seu posto de 
trabalho. 
Portanto, gabarito correto e mantido. 
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Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1198266 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 14:46 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 09 solicitava a alternativa que respeitasse completamente as regras de 
concordância verbal e nominal. 
Entretanto, o gabarito está equivocado, haja vista que a alternativa correta é a letra “B”, e 
não a letra “D”. 
A letra “B” não possui qualquer erro em relação à concordância verbal e nominal, pelo 
contrário, está totalmente correta como exigido pelo comando da questão. 
Conforme o livro Português para Concursos: teoria e 900 questões, 28º ed., Renato Aquino, 
Niterói: Impetus, 2014, p. 86, há a seguinte regra em se tratando de concordância nominal: 
“Se os substantivos forem de gêneros diferentes, o adjetivo irá para o masculino plural, OU 
concordará com o mais próximo 
 Ex.:  Escritor e enfermeira abnegados. 
  Escritor e enfermeira abnegada.” (destaquei) 
Na mesma linha vai o livro A Gramática para Concursos Públicos, 2º ed., Fernando Pestana, 
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 796, nestes termos: 
“c) Quando o adjetivo se referir a mais de um substantivo, concordará com todos os 
substantivos OU com o mais próximo. 
 - Os alunos e as alunas atentos entenderam tudo.” (destaquei) 
A letra “B” está redigida assim: “B) A cidade sofria por causa do frio e da chuva torrenciais.” 
Diante das regras, percebe-se que o adjetivo “torrenciais” pode ser grafado no plural, pois 
refere-se aos termos “do frio” e “da chuva”, conforme ditado pelas regras gramaticais 
expostas acima, o plural é facultativo quando o adjetivo referir-se a mais de um substantivo. 
O adjetivo torrencial pode se referir tanto ao frio, como à chuva.  
A título de exemplo, cita-se como exemplo diversas notícias que usam o termo torrencial 
como adjetivo de “frio”, vejamos: 
“Destacou ainda, que ‘os 11 anos de criação da Companhia, só faz ver que os policiais, 
bravos guerreiros, faça frio torrencial ou calor escaldante, estarão sempre atuando contra a 
criminalidade, mesmo com o risco da própria vida’.” Disponível em: 
http://www.pm.sc.gov.br/noticias/fraiburgo-solenidade-alusiva-ao-aniversario-da-3-
companhia-do-15bpm.html. Acesso em 16/10/2018. 
“É possível vivenciar o calor escaldante em meio aos sobe e desce das ladeiras e um frio 
torrencial nas esquinas sombrias da  noite ouropretana.” Disponível em: 
https://abraceomundo.com/ouro-preto-em-outra-perspectiva/. Acesso em 16/10/2018. 
“Registo de chuva torrencial e trovoada em São Miguel e Santa Maria.” Disponível em: 
https://www.jn.pt/local/noticias/acores-grupo-oriental/ponta-delgada/interior/chuva-
torrencial-e-trovoada-em-sao-miguel-e-santa-maria-9990742.html. Acesso em 16/10/2018. 
Além disso, no Dicionário Escolar Língua Portuguesa, MICHAELIS, 2008, São Paulo: Editora 
Melhoramentos, o termo “torrencial” é designado como algo abundante, não sendo 
restringido, podendo qualificar qualquer substantivo. 
Desse modo, não há qualquer erro na alternativa “B”, devendo esta ser considerada como 
gabarito correto. 
Ante o exposto, requer-se a alteração do gabarito da questão 09 para o item “B”, ou, no 
mínimo, a anulação da questão em razão da divergência. 
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ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1790/1198266/3
b6b4ee34c3a5627b62d3803480a553c.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente, pois, segundo Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua 
Portuguesa para Concursos Públicos): 
Alternativa A): “Ontem assistimos ao show do ilustre Caetano Veloso e Gilberto Gil”. Esta 
alternativa está incorreta, pois se o adjetivo, anteposto ou posposto, estiver se referindo a 
pessoas, obrigatoriamente deverá concordar no plural com ambos os substantivos: Ontem 
assistimos ao show dos ilustres Caetano Veloso e Gilberto Gil. 
Alternativa B): “A cidade sofria por causa do frio e da chuva torrenciais”. Esta alternativa está 
incorreta, pois se, pela lógica, o adjetivo só puder se referir a um substantivo, será com este 
substantivo que se efetuará a concordância: A cidade sofria por causa do frio e da chuva 
torrencial. 
Alternativa C): “Encontraram todos os documentos do escritório revirado pelos bandidos”. 
Esta alternativa está incorreta, pois quando o adjetivo estiver na função de predicativo do 
objeto, devem-se observar as seguintes orientações: O adjetivo predicativo concordará 
normalmente em gênero e número com o objeto quando este for simples: Encontraram 
todos os documentos do escritório revirados pelos bandidos. 
Alternativa D): “Recuperada a saúde e o ânimo, ele voltou imediatamente ao seu posto de 
trabalho”. Esta alternativa está correta, pois quando um único adjetivo, na função de adjunto 
adnominal, refere-se a mais de um substantivo, hão de se observar duas vertentes para a 
concordância: Se o adjetivo vier anteposto, concordará obrigatoriamente com o substantivo 
mais próximo: Recuperada a saúde e o ânimo, ele voltou imediatamente ao seu posto de 
trabalho. 
Portanto, gabarito correto e mantido. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1198266 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 15:16 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 07 solicitava a alternativa que estivesse incorreta a respeito de colocação 
pronominal. 
Foi dada como correto o item “D”, o qual estava assim grafado: Sempre que houver pausa 
entre um elemento capaz de provocar a próclise e o verbo, jamais poderá ocorrer a ênclise. 
De fato este item está incorreto, e poderia ser dado como gabarito. 
No entanto, o item “C” também está incorreto, logo também mostra-se como uma resposta 
possível. 
O item “C” está assim grafado: Com os infinitivos soltos, mesmo quando modificados por 
negação, é lícita a próclise ou a ênclise, embora haja acentuada tendência para esta última 
colocação pronominal. 
Pois bem, em pesquisa acerca das regras de colocação pronominal, percebe-se apenas que 
no caso de infinitivos a colocação pronominal é facultativa entre próclise e ênclise, não 
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havendo qualquer menção sobre uma ou outra ser tendência acentuada, de acordo com as 
imagens dos livros em anexo (Português para Concursos: teoria e 900 questões, 28º ed., 
Renato Aquino, Niterói: Impetus, 2014, p. 171; A Gramática para Concursos Públicos, 2º ed., 
Fernando Pestana, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, pp. 291-292. 
Desse modo, a parte final (embora haja acentuada tendência para esta última colocação 
pronominal) torna o item “C” também como incorreto, pois não qualquer regra nesse 
sentido, e, portanto, uma das respostas possíveis é a letra "C", porque a questão solicitava 
que o candidato marcasse o item incorreto. 
Ante o exposto, por haver duas alternativas como incorretas (C e D), requer-se a anulação 
da questão 07, bem como que seja considerada como correta por todos os candidatos, 
conforme item 5.12 do edital do concurso. 
 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1790/1198266/6
616f68d60c9b59e9e66e466e817b6ad.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente, pois segundo Celso Cunha e Lindley Cintra (Nova 
gramática do português contemporâneo, 7ª edição): 
Alternativa A): Quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, dá-se 
tão somente a próclise ou a mesóclise do pronome. Exemplos: Eu me calarei; Eu me calaria; 
Calar-me-ei; Calar-me-ia. 
Alternativa B): Não se dá a ênclise nem a próclise com os particípios. Quando o particípio vem 
desacompanhado de auxiliar, usa-se sempre a forma oblíqua regida de preposição. Exemplo: 
Dada a mim a explicação, saiu. 
Alternativa C): Com os infinitivos soltos, mesmo quando modificados por negação, é lícita a 
próclise ou a ênclise, embora haja acentuada tendência para esta última colocação 
pronominal. Exemplos: E ah! Que desejo de a tomar nos braços...; Canta-me cantigas para me 
embalar!; Para não fitá-lo, deixei cair os olhos.; Para assustá0lo, os soldados atiraram a esmo. 
Alternativa D): Sempre que houver pausa entre um elemento capaz de provocar a próclise e o 
verbo, jamais poderá ocorrer a ênclise. A afirmativa destacada está incorreta, pois segundo a 
referência:  
Sempre que houver pausa entre um elemento capaz de provocar a próclise e o verbo, pode 
ocorrer a ênclise. Exemplo: Pouco depois, detiveram-se de novo. 
Portanto, gabarito correto e mantido. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1198266 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 15:27 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 14 questionou o número de habitantes do Município de Presidente Getúlio. 
Esta questão deve ser anulada porque não faz parte do conteúdo programático previsto no 
edital. 
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Para o cargo de Gestor de Contratos estava previsto os seguintes assuntos na matéria de 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: História e geografia do Brasil, de Santa Catarina e 
de Presidente Getúlio. Aspectos econômicos, políticos e sociais do mundo, do Brasil, de 
Santa Catarina e de Presidente Getúlio. Atualidades do Brasil e do mundo. Esportes, turismo 
e lazer. Economia mundial, nacional, estadual e municipal. Notícias publicadas na mídia 
escrita ou falada. Lei Orgânica do Município de Presidente Getúlio. 
Veja-se que não está previsto “Dados Estatísticos” do Município de Presidente Getúlio. 
Conforme doutrina de Hely Lopes Meirelles, o edital é a lei do concurso. Assim apenas pode 
ser exigido o que nele estiver previsto. 
Questionar o número de habitantes na prova de Gestor de Contratos está fora do edital, 
devendo a questão ser anulada. 
Ante o exposto, requer-se a anulação da questão 14, bem como que seja considerada como 
correta para todos os candidatos, conforme item 5.12 do edital do concurso. 
 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não Procede ao Requerente, haja visto que a questão de nº 14 para o Cargo de 
Gestor de Contratos, foi elaborada com base no Conteúdo Programático "História e geografia 
do Brasil, de Santa Catarina e de Presidente Getúlio", sendo que uma das áreas da Geografia 
é o Estudo referente a aspectos humanos - demográficos. 
 
CONCEITO 1: Geografia é uma ciência que estuda as características da superfície do planeta 
Terra, os fenômenos climáticos e a ação do ser humano no meio ambiente e vice-versa. 
 
Principais áreas da Geografia e exemplos de temas estudados por cada área: 
1 - Geografia Física: relevo, rios, vegetação. 
"2 - Geografia Humana: população (crescimento demográfico, alfabetização, migração, etc)" 
3 - Geografia Política: relações políticas, conflitos entre nações. 
4 - Cartografia: elaboração e interpretação de mapas. 
5 - Geografia Turística: desenvolvimento do turismo mundial e regional. 
6 - Geografia Ambiental: estuda as consequências das atitudes humanas no meio ambiente. 
7 - Geografia Urbana: desenvolvimento das cidades, planejamento urbano. 
8 - Geografia Social: problemas sociais (violência, desemprego, falta de habitação). 
9 - Geografia Agrária: questões ligadas ao campo (meio rural). 
10 - Geomorfologia: formas da superfície terrestre. 
11 - Climatologia: climas, temperatura e fenômenos climáticos (seca, furacões, tempestades). 
12 - Hidrografia: estudo dos recursos hídricos (mares, rios, lagos, oceanos). 
 
CONCEITO 2: "Geografia é uma ciência que estuda o espaço humano em suas várias 
vertentes: física, biológica e humana. 
Geografia humana: A geografia humana consiste na ciência que estuda as relações espaciais 
estabelecidas entre o ser humano e o seu meio físico envolvente. Esta área de debruça sobre 
temas como a economia, demografia, meio ambiente e urbanização. 
 
Desta forma, observa-se que  questão foi elaborada com base no conteúdo programático 
previsto no Edital, uma vez que o conhecimento sobre os dados da população, são 
conhecimentos assimilados no conteúdo Geografia. 
 
 
https://www.suapesquisa.com/geografia/conceito_geografia.htm 
https://www.significados.com.br/geografia/ 

 

Dados da solicitação  
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INSCRIÇÃO 1228240 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 09:58 

FUNDAMENTAÇÃO Prezado examinador, 
Compulsando as assertivas da questão n. 1 verifica-se que a banca examinadora exige 
conhecimento de conteúdo que não consta do edital, pois o edital não requer o 
conhecimento de conceitos aplicados à matéria de matemática/raciocínio lógico, o que não 
consta do edital, como segue: 
"Raciocínio lógico em regras de três, simples e compostas; equações de 1º e de 2º grau; 
cálculo de juros simples e juros compostos; razão e proporção; regra de 3 simples e 
composta; resolução de problemas; progressão aritmética e geométrica e análise 
combinatória; medidas: de valor, de tempo, de área e de volume; raciocínio sequencial; 
orientação espacial e temporal; problemas e operações matemáticas que afiram o raciocínio 
lógico dos concorrentes. Conjuntos números naturais múltiplos e divisores; números 
inteiros; números racionais; números reais; sistema de numeração decimal; Operações 
fundamentais; Sistema métrico decimal de medidas de: comprimento, superfície, volume, 
capacidade, massa e tempo; equações; Inequações e sistemas de 1º e 2º graus; matrizes e 
determinantes; Razões e proporções; estatística; análise combinatória; probabilidade; 
matemática financeira; porcentagens; Cálculo algébrico; Potenciação e radiciação; Funções 
de 1º e 2º graus; Função modular; Progressões (PA e PG); Geometrias". 
 
Assim, considerando que o edital é a lei entre as partes, tratando-se do concurso público, e 
que foi cobrado conhecimento de matéria que não consta do edital, deve ser a questão n. 1 
ANULADA. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que o conteúdo exposto pela questão encontra-se no 
Edital na forma de “Sistema métrico decimal de medidas de comprimento.” 
 
Portanto, gabarito correto e mantido. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1228240 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 10:00 

FUNDAMENTAÇÃO Prezado examinador, 
Compulsando as assertivas da questão n. 3 verifica-se que a banca examinadora exige 
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conhecimento de conteúdo que não consta do edital. O edital não prevê o conhecimento de 
fórmulas aplicados à matéria de matemática/raciocínio lógico, como segue: 
"Raciocínio lógico em regras de três, simples e compostas; equações de 1º e de 2º grau; 
cálculo de juros simples e juros compostos; razão e proporção; regra de 3 simples e 
composta; resolução de problemas; progressão aritmética e geométrica e análise 
combinatória; medidas: de valor, de tempo, de área e de volume; raciocínio sequencial; 
orientação espacial e temporal; problemas e operações matemáticas que afiram o raciocínio 
lógico dos concorrentes. Conjuntos números naturais múltiplos e divisores; números 
inteiros; números racionais; números reais; sistema de numeração decimal; Operações 
fundamentais; Sistema métrico decimal de medidas de: comprimento, superfície, volume, 
capacidade, massa e tempo; equações; Inequações e sistemas de 1º e 2º graus; matrizes e 
determinantes; Razões e proporções; estatística; análise combinatória; probabilidade; 
matemática financeira; porcentagens; Cálculo algébrico; Potenciação e radiciação; Funções 
de 1º e 2º graus; Função modular; Progressões (PA e PG); Geometrias". 
 
Assim, considerando que o edital é a lei entre as partes, tratando-se do concurso público, e 
que foi cobrado conhecimento de matéria que não consta do edital, deve ser a questão n. 3 
ANULADA. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente, uma vez que a “análise combinatória” fazia, sim, parte do 
Edital do presente concurso. Sendo que o arranjo simples encontra-se dentro do conteúdo de 
análise combinatória, o gabarito está correto e será mantido. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1228240 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 10:34 

FUNDAMENTAÇÃO Prezado examinador, 
Compulsando as assertivas da questão n. 6 verifica-se que a banca examinadora exige 
conhecimento do assunto concordância verbal, como segue o enunciado: 
 "De acordo com as regras de concordância verbal do verbo “desafiar”, todas as alternativas 
estão corretas, exceto". 
Entende-se por concordância verbal "a relação de combinação que se estabelece entre 
sujeito e o verbo" (Martino, Agnaldo, Português Esquematizado: Gramática, Interpretação 
de texto, redação oficial, redação discursiva, Martino,Agnaldo/Lenza, Pedro/(Coord.). 4ª ed. 
- São Paulo: Saraiva, 2015. 
Diante desse conceito (e inúmeros outros encontrados livremente na internet de mesmo 
sentido), verifica-se que quanto à concordância verbal TODAS as alternativas da questão de 
n. 6 estão corretas, como segue: 
"A) Rodrigo desafiou o perigo quando escalou o lado mais íngreme da montanha." O sujeito 
é Rodrigo e o verbo é desafiou, portanto, na correta conjugação, ele desafiou. Assertiva 
correta. 
"B) A farta comida na mesa desafiava a sua dieta rigorosa." O sujeito é "a farta comida na 
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mesa" e o verbo é desafiava, portanto, na correta conjugação, ela desafiava. Assertiva 
correta. 
"C) “Filipe desafiou Augusto para uma partida de gamão e incontinente foram travar 
combate na varanda”." O sujeito é Filipe e o verbo é desafiou, portanto, na correta 
conjugação, ele desafiou. Assertiva correta. 
"D) O lutador desafiou ao adversário com muita prepotência." O sujeito é "o lutador" e o 
verbo é desafiou, portanto, na correta conjugação, ele desafiou. Assertiva correta. 
 
Assim, todas as alternativas estão corretas, merecendo a questão ser anulada. 
 
Cabe salientar que, de fato, há incorreção na oração descrita no item "D" "O lutador 
desafiou ao adversário com muita prepotência.", contudo não é de concordância verbal. É 
erro de sintaxe quanto aos termos essenciais da oração. Ocorre no item "D" que o verbo 
desafiou é transitivo direto e não exige a preposição "a". 
 
Assim, pelo exposto, deve ser a questão n. 6 ANULADA. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao recorrente, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis, o 
verbo desafiar assume as seguintes funções sintáticas: 
Alternativa A): Verbo transitivo direto no sentido de encarar sem medo uma situação ou uma 
ameaça; afrontar, arrostar: Rodrigo desafiou o perigo quando escalou o lado mais íngreme da 
montanha. 
Alternativa B): Verbo transitivo direto no sentido de provocar determinado sentimento ou 
reação; incitar, instigar, tourear: A farta comida na mesa desafiava a sua dieta rigorosa. 
Alternativa C): Verbo transitivo direto e indireto no sentido de convidar alguém para 
participar de algum tipo de confronto (debate, jogo, luta etc.): “Filipe desafiou Augusto para 
uma partida de gamão e incontinente foram travar combate na varanda”. 
Alternativa D): Verbo transitivo direto no sentido de propor duelo ou combate: O lutador 
desafiou o adversário com muita prepotência. 
Portanto, conforme referência, o verbo “desafiar” no sentido de propor duelo ou combate é 
transitivo direto e não transitivo indireto conforme alternativa D). 
Dessa forma, gabarito correto e mantido. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1228240 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 10:50 

FUNDAMENTAÇÃO Prezado examinador,  
Compulsando as assertivas da questão n. 7 verifica-se que a banca examinadora insere duas 
alternativas passiveis de resposta, os itens "b" e "d", portanto, merece ser anula a questão. 
 
O item "b" também pode ser assinalado, pois está incorreto, como segue: 
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Diz ele: "B) Não se dá a ênclise nem a próclise com os particípios.", contudo, Agnaldo 
Martino diz o contrário. Diz ele que há uma exceção a essa regra, no caso em que o verbo 
auxiliar somado ao particípio, tanto no caso de próclise como no de ênclise, sofrem as 
regras gerais de colocação pronominal. Ex As meninas tinham-se arrumado (ênclise); e As 
meninas se tinham arrumado (próclise) (Martino, Agnaldo, Português Esquematizado: 
Gramática, Interpretação de texto, redação oficial, redação discursiva, 
Martino,Agnaldo/Lenza, Pedro/(Coord.). 4ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2015.) 
 
Assim, considerando que a questão possui duas alternativas que podem ser assinaladas, 
deve ser a questão 7 ANULADA. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente, pois segundo Celso Cunha e Lindley Cintra (Nova 
gramática do português contemporâneo, 7ª edição): 
Alternativa A): Quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, dá-se 
tão somente a próclise ou a mesóclise do pronome. Exemplos: Eu me calarei; Eu me calaria; 
Calar-me-ei; Calar-me-ia. 
Alternativa B): Não se dá a ênclise nem a próclise com os particípios. Quando o particípio vem 
desacompanhado de auxiliar, usa-se sempre a forma oblíqua regida de preposição. Exemplo: 
Dada a mim a explicação, saiu. 
Alternativa C): Com os infinitivos soltos, mesmo quando modificados por negação, é lícita a 
próclise ou a ênclise, embora haja acentuada tendência para esta última colocação 
pronominal. Exemplos: E ah! Que desejo de a tomar nos braços...; Canta-me cantigas para me 
embalar!; Para não fitá-lo, deixei cair os olhos.; Para assustá0lo, os soldados atiraram a esmo. 
Alternativa D): Sempre que houver pausa entre um elemento capaz de provocar a próclise e o 
verbo, jamais poderá ocorrer a ênclise. A afirmativa destacada está incorreta, pois segundo a 
referência:  
Sempre que houver pausa entre um elemento capaz de provocar a próclise e o verbo, pode 
ocorrer a ênclise. Exemplo: Pouco depois, detiveram-se de novo. 
Portanto, gabarito correto e mantido. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1228240 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 11:31 

FUNDAMENTAÇÃO Prezado examinador, 
A questão n. 22 possui uma incoerência em sua assertiva dada como correta, uma vez que 
há duas opções a serem assinaladas, vejamos: 
 
O enunciado da questão n. 22 diz "Constituem crimes praticados por funcionários públicos, 
no exercício de suas funções, contra a ordem tributária, exceto:". Com isso, entende-se que 
os crimes devem ser praticados por funcionários público e no exercício de suas funções, são 
dois requisitos portanto. 
Acontece que a assertiva de letra "c", com a seguinte redação: "Patrocinar, direta ou 
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indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da 
qualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.".  
Dessa alternativa não é possível identificar os dois requisitos (1) praticados por funcionários 
público e (2) no exercício de suas funções", mas somente o item 1 praticados por 
funcionários público e somente por conta do que dispões a lei 8.137, seção II "Dos crimes 
praticados por funcionários públicos", "Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem 
tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal (Título XI, Capítulo I):" sendo que seu inciso II é a exata redação da alternativa "c". 
Com isso, em nenhum momento é possível concluir que a a expressão "valendo-se da 
qualidade de funcionário público" equivale-se a "no exercício de suas funções", pois o 
funcionário público pode praticar o crime fora do exercício das suas funções, numa função 
atípica, como funcionário público aparente ou até mesmo antes de assumir o cargo, mas em 
razão do cargo. 
 
Pelo exposto, a anulação da questão n. 22, por constar mais de uma alternativa passível de 
ser assinalada é a medida que se impõe. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a única alternativa incorreta é a d), que trata de 
crime contra a ordem tributária que pode ser praticado por qualquer pessoa, seja particular 
ou funcionário público no exercício de sua vida privada; sendo os outros crimes praticados 
somente por funcionário público, no exercício de sua vida funcional, pois são os crimes 
funcionais contra a ordem tributária.  
Segundo o artigo 327 do Código Penal “Considera-se funcionário público, para os efeitos 
penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 
função pública”.  
A Lei 8.137/1990 trata do crime da alternativa c) especificamente no título de “Dos crimes 
praticados por funcionários públicos”. Logo, de acordo com o conceito do Código Penal, 
supramencionado, tais crimes só poderiam ser praticados por aquele que é considerado 
funcionário público para os efeitos penais, ou seja, quem exerce cargo, emprego ou função 
pública. 
Desta forma, na questão constava o “exercício das funções” para enquadrar a conduta no 
conceito de funcionário público do Código Penal Brasileiro, pois o tipo penal contido diz que o 
funcionário pratica valendo-se da qualidade de funcionário público.  
Isto é, para valer-se da qualidade de funcionário público, ele deve exercer cargo, emprego ou 
função pública ainda que transitoriamente ou sem remuneração, de acordo com o próprio 
conceito de funcionário público do Código Penal.  
Ademais, os três crimes contidos nas alternativas a, b e c, constam expressamente do rol de 
crimes funcionais contra a ordem tributária, de modo que não seria possível o funcionário 
público agindo como particular praticar tais crimes, pois o crime depende da sua qualidade 
de funcionário público, e para ser caracterizado como tal deve se enquadrar no conceito do 
artigo 327 do Código Penal.  
Vale destacar que todo funcionário público é também um particular, e quando atua como tal 
não há como cometer crimes funcionais, logo, o cometimento de crimes funcionais ocorre 
apenas atuando como funcionário público, e não de forma privada. 
Vale destacar que “Para os fins do tipo, a atividade que implique patrocínio da causa ou 
pretensão privada perante a administração tributária pode ser feita diretamente pelo 
funcionário, ou de maneira indireta, valendo-se de intermediário ou interposta pessoa, mas 
sempre deverá decorrer da condição funcional do agente.” - MARCAO, Renato. Crimes contra 
a ordem tributária, econômica e relações de consumo , 1ª edição.. Editora Saraiva, 2017.  
Ora, se a conduta criminosa sempre decorre da condição funcional do agente não há como 
dizer que a condição disposta na questão confundiria a alternativa, pois decorre da mera 
interpretação da questão que o sujeito seria funcionário público e estaria atuando como tal, e 
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não como particular, pois se assim fosse não seria possível valer-se da vantagem de seu 
cargo.  
Vale dizer ainda, que a alternativa realmente incorreta trata de um crime que é praticado por 
qualquer pessoa, por particulares, sendo nítido que não se tratava de funcionário público. 
Por fim, vale dizer que a questão não apresentava dois requisitos distintos, sendo que a 
expressão “no exercício de suas funções” corresponde ao enquadramento do funcionário 
público como tal no conceito do artigo 327 do Código Penal, justamente para diferenciar dos 
crimes praticados por qualquer pessoa, que poderiam ser praticados por funcionários 
públicos no exercício de sua vida privada, como é o caso da alternativa d), que estava 
incorreta pois não se tratava de crime funcional contra a ordem tributária, e sim de crime 
comum contra a ordem tributária que pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive 
funcionários públicos no exercício da vida privada e não no exercício de sua função. 
 
- As alternativa A, B e C não deveriam ser assinaladas, pois consistem em crime praticado por 
funcionário público, assim caracterizado no artigo 327 do Código Penal como aquele que 
exerce função pública, não sendo possível a prática dos crimes mencionados nas referidas 
alternativas por funcionário público no exercício de sua vida privada como particular, pois 
todos demandam o proveito do uso de sua função pública. 
- A alternativa D deveria ser assinalada 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1233058 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 21:33 

DESCRIÇÃO FATOS A questão comporta recurso, na medida em que existem duas alternativas corretas, letra A e 
letra C, conforme material pesquisado e site oficial da Prefeitura de Presidente Getúlio.  

FUNDAMENTAÇÃO         Em pesquisa realizada no site oficial do município de Presidente Getúlio, 
www.presidentegetulio.sc.gov.br, consta a informação que a população da cidade é de 
16.736 habitantes, inclusive indica que a fonte da informação é o IBGE. Vale destacar que a 
informação ainda costa no site (15/10/2018 às 21:30). 
        Destaco que o site oficial da cidade foi o material que utilizei para a pesquisa, tendo em 
vista a presunção de que o mesmo se encontrava atualizado, em respeito aos princípios que 
informam o Poder Público, inclusive o princípio da publicidade. 
 Assim, levando em conta o site oficial de Presidente Getúlio, a população é de 
16.736 habitantes, desta forma também está correta a letra C da referida questão, que 
indica este número de habitantes. 
 Nesta seara, o prejuízo trazido pelas informações desatualizadas do site 
oficial da Prefeitura de Presidente Getúlio é notório. Ademais, como não consta bibliografia 
para pesquisa no edital do referido concurso público, é evidente que a pesquisa no site 
oficial da cidade é o mais correto, prudente e sensato a se fazer. Importante frisar que a 
candidata não deu causa ao evento danoso, então não pode arcar com os custos da 
informação incorreta constante no site oficial. 
 Embora a questão seja expressa, indicando que deve ser respondida “com 
base nos dados publicados pelo IBGE”, é simples a presunção de que os dados publicados 
pelo IBGE sejam os mesmos dados constantes no site oficial, inclusive pela inscrição no site 
oficial, onde diz “fonte:IBGE”. 
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       Solicito anulação da questão 14, por conter duas respostas corretas, quais sejam, letra A 
(17.215 habitantes) e letra C (16.736), conforme amplamente demonstrado acima. Em caso 
de não se acatar o pedido de anulação, solicito subsidiariamente que ambas as respostas 
(letras A e C) sejam consideradas corretas para a questão em análise, eis que a candidata 
não pode ser prejudicada por pesquisar em site oficial do município, este contendo 
informação desatualizada. 

PEDIDO Solicito anulação da questão 14, por conter duas respostas corretas, quais sejam, letra A 
(17.215 habitantes) e letra C (16.736), conforme amplamente demonstrado acima. Em caso 
de não se acatar o pedido de anulação, solicito subsidiariamente que ambas as respostas 
(letras A e C) sejam consideradas corretas para a questão em análise, eis que a candidata não 
pode ser prejudicada por pesquisar em site oficial do município, este contendo informação 
desatualizada. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1790/1233058/1
74e255a7e6cdad465b85d6c86e26ae9.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não Procede ao Requerente, haja visto que a questão de nº 14 para o Cargo de 
Gestor de Contratos foi elaborada com base nas informações mais recentes/atualizadas 
publicadas pelo órgão oficial (IBGE), conforme previsto no comento da questão. 
A população apresentada no site da Prefeitura, encontra-se desatualizada em relação ao 
contexto atual e oficial, sendo de atribuição do candidato manter-se atualizado sobre os 
conteúdos previsto no Edital, buscando sempre o conhecimento sobre informações 
atualizadas. 
 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-
populacao.html?=&t=downloads 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1233058 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 11:16 

DESCRIÇÃO FATOS A questão comporta recurso, na medida em que existem mais de uma alternativa incorreta, 
letra A, letra B, conforme o material em anexo, e letra D, esta última considerada pelo 
gabarito da banca, bem como, pode ter ocorrido possível erro na formulação da questão. 

FUNDAMENTAÇÃO Há duas possibilidades de anulação para esta questão. A primeira é que o enunciado pede a 
alternativa incorreta e a questão possui mais do que uma alternativa incorreta, pelos 
seguintes motivos: 
Alternativa A) Quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, dá-se 
tão somente a próclise ou a mesóclise. 
JUSTIFICATIVA: O conceito apresentado na alternativa, trata-se da regra tão somente de 
mesóclise, a qual traz que verbo conjugado no futuro do presente do indicativo e verbo 
conjugado no futuro do pretérito do indicativo são casos de colocação pronominal do tipo 
mesóclise, não existe dentro da gramática essa mesma regra no caso de próclise. 
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Alternativa B) Não se dá a ênclise nem a próclise com os particípios. 
JUSTIFICATIVA: Dentre as nove regras existentes de uso de próclise, uma das regras se 
refere ao uso de próclise em verbo no particípio.  
E ainda o gabarito da referida questão apresenta a alternativa D como incorreta. Em razão 
disso a segunda possibilidade de anulação é que presume-se que houve um equívoco na 
formulação da questão ao pedir no enunciado a alternativa incorreta, pois por possuir mais 
do que uma alternativa incorreta, entende-se que o objetivo da questão era questionar 
sobre a correta, logo houve um erro digitação na formulação da referida questão. 
 

PEDIDO Solicito anulação da questão 07, por conter mais de uma alternativa incorreta, quais sejam, 
letra A, letra B e letra D, conforme amplamente demonstrado acima. Em caso de não se 
acatar o pedido de anulação, solicito subsidiariamente que ambas as respostas (letras B e D) 
sejam consideradas corretas para a questão em análise. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente, pois segundo Celso Cunha e Lindley Cintra (Nova 
gramática do português contemporâneo, 7ª edição): 
Alternativa A): Quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, dá-se 
tão somente a próclise ou a mesóclise do pronome. Exemplos: Eu me calarei; Eu me calaria; 
Calar-me-ei; Calar-me-ia. 
Alternativa B): Não se dá a ênclise nem a próclise com os particípios. Quando o particípio vem 
desacompanhado de auxiliar, usa-se sempre a forma oblíqua regida de preposição. Exemplo: 
Dada a mim a explicação, saiu. 
Alternativa C): Com os infinitivos soltos, mesmo quando modificados por negação, é lícita a 
próclise ou a ênclise, embora haja acentuada tendência para esta última colocação 
pronominal. Exemplos: E ah! Que desejo de a tomar nos braços...; Canta-me cantigas para me 
embalar!; Para não fitá-lo, deixei cair os olhos.; Para assustá-lo, os soldados atiraram a esmo. 
Alternativa D): Sempre que houver pausa entre um elemento capaz de provocar a próclise e o 
verbo, jamais poderá ocorrer a ênclise. A afirmativa destacada está incorreta, pois segundo a 
referência:  
Sempre que houver pausa entre um elemento capaz de provocar a próclise e o verbo, pode 
ocorrer a ênclise. Exemplo: Pouco depois, detiveram-se de novo. 
Portanto, gabarito correto e mantido. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1213299 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 12:28 

FUNDAMENTAÇÃO A QUESTÃO 9 PEDE PARA ASSINALAR A ALTERNATIVA EM QUE AS REGRAS DE 
CONCORDÂNCIA NOMINAL E VERBAL FORAM RESPEITADAS. O GABARITO DIVULGOU A 
ALTERNATIVA "A" COMO A CORRETA, NA QUAL AFIRMA "ONTEM ASSISTIMOS AO SHOW DO 
ILUSTRE CAETANO VELOSO E GILBERTO GIL". PORÉM, NÃO CONCORDO COM ESSA 
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ALTERNATIVA, POIS A PALAVRA ILUSTRE ESTÁ CONCORDANDO APENAS COM CAETANO E 
NÃO COM AMBOS. DEVERIA SER "DOS ILUSTRES", POIS CADA CELEBRIDADE POSSUI 
CARREIRA INDIVIDUAL. SENDO ASSIM, ESTA QUESTÃO ESTÁ INCORRETA. A ALTERNATIVA 
"B" É A ALTERNATIVA MAIS CORRETA NESTE CASO, POIS HÁ CORRETA CONCORDÂNCIA NA 
FRASE: "A CIDADE SOFRIA POR CAUSA DO FRIO E DA CHUVA TORRENCIAIS". AQUI, A 
PALAVRA TORRENCIAIS CONCORDA PLENAMENTE COM O FRIO E A CHUVA, 
DIFERENTEMENTE DO QUE ACONTECE NA ALTERNATIVA A. NAS DEMAIS ALTERNATIVAS (C e 
D) HÁ ERROS DE CONCORDÂNCIA. POR ISSO, ESSA QUESTÃO DEVERÁ TER SEU GABARITO 
ALTERADO, SENDO A ALTERNATIVA B CORRETA. SE ASSIM A BANCA NÃO ENTENDER, 
HAVENDO CONTROVÉRSIAS, DEVERIA SER ANULADA TAL QUESTÃO. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente, pois, segundo Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua 
Portuguesa para Concursos Públicos): 
Alternativa A): “Ontem assistimos ao show do ilustre Caetano Veloso e Gilberto Gil”. Esta 
alternativa está incorreta, pois se o adjetivo, anteposto ou posposto, estiver se referindo a 
pessoas, obrigatoriamente deverá concordar no plural com ambos os substantivos: Ontem 
assistimos ao show dos ilustres Caetano Veloso e Gilberto Gil. 
Alternativa B): “A cidade sofria por causa do frio e da chuva torrenciais”. Esta alternativa está 
incorreta, pois se, pela lógica, o adjetivo só puder se referir a um substantivo, será com este 
substantivo que se efetuará a concordância: A cidade sofria por causa do frio e da chuva 
torrencial. 
Alternativa C): “Encontraram todos os documentos do escritório revirado pelos bandidos”. 
Esta alternativa está incorreta, pois quando o adjetivo estiver na função de predicativo do 
objeto, devem-se observar as seguintes orientações: O adjetivo predicativo concordará 
normalmente em gênero e número com o objeto quando este for simples: Encontraram 
todos os documentos do escritório revirados pelos bandidos. 
Alternativa D): “Recuperada a saúde e o ânimo, ele voltou imediatamente ao seu posto de 
trabalho”. Esta alternativa está correta, pois quando um único adjetivo, na função de adjunto 
adnominal, refere-se a mais de um substantivo, hão de se observar duas vertentes para a 
concordância: Se o adjetivo vier anteposto, concordará obrigatoriamente com o substantivo 
mais próximo: Recuperada a saúde e o ânimo, ele voltou imediatamente ao seu posto de 
trabalho. 
Portanto, gabarito correto e mantido. 
 

 
 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1213299 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 12:39 

FUNDAMENTAÇÃO NA QUESTÃO 3 PEDE PARA ASSINALARMOS A ALTERNATIVA QUE APRESENTA A FÓRMULA 
CORRETA DO ARRANJO SIMPLES NA ANÁLISE COMBINATÓRIA. NESTE CASO  NÃO HÁ 
ALTERNATIVA CORRETA, POIS CONFORME COSTA NO CONTEÚDO DISPONÍVEL NO LINK 
https://sabermatematica.com.br/arranjos-simples.html, SABE-SE QUE A FÓRMULA 
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CORRETA SERIA Ap,n (A p VÍRGULA n) E NÃO Ap/n (A p SOBRE n). POR ISSO TAL QUESTÃO 
DEVE SER ANULADA. SEGUE ANEXOS PARA MELHORES ESCLARECIMENTOS. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1790/1213299/cc
dbdcacf71d2ad3d47c6ebb72c259eb.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Recurso não assiste ao recorrente, uma vez que a “análise combinatória” fazia, sim, parte do 
Edital do presente concurso. Sendo que o arranjo simples encontra-se dentro do conteúdo de 
análise combinatória, o gabarito está correto e será mantido. 
 
INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao recorrente. 
 
Observe que A_n^p é apenas uma das formas de notação que traz a fórmula do arranjo 
simples. Veja o que diz Paulo Quilelli em seu livro “Raciocínio lógico matemático para 
concursos, 3ª edição” em anexo: 
 
  
Portanto, estando a fórmula correta, o gabarito está correto e será mantido. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1213299 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 22:26 

FUNDAMENTAÇÃO NESTA QUESTAO NAO HA ALTERNATIVA CORRETA, POIS CONFORME O ARTIGO 30 DA CF/88 
NAO HA NENHUM INCISO QUE DISPOE SOBRE OS ITENS DA QUESTAO. O UNICO ITEM QUE 
SE APROXIMA MAIS DO CONTEXTO SERIA O ITEM I QUE SE RELACIONA COM O INCISO V DO 
ART. 30, E AINDA ASSIM NAO E O SUFICIENTE PARA CONCLUIRMOS TAL QUESTAO. OS 
DEMAIS ITENS NAO CONDIZEM COM O CONTEUDO DISPOSTO NA LEI. NENHUM DELES 
CARACTERIZA COMPETENCIA PRIVATIVA DO MUNICIPIO. POR ESTA RAZAO, NAO TENDO 
ALTERNATIVA CERTA, A QUESTAO DEVE SER ANULADA. (OBS: A FALTA DE ACENTUAÇAO E 
DEVIDO AO TECLADO DO MEU NOTEBOOK ESTAR COM PROBLEMAS). 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não precede ao Requerente. A questão de nº 11, foi formulada com Base no Artigo 
10º da Lei Orgânica do Município de Presidente Getúlio e não com Base na CF/88, conforme 
conteúdo programático previsto no Edital  de abertura de Inscrições. 
 
2 – CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: 
História e geografia do Brasil, de Santa Catarina e de Presidente Getúlio. Aspectos 
econômicos, políticos e sociais do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e de Presidente 
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Getúlio. Atualidades do Brasil e do mundo. Esportes, turismo e lazer. Economia mundial, 
nacional, estadual e municipal. Notícias publicadas na mídia escrita ou falada. ""Lei Orgânica 
do Município de Presidente Getúlio"". 
 
https://presidentegetulio.atende.net/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFil
e&ajaxPrevent=1540207940106&file=C46E2409883AEAD76900F401E3EACEC967961284&sist
ema=WPO&classe=UploadMidia 
 
Desta forma, mantenha-se o Gabarito e INDEFERE-SE o Recurso. 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1220411 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 08:32 

FUNDAMENTAÇÃO O gabarito provisório trás que a alternativa correta é a "A) 17.215 habitantes", entretanto o 
próprio site da prefeitura de Presidente Getúlio trás que a população é de 16.736 
habitantes, conforme link e arquivo em anexo. 
https://presidentegetulio.atende.net/#!/tipo/pagina/valor/17 
Assim, a alternativa correta da questão 14 deve ser "C) 16.736 habitantes.", ou caso não 
entendam pela mudança do gabarito, que a questão seja anulada pela informação errônea 
presente no site da própria prefeitura do município . 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1790/1220411/8
c344e186eec8e4c30beea446ac53f34.png 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não Procede ao Requerente, haja visto que a questão de nº 14 para o Cargo de 
Gestor de Contratos foi elaborada com base nas informações mais recentes/atualizadas 
publicadas pelo órgão oficial (IBGE), conforme previsto no comento da questão. 
A população apresentada no site da Prefeitura, encontra-se desatualizada em relação ao 
contexto atual e oficial, sendo de atribuição do candidato manter-se atualizado sobre os 
conteúdos previsto no Edital, buscando sempre o conhecimento sobre informações 
atualizadas. 
 
 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-
populacao.html?=&t=downloads 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1225335 

CARGO Professor de Artesanato 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 
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QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/10/2018 13:36 

FUNDAMENTAÇÃO Referente a questão de número 14, a mesma está pedindo o número de munícipes da 
cidade de Presidente Getúlio, de acordo com o IBGE, sendo que o gabarito esta trazendo a 
quantidade de 17.215 habitantes . Porém o edital não estava trazendo como conteúdo 
programático dados do IBGE. Além disso, no site da prefeitura consta a quantidade de 
16.474  habitantes. Dessa forma, esses números acabaram causando confusão na hora de 
assinalar a opção. Peço que a banca organizadora reveja esta alternativa. 
 
Grata! 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não Procede ao Requerente, haja visto que a questão de nº 14 para o Cargo de 
Professor de Artesanato, foi elaborada com base no Conteúdo Programático "História e 
geografia do Brasil, de Santa Catarina e de Presidente Getúlio", sendo que uma das áreas da 
Geografia é o Estudo referente a aspectos humanos - demográficos. 
 
CONCEITO 1: Geografia é uma ciência que estuda as características da superfície do planeta 
Terra, os fenômenos climáticos e a ação do ser humano no meio ambiente e vice-versa. 
 
Principais áreas da Geografia e exemplos de temas estudados por cada área: 
1 - Geografia Física: relevo, rios, vegetação. 
"2 - Geografia Humana: população (crescimento demográfico, alfabetização, migração, etc)" 
3 - Geografia Política: relações políticas, conflitos entre nações. 
4 - Cartografia: elaboração e interpretação de mapas. 
5 - Geografia Turística: desenvolvimento do turismo mundial e regional. 
6 - Geografia Ambiental: estuda as consequências das atitudes humanas no meio ambiente. 
7 - Geografia Urbana: desenvolvimento das cidades, planejamento urbano. 
8 - Geografia Social: problemas sociais (violência, desemprego, falta de habitação). 
9 - Geografia Agrária: questões ligadas ao campo (meio rural). 
10 - Geomorfologia: formas da superfície terrestre. 
11 - Climatologia: climas, temperatura e fenômenos climáticos (seca, furacões, tempestades). 
12 - Hidrografia: estudo dos recursos hídricos (mares, rios, lagos, oceanos). 
 
CONCEITO 2: "Geografia é uma ciência que estuda o espaço humano em suas várias 
vertentes: física, biológica e humana. 
Geografia humana: A geografia humana consiste na ciência que estuda as relações espaciais 
estabelecidas entre o ser humano e o seu meio físico envolvente. Esta área de debruça sobre 
temas como a economia, demografia, meio ambiente e urbanização. 
 
Desta forma, observa-se que  questão foi elaborada com base no conteúdo programático 
previsto no Edital, uma vez que o conhecimento sobre os dados da população, são 
conhecimentos assimilados no conteúdo Geografia. 
 
Com relação ao número da população apresentada no site da Prefeitura,  observa-se que a 
questão é clara, e solicita a informação referente a estimativa publicada por órgão oficial - 
IBGE (Conforme anexo), sendo esta a informação mais recente/atualizada sobre os dados 
populacionais da Cidade de Presidente Getúlio. É atribuição do candidato manter-se 
atualizado sobre os conteúdos previsto no Edital. 
 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-
populacao.html?=&t=downloads 
https://www.suapesquisa.com/geografia/conceito_geografia.htm 
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https://www.significados.com.br/geografia/ 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1235964 

CARGO Técnico de Enfermagem 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 29 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 22:18 

FUNDAMENTAÇÃO Recurso referente à questão 29 - Técnico de Enfermagem 
 
Sabendo que a dose recomendada é de 15mgSb+5 por Kg de peso, a dose ideal proposta na 
questão seria de 480mgSb+5. Levando-se em conta que em 1ml de solução há 81mgSb+5, 
realizando regra de três simples, chega-se ao valor de 5,925ml, divergindo da resposta do 
gabarito provisório. 
 
Isto posto, solicito cordialmente a anulação da questão por não haver resposta condizente 
com o cálculo. 
 
Atenciosamente, Adriele Keunecke. 
 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1790/1235964/c
04a59cf2e385399d706ef963e9c2d44.docx 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO  
 
O recurso atende ao candidato, pois, 15x32 = 480, logo 480/81 = 5,92 ml.  
Não havendo resposta correspondente a questão deverá ser anulada. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1226292 

CARGO Técnico de Enfermagem 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 29 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 13:22 

FUNDAMENTAÇÃO Das opções de resposta, nenhuma ofereceu o valor numérico correspondente ao volume a 
ser infundido, de acordo com os dados oferecidos no enunciado da questão 29 da prova 
para o cargo de Técnico em enfermagem.  
Segundo o enunciado, o paciente tem 32 kg e recomenda-se a concentração de 15mg por kg 
ao dia. Significando que o paciente tem recomendado, para seu caso, a dose diária de 480 
mg. Ainda segundo o enunciado, cada 81 mg do mesmo representa um volume de 1 ml. 
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Resta que a solução desta questão é um volume de 5,92 ml do medicamento, valor este que 
não ofereceu alternativa para marcação no gabarito. Solicito a anulação da questão com 
base no Capítulo V, item 5.12 do respectivo Edital que contempla este Concurso Público 
para a Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio. 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO  
 
O recurso atende ao candidato, pois, 15x32 = 480, logo 480/81 = 5,92 ml.  
Não havendo resposta correspondente a questão deverá ser anulada. 
 

 

Dados da solicitação  

INSCRIÇÃO 1226292 

CARGO Técnico de Enfermagem 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2018 13:46 

FUNDAMENTAÇÃO A questão aponta 3 afirmações, das quais concorda-se apenas com as afirmações I e II. A 
afirmação III, por sua vez, foi formulada de modo a suscitar dúvidas sobre seu sentido. Ipsis 
verbis:  "III- Durante o banho no leito, o paciente está suscetível a infecções, visto que seu 
corpo está exposto e sendo manipulado pelas mãos dos profissionais, que podem ser 
veículos de contaminação". Excluir esta afirmação, segundo o enunciado da questão, é algo 
claro quando se entende que o banho de leito jamais será dado em paciente sem o uso de 
EPI. Por isso, a formulação da questão induz a entender que o conhecimento do candidato 
está sendo avaliado com uma afirmação que jamais deve acontecer durante a vida 
profissional. O uso de luvas não apenas reduz a chance de contaminação do profissional 
como também do paciente. Por isso o Protocolo exige: lavagem das mãos antes do 
procedimento e uso de EPI durante o banho. A formulação do enunciado deveria ter sido 
clara, sem levantar dúvidas de que refere o procedimento de banho com uso das mãos, no 
sentido de mãos nuas. Para o profissional de enfermagem, a compreensão de usar as mãos 
e estar paramentado com luvas são conceitos diversos. Por isso, com base no Edital que 
rege este Concurso Público, peço a anulação da questão 23 desta prova conforme item 5.12 
do referido Edital. 

Dados da resposta 

RESPOSTA RESPOSTA INDEFERIDO 
 
O recurso não atende ao candidato, pois, durante o banho no leito, o paciente está suscetível 
a infecções, visto que seu corpo está exposto e sendo manipulado pelas mãos dos 
profissionais, que podem ser veículos de contaminação. Além disso, o próprio profissional 
que realiza o procedimento está vulnerável a infecções durante a atividade, pois é um 
momento de contato com o corpo do paciente e com possíveis fluidos e secreções. Mesmo 
com o uso de luvas, esta é um EPI colocado sobre as mãos, sendo assim, o que manipula o 
paciente são as mãos e não as luvas, este EPI pode ser contaminado através de seu uso 
incorreto. 
 
Fonte: http://www.scielo.br/pdf/tce/v24n4/pt_0104-0707-tce-24-04-01044.pdf 
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