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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 

ANÁLISE RECURSAL  
RECURSO PARA FORMULAÇÃO DA QUESTÃO E DA DISCORDÂNCIA COM O GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 
 

Segue abaixo a análise dos recursos impetrados contra a formulação de questões e da discordância 
com o gabarito da Prova Objetiva do Concurso Público nº 001/2020, do município de Chapadão do 
Lageado/SC. 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2039297 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 8 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 20:02 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão número 8 esta com o gabarito errado. A questão pede a função sintática do 
trecho isolada pela virgula, "Fora da Terra, [...]"  que é um Adjunto adverbial 
deslocado na oração. E no gabarito preliminar a banca considerou um aposto 
explicativo. 
O Trecho destacado trata-se de um adjunto adverbial de lugar que está deslocado 
na oração, ele complementa o verba haver indicando onde há uma quantidade de 
ouro [...], Pois  "Fora da terra" não é  usado para explicar ou esclarecer um termo da 
oração anterior,  não podendo assim ser um aposto explicativo. 
Solicito a correção do gabarito, alterando para a alternativa B. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Deferido. ALTERAÇÃO DE GABARITO DA ALTERNATIVA A) PARA A ALTERNATIVA B) 
O recurso assiste ao recorrente, uma vez que houve equívoco ao sinalizar o gabarito 
da questão. 
“Fora da Terra, *...+” representa o adjunto adverbial deslocado, ou seja, imprimi 
circunstância de lugar. 
Dessa forma, alteração do gabarito da alternativa A) O aposto explicativo. para a 
alternativa B) O adjunto adverbial deslocado na oração. 
Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos). 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2037869 

CARGO Farmacêutico 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 13:42 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Nesta questão, a quantia de 8000 mil reais aplicado aplicado a uma taxa de 3% ao 
ano, a juros simples por um período de 10 anos renderá somado ao capital o valor 
equivalente R$ 10.400,00 reais. Neste caso não tinha nenhuma alternativa para ser 
marcada como correta. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, visto 
que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com esta 
resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 
 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038820 

CARGO Professor Educação Infantil 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 13:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO SEGUE A JUSTIFICATIVA: 
NA QUESTÃO 5 DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO A QUESTÃO NÃO TEM A 
OPÇÃO CORRETA. 
SEGUE O CÁLCULO: 
J=C.I.T 
J=8.000.0,03.10 
J=2.400,00 
 
8.000,00+2.400,00= 10.400,00 
 
LEGENDA DA FÓRMULA ; 
J=JURO 
C=CAPITAL 
I=TAXA 
T=TEMPO 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, visto 
que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com esta 
resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038820 

CARGO Professor Educação Infantil 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 13:59 

DESCRIÇÃO FATOS QUESTÃO 5 SEM RESPOSTA CORRETA. 

FUNDAMENTAÇÃO SEGUE A JUSTIFICATIVA: 
NA QUESTÃO 5 DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO A QUESTÃO NÃO TEM A 
OPÇÃO CORRETA. 
SEGUE O CÁLCULO: 
J=C.I.T 
J=8.000.0,03.10 
J=2.400,00 
 
8.000,00+2.400,00= 10.400,00 
 
LEGENDA DA FÓRMULA ; 
J=JURO 
C=CAPITAL 
I=TAXA 
T=TEMPO 

PEDIDO POR ISSO VENHO ATRAVÉS DO RECURSO PEDIR A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 5. POR 
NÃO CONTER A RESPOSTA CORRETA.  

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, visto 
que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com 
esta resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 
 
 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, visto 
que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com 
esta resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038028 

CARGO Professor Educação Infantil 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 12:41 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO a Questão se referia no valor de R$8000,00 mil aplicado a juros simples de 3% 
durante um período de 10 anos! 
 
onde a resposta correta é R$10400,00 e esse valor não estava em nenhuma das 
alternativa  

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038325 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 17:00 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Em conversa como técnico em informática aqui da prefeitura de Chapadão do 
Lageado, o mesmo pensa e afirma que questão esta inconclusiva, pois a opção de 
resposta apresentada no item I. É possível realizar a instalação de uma impressora 
sem o disco de instalação, está correta. Em consulta que fiz na internet: 
 
Há duas maneiras de instalar uma impressora sem o disco de instalação. Uma 
delas é conectando o dispositivo direto, para que o sistema operacional faça tudo 
sozinho, ou buscando os drivers no site do fabricante e instalando manualmente 
no computador. 
 
https://www.google.com/search?q=%C3%A9+possivelinstalar+uma+impressora+s
emo+disco+de+insta%C3%A7%C3%A3o&oq=%C3%A9+possivelinstalar+uma+impre
ssora+semo+disco+de+insta%C3%A7%C3%A3o&aqs=chrome..69i57.22362j0j7&so
urceid=chrome&ie=UTF-8 
 
Diante destes solicito o cancelamento desta questão. 
 
Att. 
Claudirene Ferreira 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO – Recurso não assiste ao requerente. A questão não será anulada, 
apenas  sofrerá uma alteração de gabarito por ter havido um equívoco no momento 
da marcação do Gabarito.  
 
DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) APENAS OS ITENS II E III ESTÃO 
CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II ESTÃO CORRETOS.” 
 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da resposta 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038680 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 11:38 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Gabarito errado, é sim possível instalar uma impressora sem o disco de 
instalação, se trata de impressoras Plug-n-Play, quando não é necessária a 
instalação de nenhum driver e portanto é possível instalar sem o uso do disco de 
instalação.  
Trecho retirado do site da Microsoft (criadora do windows 10): "Na maioria dos 
casos, para configurar uma impressora, basta conectá-la ao computador. 
Simplesmente conecte o cabo USB da impressora a uma porta USB disponível no 
computador e ligue a impressora. 
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/instalar-uma-impressora-no-
windows-10-cc0724cf-793e-3542-d1ff-727e4978638b 
 
Também é possível instalar o driver com segurança a partir do site do fabricante, 
como a própria Microsoft recomenda neste artigo:  
"Etapa 2: Fazer download dos drivers 
Observação: na maioria das vezes, junto com o dispositivo é entregue um disco 
com seus respectivos drivers. Entretanto, é normal o fabricante publicar 
periodicamente versões atualizadas destes, ou que os drivers inclusos no disco 
não sejam compatíveis com uma versão mais recente do seu sistema operacional. 
Por isso, é recomendável visitar a página da Web do fabricante e fazer download 
da versão mais recente dos drivers para seu dispositivo. 
Quando obtiver os dados do dispositivo (marca, modelo e fabricante), visite a 
página do fabricante e consulte alguma seção chamada Suporte, Downloads, 
Drivers ou similar. Nela será possível indicar o modelo procurado e será oferecido 
o download dos respectivos drivers. Lembre-se que é preciso fazer download da 
versão correspondente ao seu sistema operacional." 
https://support.microsoft.com/pt-br/help/2721953 
 
Portanto o gabarito deve ser alterado para a alternativa B. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 
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RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “B” 
O RECURSO ASSISTE AOS RECORRENTES, HOUVE UM EQUÍVOCO NO MOMENTO DA 
MARCAÇÃO DO GABARITO. DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) APENAS 
OS ITENS II E III ESTÃO CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II ESTÃO 
CORRETOS.” 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2039036 

CARGO Oficial de Nível Médio 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 10:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de nº 11 do cargo de Oficial de Nível Médio contém erro de grafia de 
língua portuguesa que provocou prejuízo para a interpretação da questão, 
gerando ambiguidade no enunciado e nas alternativas. 
O anunciado da questão, contém erro na grafia da palavra “micros brasileiros” 
em sua 3ª linha, prejudicando a escolha da resposta correta da questão, ao 
passo que, após o encerramento da prova foi realizada uma pesquisa na 
internet, e pode-se perceber que o enunciado pretendia utilizar as palavras 
“micos brasileiros”. Todavia, o texto fala em “micros brasileiros”, abrindo 
margem para que o candidato interprete a palavra “micro” como “micros 
região brasileira”. 
Assim, é evidente que tais palavras conexas, quais sejam “micros brasileiros”, 
tem conotação conceitual diferente de “micos brasileiros”, considerando que 
as alternativas de resposta traziam nomes de cidades, não sendo jamais 
considerada o Rio de Janeiro como uma “micros região brasileira”. Dessa 
forma, para aqueles que entenderam que a questão podia se associar a uma 
micro região brasileira, a questão está ERRADA. 
Deste modo, diante de manifesta ambiguidade, REQUER-SE a anulação da 
questão, considerando um caso de erro de língua portuguesa que implicou em 
prejuízo para a interpretação e o entendimento da questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que primeiramente, esta temática foi 
divulgada nacionalmente, tanto em sites na internet quanto durante o noticiário 
da Rede Globo “Jornal Nacional”, no dia 14 de agosto de 2020, caracterizando-se 
assim, como uma notícia de atualidades do Brasil. Os sites que divulgaram a 
notícia (UOL, G1, BBC, O Globo) são uns dos principais veículos de notícias do 
Brasil, e são constantemente utilizados como fonte para a realização de 
questões acerca das atualidades do Brasil e do mundo. 
No que diz respeito ao erro de escrita do termo “micos brasileiros” no enunciado 
da questão, é possível afirmar que é um erro que não leva o candidato ao erro 
ou a uma possível confusão com as alternativas. Os candidatos são 
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perfeitamente capazes de compreender o contexto da questão, que fala em 
biodiversidade e mico-leão dourado, este último termo deixando claro a que a 
questão se refere. Como foi citada a palavra “mico-leão dourado” logo no início 
da questão, os candidatos podem claramente compreender que o erro de escrita 
“micros brasileiros” se referia aos “micos-leões dourados brasileiros” citados 
anteriormente. 
Por fim, reafirmo que a alternativa correta a ser assinalada na questão é a “D) 
Rio de Janeiro.” 
FONTE: https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2020/08/02/mico-
leao-dourado-ganha-1o-viaduto-vegetado-do-brasil-uma-ponte-para-o-futuro-
da-especie.ghtml 
https://oglobo.globo.com/rio/no-dia-do-mico-leao-dourado-especie-ganha-1-
viaduto-vegetado-do-brasil-no-interior-do-estado-do-rio-24563477 
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/noticias-da-
floresta/2020/10/22/viadutos-para-animais-silvestres-comecam-a-ser-
implantados-no-brasil.htm 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-53815054 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2039036 

CARGO Oficial de Nível Médio 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 10:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de nº 16 do cargo de Oficial de Nível Médio tratava sobre informática 
e determinava a análise dos itens com relação à instalação de impressoras.  
O item I aponta que “é possível realizar a instalação de uma impressora sem o 
disco de instalação”, a qual foi avaliada pela banca como incorreta. Todavia, a 
afirmação é CORRETA, ao passo que é plenamente possível a instalação de uma 
impressora sem o disco de instalação.  
Isso é fundamento pela ideia de que antigamente, para que as pessoas pudessem 
instalar qualquer tipo de programa ou aparelho no computador era necessário 
um CD, ou, como indicado pela banca, um disco de instalação. Os programas 
vinham com um CD no qual bastava colocar no computador para iniciar a 
instalação. Todavia, atualmente, com o avanço da informática os notebooks e 
computadores pararam de utilizar o CD/disco de instalação, assim, é plenamente 
possível instalar uma impressora através da internet, sem o disco de instalação. 
Abaixo estão alguns sites oficiais de suporte de impressoras que indicam essa 
possibilidade: 
https://support.hp.com/br-pt/document/c00658947 
http://www.samsungsetup.com/TS/Client/BP/install.html 
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/instalar-uma-impressora-no-
windows-10-cc0724cf-793e-3542-d1ff-727e4978638b 
O item II aponta em total conformidade com o Item I que “Caso sua versão do 
Windows seja mais recente, ele pode reconhecer a impressora e instalar os 
drivers automaticamente após ser conectado a ela”, sendo avaliada pela banca 
como correta, o que se concorda inteiramente. 
Já o item III aponta que “não é confiável realizar a instalação de drivers na 
internet, nem mesmo no site oficial do fabricante do produto”, sendo avaliada 
pela banca correta. Todavia, tal afirmação é INCORRETA, tendo em vista ser 
plenamente possível e comum a instalação de drivers através da internet, 
principalmente através do site oficial do fabricante do produto, que é a melhor 
fonte para a instalação de drivers.  
Cabe ressaltar, que não é confiável realizar a instalação de drivers em “qualquer 
site da internet”, mas afirmar que não é confiável realizar a instalação de drivers 
nem mesmo no site oficial do fabricante do produto está incorreto, sendo um 
completo exagero, pois atualmente com o avanço da internet e dos hardwares, 
muitas vezes é, inclusive, a única forma acessível de instalação de um driver. Os 
próprios sites oficiais de fabricantes de impressoras, por exemplo, dão total 
suporte para instalação de drivers: 
https://support.hp.com/br-pt/drivers/printers 
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https://support.hp.com/br-pt/products/printers/samsung-printers 
https://epson.com.br/Suporte/Impressoras/sh/s1  
Portanto, em virtude dos fatos mencionados, analisando o item I como CORRETO 
e o Item III como INCORRETO, REQUER a mudança de gabarito para letra B - “B) 
apenas os itens I e II estão corretos”, ou, subsidiariamente, que seja anulada a 
questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “B” 
O RECURSO ASSISTE AOS RECORRENTES, HOUVE UM EQUÍVOCO NO MOMENTO 
DA MARCAÇÃO DO GABARITO. DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) 
APENAS OS ITENS II E III ESTÃO CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II 
ESTÃO CORRETOS.” 
 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2043334 

CARGO Farmacêutico 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 13:53 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 24, letra A, apresentava erro de português ao separar ao palavra 
medicamento com hífen sem estar ao fim da linha. Induzindo ao erro por 
pensar em se tratar de uma pegadinha como em diversas provas.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido.  
Há um erro de digitação na questão, na alternativa A. Contudo, essa alternativa 
está incorreta, o que não leva o candidato ao erro, já que é uma questão direta 
de análise de alternativa correta. 
 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2043334 

CARGO Farmacêutico 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 13:54 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 30, letra A, apresentava erro de português ao falar em Uso Racional de 
Medicamentos e não "Use" Racional de Medicamentos, como estava escrito na 
prova. Induzindo ao erro por pensar em se tratar de uma pegadinha como em 
diversas provas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido.  
Há um erro de digitação na questão, na alternativa B. Contudo, essa alternativa 
está correta, o que não leva o candidato ao erro, já que é uma questão direta de 
análise de alternativa excetual. Use e Uso, são variações do verbo usar, que se 
enquadram, corretamente, no solicitado. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2043334 

CARGO Farmacêutico 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 14:00 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na verdade não é um recurso, apenas um desabafo! Como uma prova para 
Farmacêutico de Prefeitura, tem tantas questões de farmácia hospitalar?? 
Qual a lógica em se ter tanta informação desnecessária e nunca utilizada por 
um farmacêutico público de prefeitura?? Deixem para falar em hospitalar 
quando fizerem um concurso para um hospital público, ou quando solicitado 
pelo município que contenha hospital e possa o farmacêutico, vir a trabalhar 
no hospital!! Questões infelizmente sem cabimento para a realidade 
encontrada no órgão público requerente. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Questionamento não atende ao conteúdo 
recursal. Questões foram elaboradas com base nos conteúdos programáticos 
estabelecidos no Edital 01/2020. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2039768 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 23:39 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO 16)Analise os itens a seguir, com relação à instalação 
de impressoras: 
I- É possível realizar a instalação de uma impressora 
sem o disco de instalação; 
II- Caso sua versão do Windows seja mais recente, ele 
pode reconhecer a impressora e instalar os drivers 
automaticamente após ser conectado a ela; 
III- Não é confiável realizar a instalação de drivers na 
internet, nem mesmo no site oficial do fabricante do 
produto. 
Podemos dizer que: 
A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 
I - Há duas maneiras de instalar uma impressora sem o disco de instalação. 
Uma delas é conectando o dispositivo direto, para que o sistema operacional 
faça tudo sozinho, ou buscando os drivers no site do fabricante e instalando 
manualmente no computador. 
 
https://tecnoblog.net/276407/como-instalar-uma-
impressora/#:~:text=H%C3%A1%20duas%20maneiras%20de%20instalar,e%20i
nstalando%20manualmente%20no%20computador. 
 
II - correta. 
 
III - Entendo ser confiável instalação de driver de impressora direto pelo site 
oficial do produto! 
 
Solicito que esta questão seja anulada, tendo em vista esta correto o item I, o 
item II e errado  item III. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 
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Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO – Recurso não assiste ao requerente. A questão não será 
anulada, apenas  sofrerá uma alteração de gabarito por ter havido um 
equivoco no momento da marcação do Gabarito.  
 
DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) APENAS OS ITENS II E III 
ESTÃO CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II ESTÃO 
CORRETOS.” 
 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2039768 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 40 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 23:56 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO 40) Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de 
Chapadão de Lageado (SC), o prazo de validade do concurso público será fixado 
no edital do concurso, não podendo ser superior a: 
A) 3 (três) anos. 
B) 4 (quatro) anos. 
C) 2 (dois) anos. 
D) 5 (cinco) anos. 
art. 61, VIII - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período; 
Solicito que altera a resposta para alternativa B, tendo em vista que a validade 
pode ser prorrogada não superior a 4 anos. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Não assiste razão ao recorrente. 
A prorrogação do prazo do concurso público é uma possibilidade, e não a regra 
geral. 
Dessa forma, o prazo do concurso público em regra, é de no máximo 2 (dois) 
anos, sendo possível a prorrogação, que se trata de uma exceção à regra geral, 
pois a prorrogação não é automática.  
Nos termos do art. 61, VIII da Lei Orgânica do município de Chapadão de 
Lageado (SC): 
“VIII - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável 
uma vez, por igual período”. 
Dessa forma, nos termos da legislação vigente, o prazo de validade do concurso 
é de DOIS ANOS, sendo a prorrogação uma possibilidade e não uma regra. 
Isto posto, indefere-se o recurso. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2041696 

CARGO Professor Anos Iniciais 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 19:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO NOME: ELOIZA DA SILVA BETTOLY. 
CIDADE: CHAPADÃO DO LAGEADO - SC 
CARGO: PROFESSORA ANOS INICIAIS. 
EDITAL: CONCURSO PÚBLICO 001/2020 
 
05) Uma determinada aplicação financeira, de valor inicial R$ 8.000,00, rende 
3% ao ano, a juros simples. O valor acumulado após 10 anos é: 
A) R$ 8.240,00. 
B) R$ 10.240,00. 
C) R$ 12.400,00. 
D) R$ 14.000,00. 
 
Venho requerer correção do gabarito provisório da questão 5. (ANULAR 
QUESTÃO 5) 
A mesma deveria ser: 
J=? 
C= 8000,00 
i= 3% ou 0,03 
T= 10 anos 
 
J= 8000.3.10 
            100 
J=240000 
       100 
J=2400 
 
 
M=C+J 
M=8000,00+2400,00 
M=10 400 
Para tanto resposta: R$10 400,00. 
 
E não como o gabarito deste edital refere-se como R$ 12 400,00. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 
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Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, 
visto que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com 
esta resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 
 
 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2041696 

CARGO Professor Anos Iniciais 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 21:39 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO NOME: ELOIZA DA SILVA BETTOLY. 
CIDADE: CHAPADÃO DO LAGEADO - SC 
CARGO: PROFESSORA ANOS INICIAIS. 
EDITAL: CONCURSO PÚBLICO 001/2020 
 
02) Um veículo percorre 100 quilômetros em 1 hora ao viajar da cidade A para 
a cidade B. Se passar a percorrer 120 quilômetros em 1 hora, utilizando o 
mesmo caminho entre as cidades, é correto afirmar que:  
A) Demorará um tempo maior para viajar de A para B.  
B) Precisará de 1 hora para viajar entre as duas cidades.  
C) Partindo de A, chegará mais rápido em B.  
D) A distância entre A e B é de 20 km. 
 
Venho requerer correção do gabarito provisório da questão 2. (ANULAR 
QUESTÃO 2) 
 
A mesma possui ambiguidade de interpretação e de resposta, podendo ser 
alternativa B ou C. Questão também apresenta problemas na elaboração, não 
tendo coerência. 
Segue explicação do uso da preposição em, do qual a alternativa B) seria o 
gabarito, pois a questão afirma que leva uma hora de viagem independente da 
velocidade utilizada  
 
A preposição “em” pode ter diferentes empregos e significados, que dependem 
de sentidos contextuais de cada enunciado. 
Observe o uso da preposição “em” no enunciado abaixo: 
 (1) Entregaremos o projeto em um mês. 
Mas, em (1), a mesma preposição expressa o TEMPO de entrega do projeto, 
não é mesmo? Isso ocorre pela influência dos contextos em que essa palavra 
está inserida, pois a preposição em si não pode existir de forma independente, 
ou seja, ela não aparece sozinha no discurso e sim unida a substantivos, 
advérbios, adjetivos e verbos. 
https://www.portugues.com.br/gramatica/emprego-preposicao-em.html 
OU 
Segue explicação para gabarito da alternativa C, em se tratando de Velocidade: 
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A 100 QUILÔMETROS HORA OU A 100 QUILÔMETROS POR HORA? 
A forma mais correta é quilômetros por hora, que exprime a ideia de «100 
quilómetros por cada hora». 
https://www.infopedia.pt/$a-100-quilometros-hora-ou-a-100-
quilometros#:~:text=A%20forma%20mais%20correta%20%C3%A9,100%20quil
%C3%B3metros%20por%20cada%20hora%C2%BB. 
 
QUILÔMETRO POR HORA 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
Quilômetro ou quilómetro por hora (km/h) é uma unidade física[1] de 
velocidade equivalente a distância, em km, percorrida por um móvel no 
intervalo de tempo igual a uma hora. A unidade de velocidade do Sistema 
Internacional de Unidades é metros por segundo (m/s), sendo que 1 m/s = 3,6 
km/h.  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_por_hora  
 
O Conteúdo de velocidade (Cinemática), não faz parte dos conteúdos 
programáticos do edital. 
 
PARA TANTO, PEÇO PARA REAVER OU ANULAR A QUESTÃO 2. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO  
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão envolve o conhecimento 
de regra de três, razão e proporção e raciocínio lógico, assuntos em 
conformidade com o conteúdo programático desta prova. Tais assuntos são 
relacionados com a Matemática, de forma que a resolução da questão não utiliza 
algum conhecimento específico de Física. Além disso, o enunciado está claro 
com relação aos dados fornecidos, de forma que não há problemas relacionados 
à elaboração, coerência ou ambiguidade de interpretação, apresentando apenas 
uma única resposta correta, conforme será explicado em seguida.  
 
O enunciado da questão, de início, expõe que um veículo viaja 100 km em 1 
hora. Observe que não afirma que tal viagem demorou 1 hora, mas que viajou a 
uma taxa de 100 km a cada hora. 
 
Em seguida, é apresentado o problema envolvendo uma nova situação: caso o 
veículo percorresse 120 km em 1 hora, qual efeito isso acarretaria com relação 
ao tempo de viagem entre as duas cidades. 
 
Nesse caso, supondo que tal veículo se locomove a uma taxa de 120 km a cada 
hora, percebe-se que ele está percorrendo uma distância maior considerando o 
mesmo intervalo de tempo de 1 hora, ou seja, ele se locomove mais rápido. O 
efeito dessa nova situação é que o tempo de viagem será menor. 
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Assim, se o veículo demorava um determinado tempo de viagem, na nova 
situação, demorará um tempo menor. Dessa forma, partindo de A, chegará mais 
rápido em B, conforme alternativa C) Partindo de A, chegará mais rápido em B, 
de acordo com o gabarito indicado. 
 
FONTE: 
 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 
- Iezzi, G., Dolce, O.; Degenszajn, D., Périgo, R.. Matemática. Volume Único. Atual 
Editora, 2002. 
 
 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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 Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2041696 

CARGO Professor Anos Iniciais 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 21:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO NOME: ELOIZA DA SILVA BETTOLY. 
CIDADE: CHAPADÃO DO LAGEADO - SC 
CARGO: PROFESSORA ANOS INICIAIS. 
EDITAL: CONCURSO PÚBLICO 001/2020 
 
02) Um veículo percorre 100 quilômetros em 1 hora ao viajar da cidade A para 
a cidade B. Se passar a percorrer 120 quilômetros em 1 hora, utilizando o 
mesmo caminho entre as cidades, é correto afirmar que:  
A) Demorará um tempo maior para viajar de A para B.  
B) Precisará de 1 hora para viajar entre as duas cidades.  
C) Partindo de A, chegará mais rápido em B.  
D) A distância entre A e B é de 20 km. 
 
VENHO PEDIR PARA ANULAR QUESTÃO 2,  A MESMA NÃO ESTÁ EM 
CONFORMIDADE COM OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PREVISTOS NO 
EDITAL. INDO ALÉM DO CONTEÚDO DE RACIOCÍNIO LÓGICO, PARTINDO PARA 
O CONTEÚDO DE FÍSICA CINEMÁTICA. E TAMBÉM QUANTO A ELABORAÇÃO DA 
QUESTÃO. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO  
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão envolve o conhecimento 
de regra de três, razão e proporção e raciocínio lógico, assuntos em 
conformidade com o conteúdo programático desta prova. Tais assuntos são 
relacionados com a Matemática, de forma que a resolução da questão não utiliza 
algum conhecimento específico de Física. Além disso, o enunciado está claro 
com relação aos dados fornecidos, de forma que não há problemas relacionados 
à elaboração, coerência ou ambiguidade de interpretação, apresentando apenas 
uma única resposta correta, conforme será explicado em seguida.  
O enunciado da questão, de início, expõe que um veículo viaja 100 km em 1 
hora. Observe que não afirma que tal viagem demorou 1 hora, mas que viajou a 
uma taxa de 100 km a cada hora. 
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Em seguida, é apresentado o problema envolvendo uma nova situação: caso o 
veículo percorresse 120 km em 1 hora, qual efeito isso acarretaria com relação 
ao tempo de viagem entre as duas cidades. 
Nesse caso, supondo que tal veículo se locomove a uma taxa de 120 km a cada 
hora, percebe-se que ele está percorrendo uma distância maior considerando o 
mesmo intervalo de tempo de 1 hora, ou seja, ele se locomove mais rápido. O 
efeito dessa nova situação é que o tempo de viagem será menor. 
Assim, se o veículo demorava um determinado tempo de viagem, na nova 
situação, demorará um tempo menor. Dessa forma, partindo de A, chegará mais 
rápido em B, conforme alternativa C) Partindo de A, chegará mais rápido em B, 
de acordo com o gabarito indicado. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 
- Iezzi, G., Dolce, O.; Degenszajn, D., Périgo, R.. Matemática. Volume Único. Atual 
Editora, 2002. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2042558 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 13:43 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A alternativa correta para a questão 16 é a B e não a C como apontado pelo 
gabarito.  
 
Justificativa: O ítem I está correto: I- É possível realizar a instalação de uma 
impressora sem o disco de instalação;  
 
Como instalar impressora sem o CD original 
 https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2013/12/como-
instalar-impressora-sem-o-cd-original.html  
 
O ítem III está incorreto III- Não é confiável realizar a instalação de drivers na 
internet, nem mesmo no site oficial do fabricante do produto.  
 
O Site do fabricante é o local mais indicado para efetuar download de drivers 
para impressora. A alternativa C se contradiz, pois determina que os ítens II e III 
são corretos.  
 
O ítem II admite a possibilidade de instalação de drivers sem o CD de 
instalação. O ítem I diz que é possível realizar a instalção de drivers sem CD, 
logo ambos devem estar corretos. Há contradição caso o ítem II esteja correto e 
o ítem I incorreto. Alternativa Correta: B 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “B” 
O RECURSO ASSISTE AOS RECORRENTES, HOUVE UM EQUÍVOCO NO MOMENTO 
DA MARCAÇÃO DO GABARITO. DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) 
APENAS OS ITENS II E III ESTÃO CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II 
ESTÃO CORRETOS.” 
 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2042558 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 13:47 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 19 deve ser anulada, pois todas as alternativas estão corretas.  
O Gabarito apontou a alternativa C como correta. A questão pediu que 
apontasse qual era a alternativa improcedente.  
C) Um cavalo-de-troia é projetado para espionar usuários, salvar suas senhas, 
informações de cartão de crédito, outros dados pessoais e padrões de 
comportamento online e enviá-los para a pessoa que o programou. 
 A alternativa C também possui informações verdadeiras. Vejamos como o site 
da AVG, uma renomada empresa de antivírus, define o que é um Cavalo de 
Tróia:  
Cavalos de Troia sobrevivem permanecendo ocultos. Eles podem ficar 
quietinhos em seu computador, coletando informações ou configurando 
brechas em sua segurança, ou podem simplesmente tomar o controle da sua 
máquina e impedir que você a acesse. Algumas das ações mais comuns que os 
Cavalos de Troia efetuam são: Espionagem: alguns Cavalos de Troia são 
essencialmente spywares projetados para aguardar até que alguém acesse suas 
contas online ou insira dados do seu cartão de crédito para, depois, enviar 
senhas e outros dados ao seu controlador. 
 
 https://www.avg.com/pt/signal/what-is-a-trojan 
 
 O site https://www.antivirusgratis.com.br/tipos-de-virus/ define o Cavalo de 
Tróia da seguinte maneira:  
Cavalo de Troia É um dos vírus mais comuns. Ele abre uma “porta” no 
computador, deixando todo o sistema vulnerável a outros vírus. Esse tipo de 
vírus se esconde no seu dispositivo, podendo, entre outros danos, decodificar 
mensagens e descobrir senhas de bancos e redes sociais. Portanto, é 
totalmente possível que um Cavalo de Troia aja como um espião roubando 
senha.  
A questão deve ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO  
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O recurso não assiste ao recorrente. A alternativa “c” está incorreta, pois 
descreve o SPYWARE. 
 
Segundo a Cartilha de Segurança para a Internet: 
 
Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e 
enviar as informações coletadas para terceiros. 
 
Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa, dependendo de como 
é instalado, das ações realizadas, do tipo de informação monitorada e do uso 
que é feito por quem recebe as informações coletadas. Pode ser considerado de 
uso: 
 
Legítimo: quando instalado em um computador pessoal, pelo próprio dono ou 
com consentimento deste, com o objetivo de verificar se outras pessoas o estão 
utilizando de modo abusivo ou não autorizado. 
 
Malicioso: quando executa ações que podem comprometer a privacidade do 
usuário e a segurança do computador, como monitorar e capturar informações 
referentes à navegação do usuário ou inseridas em outros programas (por 
exemplo, conta de usuário e senha). 
 
Enquanto o Cavalo de Troia trojan ou trojan-horse, é um programa que, além de 
executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também 
executa outras funções, normalmente maliciosas, e sem o conhecimento do 
usuário. 
Há diferentes tipos de trojans, classificados2 de acordo com as ações maliciosas 
que costumam executar ao infectar um computador. Alguns destes tipos são: 
 
Trojan Downloader: instala outros códigos maliciosos, obtidos de sites na 
Internet. 
 
Trojan Dropper: instala outros códigos maliciosos, embutidos no próprio código 
do trojan. 
 
Trojan Backdoor: inclui backdoors, possibilitando o acesso remoto do atacante 
ao computador. 
 
Trojan DoS: instala ferramentas de negação de serviço e as utiliza para desferir 
ataques. 
 
Trojan Destrutivo: altera/apaga arquivos e diretórios, formata o disco rígido e 
pode deixar o computador fora de operação. 
 
Trojan Clicker: redireciona a navegação do usuário para sites específicos, com o 
objetivo de aumentar a quantidade de acessos a estes sites ou apresentar 
propagandas. 
 
Trojan Proxy: instala um servidor de proxy, possibilitando que o computador seja 
utilizado para navegação anônima e para envio de spam. 
 
Trojan Spy: instala programas spyware e os utiliza para coletar informações 
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sensíveis, como senhas e números de cartão de crédito, e enviá-las ao atacante. 
 
Ou seja, conforme descrito acima, em Trojan Spy, um Cavalo de Troia pode 
REALIZAR O DOWLOAD DE UM SPYWARE, o qual é o verdadeiro responsável pela 
coleta e armazenamento de dados como senhas e cartões de crédito. 
 
A partir das explicações, é possível verificar que para a alternativa “c” ser 
considerada correta era necessário que a afirmação fosse a respeito de um 
Spyware, e não de um Cavalo de Troia, pois o mesmo não realiza as ações 
descritas na alternativa (“C) Um cavalo-de-troia é projetado para espionar 
usuários, salvar suas senhas, informações de cartão de crédito, outros dados 
pessoais e padrões de comportamento online e enviá-los para a pessoa que o 
programou.”), porém pode ser programado para instalar um spyware, o qual 
possui capacidade de realizar estas ações. 
 
Desta forma, gabarito correto e mantido. 
 
Fontes: https://cartilha.cert.br/malware/ 
https://www.avast.com/pt-br/c-spyware 
https://medium.com/@talitaferreira631/seguran%C3%A7a-da-
informa%C3%A7%C3%A3o-4f49b754ea75 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2042558 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 13:51 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 11 deve ser anulada por não constar no conteúdo programático. A 
notícia que consta no enunciado da questão 11 não foi veiculado 
nacionalmente. O texto foi tirado do link: https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-
lagos/noticia/2020/08/02/mico-leao-dourado-ganha-1o-viaduto-vegetado-do-
brasil-uma-ponte-para-o-futuro-da-especie.ghtml A matéria acima foi veiculada 
na região dos Lagos no Rio de Janeiro. Não trata-se de uma notícia nacional. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que primeiramente, esta temática foi 
divulgada nacionalmente, tanto em sites na internet quanto durante o noticiário 
da Rede Globo “Jornal Nacional”, no dia 14 de agosto de 2020, caracterizando-se 
assim, como uma notícia de atualidades do Brasil. Os sites que divulgaram a 
notícia (UOL, G1, BBC, O Globo) são uns dos principais veículos de notícias do 
Brasil, e são constantemente utilizados como fonte para a realização de 
questões acerca das atualidades do Brasil e do mundo. 
No que diz respeito ao erro de escrita do termo “micos brasileiros” no enunciado 
da questão, é possível afirmar que é um erro que não leva o candidato ao erro 
ou a uma possível confusão com as alternativas. Os candidatos são 
perfeitamente capazes de compreender o contexto da questão, que fala em 
biodiversidade e mico-leão dourado, este último termo deixando claro a que a 
questão se refere. Como foi citada a palavra “mico-leão dourado” logo no início 
da questão, os candidatos podem claramente compreender que o erro de escrita 
“micros brasileiros” se referia aos “micos-leões dourados brasileiros” citados 
anteriormente. 
Por fim, reafirmo que a alternativa correta a ser assinalada na questão é a “D) 
Rio de Janeiro.” 
FONTE: https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2020/08/02/mico-
leao-dourado-ganha-1o-viaduto-vegetado-do-brasil-uma-ponte-para-o-futuro-
da-especie.ghtml 
https://oglobo.globo.com/rio/no-dia-do-mico-leao-dourado-especie-ganha-1-
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viaduto-vegetado-do-brasil-no-interior-do-estado-do-rio-24563477 
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/noticias-da-
floresta/2020/10/22/viadutos-para-animais-silvestres-comecam-a-ser-
implantados-no-brasil.htm 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-53815054 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2042558 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 12 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 16:57 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Constituição Federal de 1988 Art. 2º São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
 
Os três poderes não são da política do Estado Brasileiro. Segundo a Costituição 
são Poderes da União ou Poderes Públicos. A terminologia que consta no 
enunciado, "Poderes da Política" está incorreta e permite entendimento dúbio, 
portanto a questão deverá ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2622
/2042558/02ac2bead18cd58769d21140abadfecc.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que está correto afirmar que os três 
poderes são categorias de poderes políticos: 
“Os três poderes, independentes e coesos entre si, são categorias dos poderes 
políticos presentes na democracia de um país. Assim, quando pensamos na 
Política de um Estado, em sua estrutura e organização, existem três poderes 
políticos que norteiam suas ações, são eles: Poder Executivo, Poder Legislativo, 
Poder Judiciário.” 
Assim, reafirmo a alternativa “A) Executivo, Legislativo e Judiciário.” Como a 
alternativa correta a ser assinalada. 
 
FONTE: 
https://www.politize.com.br/separacao-dos-tres-poderes-executivo-legislativo-
e-judiciario/ 
https://www.todamateria.com.br/tres-poderes/ 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2042558 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 17:14 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão deverá ser anulada por não estar mencionado no Conteúdo 
Programático. 
Segue o que é mencionado no edital como conteúdo programático de :  2 –
ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS 
Aspectos econômicos, geográficos, políticos e sociais do mundo, do Brasil, de 
Santa Catarina e de 
Chapadão do Lageado. Atualidades do Brasil e do mundo. Esportes, turismo e 
lazer. Economia mundial, 
nacional, estadual e municipal. Lei Orgânica do Município de Chapadão do 
Lageado e Estatuto dos 
Servidores Públicos de Chapadão do Lageado. 
Não consta no conteúdo programático história mundial ou história da Arte.  
Apesar de o enunciado se tratar de uma notícia referente a comemoração de 
500 anos da morte de 
Leonardo da Vinci, a pergunta não era relacionada a notícia e sim a 
conhecimento de história da Arte.  
Portanto a questão deverá ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2622
/2042558/646bd74a50c78065db0032177400d32a.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que conforme o próprio candidato 
afirmou, no conteúdo programático da prova, que afirma ser uma prova de 
CONHECIMENTOS GERAIS, constam temas como: “aspectos sociais do mundo”, 
“atualidades do mundo”. 
Creio ser impossível afirmar que não está contido no tema atualidades o 
conhecimento sobre uma pessoa, conforme consta no enunciado da questão, 
“considerada um dos maiores gênios de todos os tempos”, conhecida e 
renomada mundialmente e que comemora 500 anos de morte, fato noticiado 
em larga escala nas mídias de notícias. Junto ao fato da veiculação dessa 
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importante data, sempre é relembrada pelas mídias o conjunto de obras e feitos 
de Leonardo da Vinci durante sua vida, tais como as obras “Mona Lisa”, “A 
Última Ceia” e “Homem Vitruviano”, obras pertencentes ao movimento do 
Renascimento.  
Temas como esse são de extrema importância no que diz respeito ao 
conhecimento sobre a sociedade e sobre o legado sultural, artístico e social da 
humanidade. 
 
“Em 2019, o mundo celebrou os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci (1452-
1519). Artista e inventor, o italiano é considerado um dos expoentes máximos do 
Renascimento europeu. Para muitos, ele também seria o maior gênio de todos 
os tempos”. (UOL) 
 
Desta forma, reafirmo a alternativa “D) Renascimento.” Como a correta a ser 
assinalada. 
 
FONTE: https://www.culturagenial.com/obras-de-leonardo-da-vinci/ 
 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3637/renascimento 
 
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/educacao---
leonardo-da-vinci-500-anos-da-morte-do-genio-renascentista.htm 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2042558 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 37 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 17:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo a Lei Orgânica do município de Chapadão do Lageado, SUBSEÇÃO III, 
Art. 30 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
Vereador ou Comissão Legislativa Permanente, ao Prefeito e aos Cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica. 
Sendo assim a alternativa A) Do presidente da câmara municipal está correta, 
pois o presidente é um vereador e na lei especifica qualquer Vereador. Também 
estão corretas as alternativas: B) Do prefeito e C) Da população, pois consta na 
lei que a iniciativa cabe a qualquer cidadão. 
Por conter mais de uma resposta correta a alternativa deverá ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2622/
2042558/0072a299b0e6268b0cfd15526f32a169.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Não assiste razão ao recorrente. 
Nos termos do art. 30, §1º, a) as leis que disponham sobre criação de cargos, 
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica e de sua 
remuneração são de iniciativa do PREFEITO. 
A Lei prevê que para o gênero Leis Complementares é cabível a iniciativa do 
Presidente da Câmara Municipal e de iniciativa popular, mas prevê também, que 
a espécie de Lei Complementar que disponha sobre a criação de cargos é do 
Prefeito, senão vejamos: 
 
§ 1º São de iniciativa do Prefeito, as leis que: 
 
I - fixem ou modifiquem o efetivo da guarda municipal; 
 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica e de sua remuneração; 
Diante de todo o exposto, indefere-se o recurso. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2042558 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 8 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 18:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A resposta (A) está incorreta por o enunciado não se tratar de um aposto 
explicativo. 
Segundo a definição : Aposto explicativo - Sempre disposto entre sinais de 
pontuação, amplia a noção de significância referente ao termo anterior. 
Exemplos: 
-Priscila, estudante muito dedicada, conseguiu notas altas nas provas. 
-João, meu amigo de infância, ganhou uma viagem da tia. 
-Rafaela, a vizinha do terceiro andar, começou a vender lindos artesanatos. 
Sendo no início da frase o termo "Fora da terra" não está entre sinais de 
pontuação e não explica nenhum termo da frase. Portanto a alternativa (A) está 
incorreta.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2622
/2042558/a961155e16bcafb00b12ecd2d9845d00.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Deferido. ALTERAÇÃO DE GABARITO DA ALTERNATIVA A) PARA A ALTERNATIVA 
B) 
O recurso assiste ao recorrente, uma vez que houve equívoco ao sinalizar o 
gabarito da questão. 
“Fora da Terra, *...+” representa o adjunto adverbial deslocado, ou seja, imprimi 
circunstância de lugar. 
Dessa forma, alteração do gabarito da alternativa A) O aposto explicativo. para a 
alternativa B) O adjunto adverbial deslocado na oração. 
Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para 
Concursos). 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038004 

CARGO Técnico de Enfermagem 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 08:13 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho por meio deste recorrer desta questão. A questao tratada em si diz que 
"A cianose pode ocorrer quando há uma grande 
quantidade de hemoglobina não saturada, e pode ser detectada quando a 
saturação de oxigênio no sangue arterial cai abaixo de 85%. A cianose 
geralmente é 
considerada um sinal tardio de: 
E  a resposta do gabarito que vocês puseram é disfunção respiratória. Porém 
em diversas literaturas achamos que a Cianose é uma coloração azulada na 
pele, nos lábios e no leito ungueal (unhas) causada por uma escassez de 
oxigênio no sangue. Porém são diversas suas causas, podendo ter origem 
inclusive cardiaca, por exemplo: 
Alguns dos defeitos ou doenças que podem ser a causa de uma criança ter 
cianose são: 
 
Asma 
Pneumonia 
Infecções graves 
Cardiopatias congênitas 
Persistência do Canal Arterial 
Retorno venoso pulmonar anômalo total 
Transposição das grandes artérias 
Atresia tricúspide 
Atresia pulmonar 
Defeito do canal atrioventricular 
Hipertensão pulmonar 
Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo 
Então peço eu para anular esta questão, pois tanto disfunção respiratória 
quanto disfunção cardiáca estão corretas. 
Segue em anexo alguns links no qual trata do assunto a respeito: 
https://www.hospitalinfantilsabara.org.br/sintomas-doencas-
tratamentos/cianose/ ( este link está descrito o que descrevi acima)  
 
https://www.rededorsaoluiz.com.br/sintomas/cianose "A cianose é uma 
condição médica que afeta o paciente que passa por problemas relacionados à 
má oxigenação do sangue, que pode ser causada, por exemplo, por uma 
insuficiência respiratória, problemas circulatórios ou uma doença pulmonar, 
por exemplo." 
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https://www.abc.med.br/p/pele-saudavel/297740/cianose+o+que+e.htm 
"Existem várias causas de cianose, indo desde a falta de oxigênio no ar 
inspirado até a incapacidade da hemoglobina fixar o oxigênio: doenças 
cardíacas, pulmonares, circulatórias, intoxicações e falta de oxigênio no ar 
inspirado." 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o UNA-SUS, A cianose 
pode ocorrer quando há uma grande quantidade de hemoglobina não saturada, 
e pode ser detectada quando a saturação de oxigênio no sangue arterial cai 
abaixo de 85%. A cianose geralmente é considerada um sinal tardio da 
disfunção respiratória, entretanto é sujeita a uma variação considerável. A 
cianose é de difícil avaliação sob luz artificial e melhor identificada nos lábios e 
na língua. Há que se considerar a fisiopatologia da mesma, que, apesar de ser 
um sintoma comum em doenças cardiovasculares, sua causa é a dessaturação 
da hemoglobina, o que, fisiopatologicamente está associada a distúrbios 
respiratórios ou hematológicos. Considerando que a questão fala sobre 
distúrbios cardíacos (o coração), e não vasculares (vasos sanguíneos), a 
alternativa não está incorreta. 
 
https://unasus2.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/12090/mod_resource/content/3
/Modulo6_UrgenciaEmergencia.pdf 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038004 

CARGO Técnico de Enfermagem 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 08:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho por meio deste recorrer desta questão. A questão tratada em si diz que 
"A cianose pode ocorrer quando há uma grande quantidade de hemoglobina não 
saturada, e pode ser detectada quando a saturação de oxigênio no sangue 
arterial cai abaixo de 85%. A cianose geralmente é considerada um sinal tardio 
de: E a resposta do gabarito que vocês puseram é disfunção respiratória.  
Porém em diversas literaturas achamos que a Cianose é uma coloração azulada 
na pele, nos lábios e no leito ungueal (unhas) causada por uma escassez de 
oxigênio no sangue. Porém são diversas suas causas, podendo ter origem 
inclusive cardiaca, por exemplo: Alguns dos defeitos ou doenças que podem ser 
a causa de uma criança ter cianose são: Asma  
Pneumonia 
 Infecções graves 
 Cardiopatias congênitas 
Persistência do Canal Arterial Retorno venoso pulmonar anômalo total  
Transposição das grandes artérias  
Atresia tricúspide  
Atresia pulmonar Defeito do canal atrioventricular  
Hipertensão pulmonar 
 Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo 
 Então peço eu para anular esta questão, pois tanto disfunção respiratória 
quanto disfunção cardiáca estão corretas. Segue em anexo alguns links no qual 
trata do assunto a respeito: https://www.hospitalinfantilsabara.org.br/sintomas-
doencas-tratamentos/cianose/ ( este link está descrito o que descrevi acima)  
 
https://www.rededorsaoluiz.com.br/sintomas/cianose "A cianose é uma 
condição médica que afeta o paciente que passa por problemas relacionados à 
má oxigenação do sangue, que pode ser causada, por exemplo, por uma 
insuficiência respiratória, problemas circulatórios ou uma doença pulmonar, por 
exemplo." 
 
 https://www.abc.med.br/p/pele-saudavel/297740/cianose+o+que+e.htm 
"Existem várias causas de cianose, indo desde a falta de oxigênio no ar inspirado 
até a incapacidade da hemoglobina fixar o oxigênio: doenças cardíacas, 
pulmonares, circulatórias, intoxicações e falta de oxigênio no ar inspirado." 
 
https://unasus2.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/12090/mod_resource/content/3/
Modulo6_UrgenciaEmergencia.pdf  " No p´rprio arquivo do unasus onde diz que 
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a cianose pode se um sinal tardio de disfunção respiratória, mas também diz que 
tem dois tipos de cianose :A cianose periférica, que geralmente indica má 
circulação, 
é observada na pele e leito ungueal e melhor identificada ao 
redor dos lábios, lóbulo da orelha e ponta dos dedos e A cianose central, que 
indica problemas circulatórios ou ventilatórios, é indicada por uma cor azulada 
na língua e lábios. Na ausência de cianose central, a cianose periférica indica 
problemas circulatórios em vez de distúrbios respiratórios.  
Então solicito a anulação da questão pois a mesma dia que A cianose geralmente 
é considerada 
um sinal tardio da disfunção respiratória. E geralmente não é uma coisa que 
podemos ter certeza. Assim ela pode ser geralmente respiratória , e geralmente 
cardiaca também. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o UNA-SUS, A cianose 
pode ocorrer quando há uma grande quantidade de hemoglobina não saturada, 
e pode ser detectada quando a saturação de oxigênio no sangue arterial cai 
abaixo de 85%. A cianose geralmente é considerada um sinal tardio da disfunção 
respiratória, entretanto é sujeita a uma variação considerável. A cianose é de 
difícil avaliação sob luz artificial e melhor identificada nos lábios e na língua. Há 
que se considerar a fisiopatologia da mesma, que, apesar de ser um sintoma 
comum em doenças cardiovasculares, sua causa é a dessaturação da 
hemoglobina, o que, fisiopatologicamente está associada a distúrbios 
respiratórios ou hematológicos. Considerando que a questão fala sobre 
distúrbios cardíacos (o coração), e não vasculares (vasos sanguíneos), a 
alternativa não está incorreta. 
 
https://unasus2.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/12090/mod_resource/content/3/
Modulo6_UrgenciaEmergencia.pdf 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038004 

CARGO Técnico de Enfermagem 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 08:43 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 16 Analise os itens a seguir, com relação à instalação 
de impressoras: 
I- É possível realizar a instalação de uma impressora 
sem o disco de instalação; 
II- Caso sua versão do Windows seja mais recente, ele 
pode reconhecer a impressora e instalar os drivers 
automaticamente após ser conectado a ela; 
III- Não é confiável realizar a instalação de drivers na 
internet, nem mesmo no site oficial do fabricante do 
produto. 
E voces puseram que a alternativa correta era a 2 e a 3, porém a 1 também esta 
correta, posi não é necessario o disco de instalação para instalar a 
impressora,.Há duas maneiras de instalar uma impressora sem o disco de 
instalação. Uma delas é conectando o dispositivo direto, para que o sistema 
operacional faça tudo sozinho, ou buscando os drivers no site do fabricante e 
instalando manualmente no computador. 
(https://tecnoblog.net/276407/como-instalar-uma-
impressora/#:~:text=H%C3%A1%20duas%20maneiras%20de%20instalar,e%20i
nstalando%20manualmente%20no%20computador.) 
( https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2013/12/como-
instalar-impressora-sem-o-cd-original.html) 
 (https://support.hp.com/br-pt/document/c00658947) 
Portanto peço a anulação da questão, pois até mesmo no site de uma das 
marcas de impressora HP diz que não é necessario a presença de cd para a 
instalação da impressora. 
E outra coisa a alternativa 3 diz que Não é confiável realizar a instalação de 
drivers na 
internet, nem mesmo no site oficial do fabricante do produto. 
Poré m não faz sentido algum já qu oss proprios sites oficiais dos fabricantes 
das impressoras disponibilizam os drivers, sendp estes totalmente seguros. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 
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Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO – Recurso não assiste ao requerente. A questão não será anulada,  
apenas  sofrerá uma alteração de gabarito por ter havido um equívoco no 
momento da marcação do Gabarito.  
 
DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) APENAS OS ITENS II E III ESTÃO 
CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II ESTÃO CORRETOS.” 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2039496 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 21:38 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O item "I" diz ser possível realizar a instalação de uma impressora sem o disco 
de instalação assim como o item "II" diz ser possível conectar a impressora em 
uma máquina com uma versão mais recente do windows para o próprio 
sistema operacional instalar a impressora sem pedir o disco de instalação, 
portanto o gabarito correto da questão deveria ser a alternativa B, já que o 
item "III" deve ser considerado incorreto pois o site oficial da fabricante é um 
dos primeiros lugares recomendados para baixar os drivers de instalação da 
impressora.  Fontes: <https://support.hp.com/br-pt/document/c00658947/> e 
<https://tecnoblog.net/276407/como-instalar-uma-impressora/> 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “B” 
O RECURSO ASSISTE AOS RECORRENTES, HOUVE UM EQUÍVOCO NO MOMENTO 
DA MARCAÇÃO DO GABARITO. DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) 
APENAS OS ITENS II E III ESTÃO CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II 
ESTÃO CORRETOS.” 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2042792 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 10:20 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Há uma contradição na alternativa apontada como correta no gabarito 
provisório. O item I fala que é possível realizar a instalação de uma impressora 
sem o disco de instalação. Esse item foi apontado como ERRADO. Já o item III, 
que foi apontado como CORRETO, fala que não é confiável realizar a instalação 
de drivers na internet, nem mesmo no site oficial do fabricante do produto. 
Portanto, se não é confiável fazer a instalação na internet é porque existe uma 
maneira de fazer isso (instalar a impressora sem o disco de instalação).  

FUNDAMENTAÇÃO Em relação ao item I, sabe-se que é possível sim fazer a instalação de 
impressoras sem ter o disco de instalação em mãos, através de download dos 
drivers na internet. Os próprios sites dos fabricantes ensinam a fazer isso. Por 
exemplo, o site da HP, uma marca de impressoras muito conhecida 
(https://support.hp.com/br-pt/document/c00658947). O item I está correto.  
 
Sobre o item III, compreende-se que, de fato, fazer download e instalar drivers 
de dispositivo ou software de fontes desconhecidas pode causar problemas no 
funcionamento dos dispositivos, falhas no PC ou na inicialização do sistema 
operacional e, até mesmo, infectar o PC com vírus e outros softwares mal-
intencionados. Porém, isso não ocorre quando a instalação é feita diretamente 
do site do fabricante. Ou seja, o item III está errado.  
 
Sendo assim, a alternativa correta é a B.  

PEDIDO Correção de gabarito 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “B” 
O RECURSO ASSISTE AOS RECORRENTES, HOUVE UM EQUÍVOCO NO MOMENTO 
DA MARCAÇÃO DO GABARITO. DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) 
APENAS OS ITENS II E III ESTÃO CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II 
ESTÃO CORRETOS.” 
 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2039622 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 17:35 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Recurso questão de nº 16. 
 
A questão de nº 16 do cargo de Oficial Administrativo versa sobre informática e 
determinada a análise dos itens com relação à instalação de impressoras.  
O item I – dispunha que “é possível realizar a instalação de uma impressora 
sem o disco de instalação”, sendo avaliada pela banca como incorreta. No 
entanto, tal afirmação é CORRETA, sendo plenamente possível a instalação de 
uma impressora sem o disco de instalação.  
Fundamentação: Antigamente para que as pessoas pudessem instalar qualquer 
tipo de programa ou aparelho no computador era necessário um CD, ou, como 
indicado pela banca, um disco de instalação. Os programas vinham com um CD 
no qual bastava colocar no computador para iniciar a instalação. Porém, 
atualmente, com o avanço da informática, os notebooks e computadores 
pararam de utilizar o CD/disco de instalação, e no caso de alguns notebooks 
(mais modernos) nem mesmo possuem o compartimento de CD/DVD, sendo 
indispensável instalar o driver da impressora através da rede de internet, sem o 
uso de disco de instalação.  
Lista-se abaixo, alguns sites oficiais de suporte de impressoras que indicam essa 
possibilidade: 
https://support.hp.com/br-pt/document/c00658947 
http://www.samsungsetup.com/TS/Client/BP/install.html 
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/instalar-uma-impressora-no-
windows-10-cc0724cf-793e-3542-d1ff-727e4978638b 
 
O item II – dispunha em complemento e total consonância com o Item I que 
“Caso sua versão do Windows seja mais recente, ele pode reconhecer a 
impressora e instalar os drivers automaticamente após ser conectado a ela”, 
sendo avaliada pela banca como correta, o que se concorda plenamente. 
 
Já o item III – dispunha que “não é confiável realizar a instalação de drivers na 
internet, nem mesmo no site oficial do fabricante do produto”, sendo avaliado 
o item pela banca como correto. No entanto, tal afirmação é INCORRETA, tendo 
em vista ser plenamente possível e corriqueiro a instalação de drivers através 
da internet, principalmente através do site oficial do fabricante do produto, 
que é a fonte mais indicada para a instalação de drivers.  
É claro que não é confiável realizar a instalação de drivers em “qualquer site da 
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internet”, mas afirmar que não é confiável realizar a instalação de drivers nem 
mesmo no site oficial do fabricante do produto está incorreto, sendo um 
completo exagero, pois atualmente com o avanço da internet, da informática e 
dos hardwares, muitas vezes essa é a única opção de instalação de um driver, 
como é o caso dos notebooks mais modernos que simplesmente não possuem 
o compartimento de CD/ROM. E nesse sentido, os próprios sites oficiais de 
fabricantes de impressoras, por exemplo, dão total suporte para instalação de 
drivers, sendo o principal e o mais confiável meio de instalação, conforme links 
abaixo: 
https://support.hp.com/br-pt/drivers/printers 
https://support.hp.com/br-pt/products/printers/samsung-printers 
https://epson.com.br/Suporte/Impressoras/sh/s1 
 
Nesse sentido, diante da análise do item I como CORRETO e do Item III como 
INCORRETO, discorda-se do gabarito da prova objetiva ((C) Apenas os itens II e 
III estão corretos) e REQUER a mudança de gabarito para letra B - “B) apenas os 
itens I e II estão corretos”, ou, subsidiariamente, que seja anulada a questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “B” 
O RECURSO ASSISTE AOS RECORRENTES, HOUVE UM EQUÍVOCO NO MOMENTO 
DA MARCAÇÃO DO GABARITO. DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) 
APENAS OS ITENS II E III ESTÃO CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II 
ESTÃO CORRETOS.” 
 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2039622 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 17:37 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Recurso questão de nº 11. 
 
A questão de nº 11 do cargo de Oficial Administrativo contém erro de grafia de 
língua portuguesa que implicou prejuízo para a interpretação da questão, 
gerando ambiguidade no enunciado e nas alternativas. 
O anunciado da questão, em sua 3º linha, contém erro na grafia da palavra 
“micros brasileiros”, prejudicando a escolha da resposta correta da questão, 
tendo em vista que, em pesquisa realizada na internet após o encerramento da 
prova, pode-se perceber que o enunciado pretendia a utilização das palavras 
“micos brasileiros”. 
O texto, entretanto, fala em “micros brasileiros”, abrindo margem para que o 
candidato interprete a palavra “micro” como “micro região brasileira”. 
Fica claro que tais palavras associadas, quais sejam “micros brasileiros”, tem 
conotação conceitual diferente de “micos brasileiros”, considerando que as 
alternativas de resposta traziam nomes de cidades, não sendo jamais 
considerada o Rio de Janeiro como uma “micro região brasileira”. 
Dessa forma, para aqueles que entenderam que a questão podia se associar a 
uma micro região brasileira, a questão está errada. 
Nesse sentido, diante de evidente ambiguidade, requer-se a anulação da 
questão, considerando um caso de erro de grafia que implicou em prejuízo para 
a interpretação e o entendimento da questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que primeiramente, esta temática foi 
divulgada nacionalmente, tanto em sites na internet quanto durante o noticiário 
da Rede Globo “Jornal Nacional”, no dia 14 de agosto de 2020, caracterizando-se 
assim, como uma notícia de atualidades do Brasil. Os sites que divulgaram a 
notícia (UOL, G1, BBC, O Globo) são uns dos principais veículos de notícias do 
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Brasil, e são constantemente utilizados como fonte para a realização de 
questões acerca das atualidades do Brasil e do mundo. 
 
No que diz respeito ao erro de escrita do termo “micos brasileiros” no enunciado 
da questão, é possível afirmar que é um erro que não leva o candidato ao erro 
ou a uma possível confusão com as alternativas. Os candidatos são 
perfeitamente capazes de compreender o contexto da questão, que fala em 
biodiversidade e mico-leão dourado, este último termo deixando claro a que a 
questão se refere. Como foi citada a palavra “mico-leão dourado” logo no início 
da questão, os candidatos podem claramente compreender que o erro de escrita 
“micros brasileiros” se referia aos “micos-leões dourados brasileiros” citados 
anteriormente. 
 
Por fim, reafirmo que a alternativa correta a ser assinalada na questão é a “D) 
Rio de Janeiro.” 
 
FONTE: https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2020/08/02/mico-
leao-dourado-ganha-1o-viaduto-vegetado-do-brasil-uma-ponte-para-o-futuro-
da-especie.ghtml 
 
https://oglobo.globo.com/rio/no-dia-do-mico-leao-dourado-especie-ganha-1-
viaduto-vegetado-do-brasil-no-interior-do-estado-do-rio-24563477 
 
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/noticias-da-
floresta/2020/10/22/viadutos-para-animais-silvestres-comecam-a-ser-
implantados-no-brasil.htm 
 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-53815054 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2043361 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 16:25 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Recurso referente à questão n. 16 (informática) da prova para o cargo de Oficial 
Administrativo.  
 
1) Manifestações introdutórias 
 
A questão pede para que sejam analisados os itens I, II e III, sendo que o 
candidato deveria assinalar a alternativa correta. 
 
O  gabarito preliminar considerou correta a alternativa "c", que dispõe que 
"apenas os itens II e III estão corretos." 
 
Logo, a banca considerou como incorreto o item "I" e correto o item "III" 
 
O item número "I" traz a seguinte afirmativa: "É possível realizar a instalação de 
uma impressora 
sem o disco de instalação" 
 
O item número "III" traz a seguinte afirmativa: "Não é confiável realizar a 
instalação de drivers na 
internet, nem mesmo no site oficial do fabricante do produto." 
 
 
2) Do edital 
 
Sobre o edital, mas especificamente no anexo II, grupo II, item 3, verifica-se que 
não houve limitação quanto ao sistema operacional para fins de questões, logo, 
as questões referentes a informática devem levar em consideração as 
características de todos os sistemas operacionais existentes. 
 
3) Da questão 
 
Inicialmente, colaciono a íntegra do enunciado: 
 
"Analise os itens a seguir, com relação à instalação de impressoras: " 
 
Do enunciado colacionado acima, verifica-se que a banca não especificou o 
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sistema operacional de que trata a questão. Assim, as assertivas devem ser 
analisadas de acordo com todos os sistemas operacionais existentes, como por 
exemplo, Windows 10, 9, 8. 
 
4) Do mérito da questão 
 
Ora, é evidente que é plenamente possível a instalação de impressoras sem o 
uso do CD de instalação. 
 
Aliás, tal possibilidade não pode ser considerada como "novidade", pois 
presente em vários tipos de impressoras encontradas no mercado. 
 
Com o objetivo de não alongar o presente recurso, apresento exemplo prático 
de um modelo de impressora que pode ser instalado sem a utilização do disco 
de instalação, trata-se da impressora HP Laser MFP série 130, modelo 
considerado popular, utilizado com frequência em escritórios, repartições 
públicas e residências. 
 
No mais, destaco que tal equipamento não é exceção, pois basta uma rápida 
pesquisa na internet para concluir que as disposições constantes no manual se 
aplicam a uma infinidade de outras impressoras.  
 
Da análise do manual do usuário anexo, verifica-se que a impressora em 
questão sequer fornece ao consumidor o disco de instalação, pois seus 
componentes são: Equipamento, guia de configuração e guia de referência, 
cabo de alimentação e acessórios diversos.  
 
Não bastasse, o manual em questão, quando trata da instalação do software, 
dispõe que: Após configurar o equipamento e conectá-lo ao computador, você 
deverá instalar o software de impressão. Você precisa baixar os pacotes de 
software do site da HP para instalar o software da 
impressora. 
 
Este é apenas um dos vários exemplos de impressoras que podem ser 
instalados sem a utilização do disco de instalação. 
 
Nestes casos, ao conectar a impressora, o próprio sistema operacional se 
encarrega de realizar a instalação, verificando a compatibilidade das versões e 
os drives necessário. Alias, o sistema pode inclusive realizar a atualização dos 
drives. 
 
Ora, a própria banca afirmou isto no item "II", considerado como correto, que 
dispõe que: "Caso sua versão do Windows seja mais recente, ele 
pode reconhecer a impressora e instalar os drivers automaticamente após ser 
conectado a ela." 
 
Desta forma, verificasse claramente que o item "III" está incorreto. Como pode 
a banca afirmar que não é confiável realizar a instalação de drivers na 
internet, nem mesmo no site oficial do fabricante do produto, quando o 
próprio manual do produto dispõe o contrário? 
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Por fim, destaco que vários computadores, principalmente os mais modernos, 
não possuem leitor de disco. Assim, questiona-se: não é possível instalar uma 
impressora nestes computadores modernos?  
 
5) Conclusão 
 
Diante o exposto, verifica-se que a banca cometeu equívoco ao considerar 
incorreto o item "I" da questão 16 da prova para Oficial Administrativo, pois é 
plenamente possível a instalação de impressora sem a utilização de disco de 
instalação, sendo tal procedimento regra nas impressoras mais modernas. 
 
Em verdade, a utilização de disco de instalação constitui tecnologia obsoleta, 
superada pelas novas tecnologias. 
 
Da mesma forma, a banca cometeu equívoco ao considerar correto o item "III", 
pois é absolutamente confiável a instalação de drivers na internet, no site 
oficial do fabricante, sendo inclusive este o procedimento indicado pelos 
fabricantes.  
 
Anexo: Guia do usuário da impressora HP Laser MFP série 130. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2622
/2043361/7093f2b228f5c1192eeaeef53fc0134c.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “B” 
O RECURSO ASSISTE AOS RECORRENTES, HOUVE UM EQUÍVOCO NO MOMENTO 
DA MARCAÇÃO DO GABARITO. DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) 
APENAS OS ITENS II E III ESTÃO CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II 
ESTÃO CORRETOS.” 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038218 

CARGO Técnico de Enfermagem 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 12:35 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O termo técnico dispepsia segundo o manual da UNASUS  é definida como um 
distúrbio da digestão caracterizado por um conjunto de sintomas relacionados 
ao 
trato gastrointestinal superior, como dor, queimação ou desconforto na região 
superior do abdômen, que podem estar 
associados a saciedade precoce, empachamento pós-prandial, náuseas, 
vômitos, timpanismo, sensação de distensão 
abdominal, cujo aparecimento ou piora pode ou não estar relacionado à 
alimentação ou ao estresse. disponível na pagina 
https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/pab/1/unidades_casos_com
plexos/unidade32/unidade32_ft_dispepsia.pdf. Portanto a lacuna III não é 
verdadeira, sendo assim não havia nenhuma alternativa correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois Dispepsia é uma sensação 
de dor ou desconforto na parte superior do abdome; muitas vezes é recorrente. 
Pode ser descrita como indigestão, gases, saciedade precoce, empachamento 
pós-prandial, sensação de corrosão interna ou queimação. Esse desconforto, 
quando associado à dificuldade na deglutição de líquidos, dificuldade de matar a 
sede, também é denominado dispepsia. 
Fonte:  
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/393018/PrincipaisTermosdeEnf
ermagem.pdf 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038218 

CARGO Técnico de Enfermagem 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 12:38 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não há alternativa correta. 

FUNDAMENTAÇÃO O termo técnico dispepsia segundo o manual da UNASUS  é definida como um 
distúrbio da digestão caracterizado por um conjunto de sintomas relacionados 
ao 
trato gastrointestinal superior, como dor, queimação ou desconforto na região 
superior do abdômen, que podem estar 
associados a saciedade precoce, empachamento pós-prandial, náuseas, 
vômitos, timpanismo, sensação de distensão 
abdominal, cujo aparecimento ou piora pode ou não estar relacionado à 
alimentação ou ao estresse. disponível na pagina 
https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/pab/1/unidades_casos_com
plexos/unidade32/unidade32_ft_dispepsia.pdf. Portanto a lacuna III não é 
verdadeira, sendo assim não havia nenhuma alternativa correta. 

PEDIDO Anulação da questão, por não haver  resposta correta. 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois Dispepsia é uma sensação 
de dor ou desconforto na parte superior do abdome; muitas vezes é recorrente. 
Pode ser descrita como indigestão, gases, saciedade precoce, empachamento 
pós-prandial, sensação de corrosão interna ou queimação. Esse desconforto, 
quando associado à dificuldade na deglutição de líquidos, dificuldade de matar a 
sede, também é denominado dispepsia. 
Fonte: 
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/393018/PrincipaisTermosdeEnf
ermagem.pdf 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038218 

CARGO Técnico de Enfermagem 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 35 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 13:01 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A alternativa C também está correta, pois o Técnico de enfermagem pode 
somente administrar oxigênio com a devida prescrição médica, e tal termo não 
está identificado na alternativa.  No caso de não estar prescrito pelo médico 
somente o Enfermeiro pode administrar em situações de emergência e em 
baixo fluxo no máximo 5L. Conforme especifica o artigo científico "Intervenções 
na Implementação Terapêutica da Oxigênioterapia"  que embora a prescrição 
da oxigenoterapia seja um ato privativo do profissional médico, pois o oxigênio 
medicinal é classificado como medicamento, em situações emergências em que 
o paciente apresente risco iminente de morte, o profissional enfermeiro tem 
respaldo legal, de acordo com a Lei 7.798/1996 e no código de ética dos 
profissionais de enfermagem para prescrever e implantar o uso suplementar de 
oxigênio a 100% em um sistema de baixo fluxo, entre 1 – 5 L/ML. 
Fonte: https://bunzlsaude.com.br/blog/hospitalar/intervencoes-de-
enfermagem-na-implementacao-terapeutica-da-
oxigenoterapia/#:~:text=Embora%20a%20prescri%C3%A7%C3%A3o%20da%20
oxigenoterapia,e%20no%20c%C3%B3digo%20de%20%C3%A9tica 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois oxigênio e medicamentos, 
devem ser prescritos pelo médico ou enfermeiros (sob protocolo), contudo, 
administrar o oxigênio é uma atribuição do profissional técnico em enfermagem, 
diferente da gasometria arterial que é um procedimento exclusivo de médicos e 
enfermeiros. 
Fonte: 
<https://unasus2.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/12090/mod_resource/content/
3/Modulo6_UrgenciaEmergencia.pdf>  

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038218 

CARGO Técnico de Enfermagem 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 38 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 13:19 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O enunciado não condiz com as atribuições especificas do profissional Téc de 
Enfermagem, pois o diagnóstico de patologias é atribuição especifica do 
profissional médico bem como o que deve ser evitado. Pois cabe ao técnico de 
enfermagem a técnica correta de administração, efeitos colaterais, mas jamais 
a patologia a ser evitada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao candidato pois, de acordo com o Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, é infração ética / proibição, de 
acordo com o Art. 78 -  Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação 
da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de 
formação do profissional. 
A afirmação do recursante contradiz, gravemente, os princípios éticos da 
profissão. 
 
Fonte: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 

  

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038218 

CARGO Técnico de Enfermagem 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 49 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 13:30 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  Nossa função é saber a anatomia estática, localização e quantidade de volume 
que ele é capaz de suportar em caso de uma administração de medicamento 
intramuscular. Segundo o enunciado a afirmação quanto a função do músculo 
deltóide não cabe ao profissional tec. de Enfermgem tal conhecimento. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O edital traz o tema Anatomia. Não existe nenhuma resolução ou 
parecer do COFEN, sobre o impedimento do técnico em enfermagem sobre 
conhecimentos dinâmicos da musculatura, ainda mais, sobre um músculo tão 
importante como o Deltoide para prática profissional. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038005 

CARGO Técnico de Enfermagem 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 15:42 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Dispepsia é uma sensação de dor ou desconforto na parte superior do 
abdome; muitas vezes é recorrente. Pode ser descrita como indigestão, gases, 
saciedade precoce, empachamento pós-prandial, sensação de corrosão interna 
ou queimação. E na prova está como verdadeiro para dificuldade de deglutir 
que é disfagia é a dificuldade de deglutir tanto coisas sólidas como liquidas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois Dispepsia é uma sensação 
de dor ou desconforto na parte superior do abdome; muitas vezes é recorrente. 
Pode ser descrita como indigestão, gases, saciedade precoce, empachamento 
pós-prandial, sensação de corrosão interna ou queimação. Esse desconforto, 
quando associado à dificuldade na deglutição de líquidos, dificuldade de matar a 
sede, também é denominado dispepsia. 
Fonte: 
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/393018/PrincipaisTermosdeEnf
ermagem.pdf 
 
 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2037921 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 40 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 15:45 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO questão 40) Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos 
 Municipais do Município de Chapadão de Lageado (SC), 
 o prazo de validade do concurso público será fixado no  
edital do concurso, "não podendo ser superior a:"  
 
Na questão 40 consta que a resposta correta é a alternativa C), porém, o 
próprio estatuto do Município, a LEI COMPLEMENTAR N.º 008 DE 23.12.99 
demonstra no artigo Art. 6°, § 1° - que o prazo de validade do concurso, fixado 
no edital poderá ser prorrogado por uma vez em igual período, se houver 
interesse do órgão ou entidade que o promover. 
§ 2° - Se o edital for omisso, o prazo de validade será de dois anos, vedada a sua 
prorrogação.  
Ou seja, somente será NÃO SUPERIOR A 2 (dois) anos se o edital for OMISSO.  
E próprio edital de concurso consta que o prazo de validade do Concurso 
Público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogável uma vez, por até igual 
período, contados a partir da data da homologação do resultado final.  
 
Desta forma, a questão se torna equivocada ao dizer que o prazo de validade 
NÃO PODE SER SUPERIOR A 2 (DOIS ) ANOS. Por que na verdade pode sim, e 
isso pode ser demonstrado pelo artigo 6º § 1° e § 2° da lei LEI COMPLEMENTAR 
N.º 008 DE 23.12.99 e também pelo próprio edital do concurso 001/2020 no 
CAPITULO I - DOS CARGOS E DAS VAGAS, item 1.3. (O prazo de validade do 
Concurso Público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogável uma vez, por 
até igual período, contados a partir da data da homologação do resultado final).  
A alternativa B) deve ser considerada correta, pois o prazo não pode ser 
superior a 4 (quatro) anos, e ao formular a questão deveria ter ficado evidente 
a questão da OMISSÃO. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
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Não assiste razão ao recorrente. 
 
A prorrogação do prazo do concurso público é uma possibilidade, e não a regra 
geral. 
 
Dessa forma, o prazo do concurso público em regra, é de no máximo 2 (dois) 
anos, sendo possível a prorrogação, que se trata de uma exceção à regra geral, 
pois a prorrogação não é automática.  
 
Nos termos do art. 61, VIII da Lei Orgânica do município de Chapadão de 
Lageado (SC): 
 
“VIII - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável 
uma vez, por igual período”. 
 
Dessa forma, nos termos da legislação vigente, o prazo de validade do concurso 
é de DOIS ANOS, sendo a prorrogação uma possibilidade e não uma regra. 
 
Isto posto, indefere-se o recurso. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2037921 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 21:13 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 16 consta que o gabarito correto é a alternativa "C", porém ao dizer 
que a alternativa "C" é correta, ela exclui a possibilidade do item I ser correto, 
pois menciona que: " É possível realizar a instalação de uma impressora sem o 
disco de instalação" (TORNA A ALTERNATIVA INCORRETA, SENDO QUE ELA É 
CORRETA), pois é possível sim instalar uma impressora sem o disco de 
instalação, até mesmo um site muito renomado de informática ensina como 
fazer a instalação da impressora sem o disco de instalação. O site é Tecnoblog e 
pode ser encontrado mediante link < https://tecnoblog.net/276407/como-
instalar-uma-
impressora/#:~:text=H%C3%A1%20duas%20maneiras%20de%20instalar,e%20i
nstalando%20manualmente%20no%20computador. >  
Até mesmo a alternativa II da questão contradiz a I ao dizer que Caso sua 
versão do Windows seja mais recente, ele pode reconhecer a impressora e 
instalar os drivers *automaticamente* após ser conectado a ela. Ou seja, 
conecta automaticamente, sem precisar utilizar o disco de instalação. Assim, 
deverá ser considerada correta a alternativa "D" como sendo todos os itens 
corretos. Ou até mesmo ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO – Recurso não assiste ao requerente. A questão não será anulada,  
apenas  sofrerá uma alteração de gabarito por ter havido um equívoco no 
momento da marcação do Gabarito.  
 
DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) APENAS OS ITENS II E III ESTÃO 
CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II ESTÃO CORRETOS.” 
 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2043195 

CARGO Professor Anos Iniciais 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 10:38 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO SEGUE A JUSTIFICATIVA: 
NA QUESTÃO 5 DE MATEMÁTICA /RACIOCÍNIO LÓGICO A QUESTÃO NÃO TEM 
OPÇÃO CORRETA. 
SEGUE O CALCULO: 
J=C.I.T 
J=8.000 .0,03 .10 
J=2.400,00 
 
LOGO:8.000,00+2.400,00=10.400,00 
LEGENDA DA FÓRMULA: 
J=JURO 
C=CAPITAL 
I=TAXA 
T=TEMPO 
OBSERVAÇÃO:MOSTREI ESSE CÁLCULO PARA DOIS PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, 
visto que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com 
esta resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2040756 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 8 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 10:38 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Em conformidade com o Capítulo V – DOS RECURSOS, especificado no EDITAL 
nº 002/2020 do Município de Chapadão do Lageado . Motivo pelo qual, requer 
seu recebimento e procedência, nos termos assim expostos: 
 
Questão 08 – Enunciado: “Fora da Terra, *...+”. 
A vírgula foi empregada no trecho para isolar: 
a) Aposto explicativo; 
b) O adjunto adverbial deslocado na oração; 
c) Uma oração subordinada adjetiva; 
d) Termos coordenados sindéticos. 
 
Gabarito divulgado pela banca organizadora do certame: LETRA A). 
 
Inicialmente, cabe reescrever a frase onde retirado trecho da questão: “Fora da 
terra, há uma quantidade de ouro que supera os cálculos e modelos que 
astrônomos já conseguiram produzir – [...]. 
 
Ora, inicialmente, tendo em vista que a banca organizadora apresentou o 
termo “fora da terra” como aposto explicativo, vejamos definição 
disponibilizada pelo professor Elias Santana acerca do aposto: “aposto é um 
termo acessório que estabelece equivalência semântica com outro termo de 
natureza substantiva”. E o exemplo dado pelo referido professor quanto ao 
aposto explicativo: “Bernardinho, ex-técnico da seleção brasileira de vôlei, 
ministra palestras. Como a finalidade dele é explicar quem é “Bernardinho”, 
aplica-se as vírgulas, a fim de indicar que se trata de um aposto explicativo” .  
 
Entretanto, o termo “fora da terra” não está explicando nenhum termo já 
presente na frase, mas sim o lugar onde a quantidade de ouro se encontra, não 
podendo ser considerado aposto explicativo. 
 
Na análise da oração observa-se a ocorrência de adjunto adverbial, o qual tem 
sua função conceituada como “indicar uma circunstância: lugar, tempo, modo, 
meio, causa, finalidade, intensidade, frequência, companhia” . Ainda, a palavra 
“fora”, indica lugar, caracterizando a presença de adjunto adverbial  e não de 
aposto explicativo.  



 

  
Página 63 de 98 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 

 
Como exemplo localizado em site acerca do tema adjunto adverbial, 
semelhante ao aplicado em prova: “Lá fora, o sol está de rachar! Lá fora é uma 
expressão que indica lugar. É, portanto, um adjunto adverbial de lugar.”. E 
também: “No país do carnaval, só samba quem tem dinheiro” , também 
adjunto adverbial de lugar, agora comparando com trecho da prova: “Fora da 
terra, há uma quantidade de ouro que supera os cálculos e modelos que 
astrônomos já conseguiram produzir – *...+”. Restando nítida a ocorrência de 
adjunto adverbial no trecho destacado, o qual é deslocado por referir-se ao 
termo “de ouro”, locução adjetiva. Uma vez que sem existir o deslocamento do 
adjunto adverbial para o início a frase seria escrita desta forma: “há uma 
quantidade de ouro fora da terra que supera os cálculos e modelos que 
astrônomos já conseguiram produzir”. 
 
Ante o exposto, requer: 
 
a) A retificação do gabarito, alterando a resposta da questão 08, da alternativa 
“a)”, para “b)”. 
 
Pede o deferimento do recurso administrativo. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Deferido. ALTERAÇÃO DE GABARITO DA ALTERNATIVA A) PARA A ALTERNATIVA 
B) 
 
O recurso assiste ao recorrente, uma vez que houve equívoco ao sinalizar o 
gabarito da questão. 
“Fora da Terra, *...+” representa o adjunto adverbial deslocado, ou seja, imprimi 
circunstância de lugar. 
 
Dessa forma, alteração do gabarito da alternativa A) O aposto explicativo. para a 
alternativa B) O adjunto adverbial deslocado na oração. 
Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para 
Concursos). 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2037876 

CARGO Professor Educação Infantil 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 20:11 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO NA QUESTÃO NÚMERO 5 DA PROVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,  NÃO 
ENCONTRA-SE NENHUMA ALTERNATIVA CORRETA.  
 O VALOR CORRETO DESTA QUESTÃO SERIA 10,400,00. 
NÃO EXISTINDO ESSA ALTERNATIVA, PEÇO PARA QUE ANULEM ESTA QUESTÃO. 
8 X 30= 240 
240 X 10= 2,400 
2,400 + 8,000= 12,400  

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, 
visto que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com 
esta resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2039502 

CARGO Oficial de Nível Médio 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 10:44 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO No enunciado da questão número 11 na área de atualidades e conhecimentos 
gerais, contém um erro de grafia que prejudicou na interpretação da questão 
gerando ambiguidade nas perguntas e nas alternativas. O erro se encontra na 
terceira linha no trecho "micros brasileiros". Em pesquisa realizada após a 
prova percebeu-se que as palavras corretas seriam "micos brasileiros",  isso 
prejudicou a escolha da alternativa correta, pois, abriu margem para que o 
candidato interprete a palavra "micro" como "micro região brasileira" . Neste 
sentido, considerando que as alternativas traziam nomes de cidades, Rio de 
Janeiro jamais seria considerada como uma micro região. 
Fica evidente que tais palavras "micros brasileiros" e "micos brasileiros" tem 
conceitos diferentes e por isso a questão deve ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que primeiramente, esta temática foi 
divulgada nacionalmente, tanto em sites na internet quanto durante o noticiário 
da Rede Globo “Jornal Nacional”, no dia 14 de agosto de 2020, caracterizando-se 
assim, como uma notícia de atualidades do Brasil. Os sites que divulgaram a 
notícia (UOL, G1, BBC, O Globo) são uns dos principais veículos de notícias do 
Brasil, e são constantemente utilizados como fonte para a realização de 
questões acerca das atualidades do Brasil e do mundo. 
 
No que diz respeito ao erro de escrita do termo “micos brasileiros” no enunciado 
da questão, é possível afirmar que é um erro que não leva o candidato ao erro 
ou a uma possível confusão com as alternativas. Os candidatos são 
perfeitamente capazes de compreender o contexto da questão, que fala em 
biodiversidade e mico-leão dourado, este último termo deixando claro a que a 
questão se refere. Como foi citada a palavra “mico-leão dourado” logo no início 
da questão, os candidatos podem claramente compreender que o erro de escrita 
“micros brasileiros” se referia aos “micos-leões dourados brasileiros” citados 
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anteriormente. 
 
Por fim, reafirmo que a alternativa correta a ser assinalada na questão é a “D) 
Rio de Janeiro.” 
 
FONTE: https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2020/08/02/mico-
leao-dourado-ganha-1o-viaduto-vegetado-do-brasil-uma-ponte-para-o-futuro-
da-especie.ghtml 
 
https://oglobo.globo.com/rio/no-dia-do-mico-leao-dourado-especie-ganha-1-
viaduto-vegetado-do-brasil-no-interior-do-estado-do-rio-24563477 
 
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/noticias-da-
floresta/2020/10/22/viadutos-para-animais-silvestres-comecam-a-ser-
implantados-no-brasil.htm 
 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-53815054 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2039502 

CARGO Oficial de Nível Médio 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 22:03 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de nº 16 da área de informática determina a análise de três itens 
com relação à instalação de impressoras.  
O item I – descreve que “é possível realizar a instalação de uma impressora sem 
o disco de instalação”, sendo avaliada pela banca como incorreta. No entanto, 
tal alternativa é CORRETA, sendo plenamente possível a instalação de uma 
impressora sem o disco de instalação.  
Segundo pesquisa que realizei após a prova, antigamente para que as pessoas 
pudessem instalar qualquer tipo de programa ou aparelho no computador, 
como por exemplo uma impressora era necessário um disco de instalação. Os 
programas vinham com um CD no qual bastava colocar no computador para 
iniciar a instalação. Porém, atualmente, com o avanço da tecnologia, os 
notebooks e computadores pararam de utilizar o CD/disco de instalação, e no 
caso de alguns notebooks (mais modernos) nem mesmo possuem o 
compartimento de CD/DVD, sendo indispensável instalar o driver da impressora 
através da rede de internet, sem o uso de disco de instalação.  
Lista-se abaixo, alguns sites oficiais de suporte de impressoras que indicam essa 
possibilidade: 
https://support.hp.com/br-pt/document/c00658947 
http://www.samsungsetup.com/TS/Client/BP/install.html 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “B” 
O RECURSO ASSISTE AOS RECORRENTES, HOUVE UM EQUÍVOCO NO MOMENTO 
DA MARCAÇÃO DO GABARITO. DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) 
APENAS OS ITENS II E III ESTÃO CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II 
ESTÃO CORRETOS.” 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2042556 

CARGO Oficial de Nível Médio 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 11:47 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A alternativa correta para a questão 16 é a B e não a C como apontado pelo 
gabarito. 
 
Justificativa: 
O ítem I está correto: 
I- É possível realizar a instalação de uma impressora 
sem o disco de instalação; 
Como instalar impressora sem o CD original 
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2013/12/como-
instalar-impressora-sem-o-cd-original.html 
 
O ítem III está incorreto 
III- Não é confiável realizar a instalação de drivers na 
internet, nem mesmo no site oficial do fabricante do 
produto. 
 
O Site do fabricante é o local mais indicado para efetuar download de drivers 
para impressora.  
 
A alternativa C se contradiz, pois determina que os ítens II e III são corretos. O 
ítem II admite a possibilidade de instalação de drivers sem o CD de instalação. 
O ítem I diz que é possível realizar a instalção de drivers sem CD, logo ambos 
devem estar corretos. Há contradição caso o ítem II esteja correto e o ítem I 
incorreto. 
 
Alternativa Correta: B 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “B” 
O RECURSO ASSISTE AOS RECORRENTES, HOUVE UM EQUÍVOCO NO MOMENTO 
DA MARCAÇÃO DO GABARITO. DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) 
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APENAS OS ITENS II E III ESTÃO CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II 
ESTÃO CORRETOS.” 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2042556 

CARGO Oficial de Nível Médio 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 12:42 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 19 deve ser anulada, pois todas as alternativas estão corretas. 
O Gabarito apontou a alternativa C como correta. A questão pediu que 
apontasse qual era a alternativa improcedente. 
 
C) Um cavalo-de-troia é projetado para espionar 
usuários, salvar suas senhas, informações de cartão 
de crédito, outros dados pessoais e padrões de 
comportamento online e enviá-los para a pessoa 
que o programou. 
 
A alternativa C também possui informações verdadeiras. Vejamos como o site 
da AVG, uma renomada empresa de antivírus, define o que é um Cavalo de 
Tróia: 
 
Cavalos de Troia sobrevivem permanecendo ocultos. Eles podem ficar 
quietinhos em seu computador, coletando informações ou configurando 
brechas em sua segurança, ou podem simplesmente tomar o controle da sua 
máquina e impedir que você a acesse. 
 
Algumas das ações mais comuns que os Cavalos de Troia efetuam são: 
 
Espionagem: alguns Cavalos de Troia são essencialmente spywares projetados 
para aguardar até que alguém acesse suas contas online ou insira dados do seu 
cartão de crédito para, depois, enviar senhas e outros dados ao seu 
controlador. 
https://www.avg.com/pt/signal/what-is-a-trojan 
 
O site https://www.antivirusgratis.com.br/tipos-de-virus/  
define o Cavalo de Tróia da seguinte maneira: 
 
Cavalo de Troia 
É um dos vírus mais comuns. Ele abre uma “porta” no computador, deixando 
todo o sistema vulnerável a outros vírus. 
 
Esse tipo de vírus se esconde no seu dispositivo, podendo, entre outros danos, 
decodificar mensagens e descobrir senhas de bancos e redes sociais. 
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Portanto, é totalmente possível que um Cavalo de Troia aja como um espião 
roubando senha. 
 
A questão deve ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO  
 
O recurso não assiste ao recorrente. A alternativa “c” está incorreta, pois 
descreve o SPYWARE. 
 
Segundo a Cartilha de Segurança para a Internet: 
 
Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e 
enviar as informações coletadas para terceiros. 
 
Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa, dependendo de como 
é instalado, das ações realizadas, do tipo de informação monitorada e do uso 
que é feito por quem recebe as informações coletadas. Pode ser considerado de 
uso: 
 
Legítimo: quando instalado em um computador pessoal, pelo próprio dono ou 
com consentimento deste, com o objetivo de verificar se outras pessoas o estão 
utilizando de modo abusivo ou não autorizado. 
 
Malicioso: quando executa ações que podem comprometer a privacidade do 
usuário e a segurança do computador, como monitorar e capturar informações 
referentes à navegação do usuário ou inseridas em outros programas (por 
exemplo, conta de usuário e senha). 
 
Enquanto o Cavalo de Troia trojan ou trojan-horse, é um programa que, além de 
executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também 
executa outras funções, normalmente maliciosas, e sem o conhecimento do 
usuário. 
Há diferentes tipos de trojans, classificados2 de acordo com as ações maliciosas 
que costumam executar ao infectar um computador. Alguns destes tipos são: 
 
Trojan Downloader: instala outros códigos maliciosos, obtidos de sites na 
Internet. 
 
Trojan Dropper: instala outros códigos maliciosos, embutidos no próprio código 
do trojan. 
 
Trojan Backdoor: inclui backdoors, possibilitando o acesso remoto do atacante 
ao computador. 
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Trojan DoS: instala ferramentas de negação de serviço e as utiliza para desferir 
ataques. 
 
Trojan Destrutivo: altera/apaga arquivos e diretórios, formata o disco rígido e 
pode deixar o computador fora de operação. 
 
Trojan Clicker: redireciona a navegação do usuário para sites específicos, com o 
objetivo de aumentar a quantidade de acessos a estes sites ou apresentar 
propagandas. 
 
Trojan Proxy: instala um servidor de proxy, possibilitando que o computador seja 
utilizado para navegação anônima e para envio de spam. 
 
Trojan Spy: instala programas spyware e os utiliza para coletar informações 
sensíveis, como senhas e números de cartão de crédito, e enviá-las ao atacante. 
 
Ou seja, conforme descrito acima, em Trojan Spy, um Cavalo de Troia pode 
REALIZAR O DOWLOAD DE UM SPYWARE, o qual é o verdadeiro responsável pela 
coleta e armazenamento de dados como senhas e cartões de crédito. 
 
A partir das explicações, é possível verificar que para a alternativa “c” ser 
considerada correta era necessário que a afirmação fosse a respeito de um 
Spyware, e não de um Cavalo de Troia, pois o mesmo não realiza as ações 
descritas na alternativa (“C) Um cavalo-de-troia é projetado para espionar 
usuários, salvar suas senhas, informações de cartão de crédito, outros dados 
pessoais e padrões de comportamento online e enviá-los para a pessoa que o 
programou.”), porém pode ser programado para instalar um spyware, o qual 
possui capacidade de realizar estas ações. 
 
Desta forma, gabarito correto e mantido. 
 
Fontes: https://cartilha.cert.br/malware/ 
https://www.avast.com/pt-br/c-spyware 
https://medium.com/@talitaferreira631/seguran%C3%A7a-da-
informa%C3%A7%C3%A3o-4f49b754ea75 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2042556 

CARGO Oficial de Nível Médio 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 43 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 13:18 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O gabarito apontou a alternativa C como correta, entretanto, a alternativa B 
deve ser apontada como correta, ou ainda não há nenhum alternativa correta. 
 
Ná página de suporte do Microsoft Excel encontramos uma página sobre 
formatação de caracteres. Não há menção de barra de formatação. De acordo 
com o fabricante, a guia para formatação se chama "Página Inicial" e está 
inserida na barra de ferramentas. 
 
https://support.microsoft.com/pt-br/office/formatar-texto-em-c%C3%A9lulas-
ca112674-a567-4d6f-b5f8-3100aa27f40e 
 
O fabricante também utiliza o nome "Faixa de Opções" para a Barra de 
Ferramentas: 
 
A faixa de opções é um conjunto de barras de ferramentas na parte superior da 
janela, em programas do Office, e foi projetada para ajudar você a encontrar 
rapidamente os comandos necessários para concluir uma tarefa. 
https://support.microsoft.com/pt-br/office/mostrar-ou-ocultar-a-faixa-de-
op%C3%A7%C3%B5es-no-office-d946b26e-0c8c-402d-a0f7-
c6efa296b527#ID0EAACAAA=Vers%C3%B5es_mais_recentes 
 
Algumas versões mais antigas do Microsoft Excel possuem uma GUIA chamada 
FORMATAÇÃO na BARRA DE FERRAMENTAS. 
Definição de "barra de ferramentas" na página de tecnologia CCM: 
A barra de ferramentas é uma das partes mais importantes do Excel. É nela que 
o usuário acessa todos os recursos disponíveis do software, classificados em 
abas e seções. Porém, a organização padrão da barra pode não ser a ideal para 
o que você precisa. Saiba como personalizar sua barra de ferramentas. 
 
https://br.ccm.net/faq/7960-personalizar-as-barras-de-ferramentas-do-
excel#:~:text=A%20barra%20de%20ferramentas%20%C3%A9,personalizar%20s
ua%20barra%20de%20ferramentas. 
 
Portanto, a alternativa correta deve ser a B) Barra de Ferramentas, ou ainda 
nenhuma das alternativas estão corretas.  
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PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Não assiste razão ao recorrente. 
 
Conforme as lições de Samuel Liló Abdall e André Guesse: 
 
“Barra de Formatação: é a seleção de comandos para formatação dos caracteres 
do texto na célula, modificar o estilo, cor de textos e células, alinhamento do 
texto, centralizar colunas, entre outras operações”. ABDALLA, Samuel Liló; 
GUESSE, Andre. Informática para concursos. São Paulo: saraiva, 2012. Edição do 
Kindle. Posição 9025 de 11543 do Kindle. 
 
Dessa forma, a alternativa correta para a pergunta apresentada era “D) Barra de 
formatação” e não há incorreção passível de anulação da questão, tampouco de 
troca do gabarito. 
 
Diante de todo o exposto, indefere-se o recurso. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2042556 

CARGO Oficial de Nível Médio 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 13:31 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 11 deve ser anulada por não constar no conteúdo programático. 
 
A notícia que consta no enunciado da questão 11 não foi veiculado 
nacionalmente. O texto foi tirado do link: 
 
https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2020/08/02/mico-leao-
dourado-ganha-1o-viaduto-vegetado-do-brasil-uma-ponte-para-o-futuro-da-
especie.ghtml 
 
A matéria acima foi veiculada na região dos Lagos no Rio de Janeiro. Não trata-
se de uma notícia nacional. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que primeiramente, esta temática foi 
divulgada nacionalmente, tanto em sites na internet quanto durante o noticiário 
da Rede Globo “Jornal Nacional”, no dia 14 de agosto de 2020, caracterizando-se 
assim, como uma notícia de atualidades do Brasil. Os sites que divulgaram a 
notícia (UOL, G1, BBC, O Globo) são uns dos principais veículos de notícias do 
Brasil, e são constantemente utilizados como fonte para a realização de 
questões acerca das atualidades do Brasil e do mundo. 
 
No que diz respeito ao erro de escrita do termo “micos brasileiros” no enunciado 
da questão, é possível afirmar que é um erro que não leva o candidato ao erro 
ou a uma possível confusão com as alternativas. Os candidatos são 
perfeitamente capazes de compreender o contexto da questão, que fala em 
biodiversidade e mico-leão dourado, este último termo deixando claro a que a 
questão se refere. Como foi citada a palavra “mico-leão dourado” logo no início 
da questão, os candidatos podem claramente compreender que o erro de escrita 
“micros brasileiros” se referia aos “micos-leões dourados brasileiros” citados 
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anteriormente. 
 
Por fim, reafirmo que a alternativa correta a ser assinalada na questão é a “D) 
Rio de Janeiro.” 
 
FONTE: https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2020/08/02/mico-
leao-dourado-ganha-1o-viaduto-vegetado-do-brasil-uma-ponte-para-o-futuro-
da-especie.ghtml 
 
https://oglobo.globo.com/rio/no-dia-do-mico-leao-dourado-especie-ganha-1-
viaduto-vegetado-do-brasil-no-interior-do-estado-do-rio-24563477 
 
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/noticias-da-
floresta/2020/10/22/viadutos-para-animais-silvestres-comecam-a-ser-
implantados-no-brasil.htm 
 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-53815054 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038459 

CARGO Professor Anos Iniciais 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 09:46 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de matemática cálculo de juros simples. Não apresenta alternativa 
correta levando candidato a erro. 
Pois pede os juros simples de $8.000,00. A 3% ao ano durante 10 anos. Temos  
C=8000 
I=3 
T=10 
O qual devemos dividir I por 100 para saber a porcentagem.  
I= 3/100 
I = 0,03 
Usa-se a fórmula 
J= C × I × T 
J=8.000× 0.03× 10 
J= 2.400 
Agora soma o juros com o capital C+J=M 
8000+2400=M 
M= 10400  
Sendo assim pede-se respeitosamente a anulação da questão. 
 
Fonte:https://brasilescola.uol.com.br/matematica/juros-simples.htm 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, 
visto que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com 
esta resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2040622 

CARGO Oficial de Nível Médio 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 14:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A letra A é a correta.Pois é possível sim realizar a instalação de uma impressora 
sem o disco de instalação.Temos o técnico formado em informática . 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO – Recurso não assiste ao requerente. A alternativa correta não é a 
letra A, pois o item II também esta correto. O Gabarito provisório sofrerá uma 
alteração por ter havido um equivoco no momento da marcação do Gabarito.  
 
DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) APENAS OS ITENS II E III ESTÃO 
CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II ESTÃO CORRETOS.” 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2042530 

CARGO Oficial de Nível Médio 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 21:16 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Prezado examinador, entendo que há equívoco no gabarito da questão 16 onde 
aponta sendo letra C como gabarito, com isso solicito a  revisão e alteração 
dessa questão para alternativa B.  
Segundo o suporte da Microsoft é possível instalar uma impressora sem o 
disco, usando apenas o driver baixado no site do fabricante e, nos 
computadores com a última versão do Windows, a maioria das impressoras já 
instala automaticamente, somente com a conexão do cabo USB, sem a 
necessidade de disco. Portanto, a afirmação I é  verdadeira.   

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “B” 
O RECURSO ASSISTE AOS RECORRENTES, HOUVE UM EQUÍVOCO NO MOMENTO 
DA MARCAÇÃO DO GABARITO. DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) 
APENAS OS ITENS II E III ESTÃO CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II 
ESTÃO CORRETOS.” 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038120 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 11:41 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão com 3 afirmativas, as duas primeiras bem similares, sendo que no 
gabarito provisório, considera a afirmativa 1 como incorreta e a afirmativa 2 
correta. Em defesa da afirmativa nº 1 em que consiste a possibilidade de 
realizar a instalação de uma impressora sem o disco de instalação, a alternativa 
é verdadeira, sendo que existe a possibilidade de instalar uma impressora sem 
disco de drive. Favor reanalisar a questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “B” 
O RECURSO ASSISTE AOS RECORRENTES, HOUVE UM EQUÍVOCO NO MOMENTO 
DA MARCAÇÃO DO GABARITO. DEVE-SE PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DE “C) 
APENAS OS ITENS II E III ESTÃO CORRETOS” PARA “B) APENAS OS ITENS I E II 
ESTÃO CORRETOS.” 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038120 

CARGO Oficial Administrativo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 40 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 12:42 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com a LEI COMPLEMENTAR N.º 008 DE 23.12.99 que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores do Município de Chapadão do Lageado, em seu artigo 
6° prevê que "O prazo de validade do concurso público será fixado no edital do 
concurso, não podendo ser superior a dois anos." mas em seu parágrafo § 1° 
prevê que "O prazo de validade do concurso, fixado no edital poderá ser 
prorrogado por uma vez em igual período, se houver interesse do órgão ou 
entidade que o promover." ou seja, o prazo pode ser prorrogado para até 4 
anos, confundindo-se assim as duas alternativas B (4 anos) e A (2 anos). No 
edital que regula o certame, também é possível verificar essa possibilidade, no 
item 1.3 do referido edital, prevê o seguinte: "1.3. O prazo de validade do 
Concurso Público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogável uma vez, por 
até igual período, contados a partir da data da homologação do resultado 
final." Existindo a possibilidade em que a validade do certame pode ser de até 4 
anos, peço revisão ou anulação da referida questão, levando em consideração 
que as possibilidades são reais. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Não assiste razão ao recorrente. 
 
A prorrogação do prazo do concurso público é uma possibilidade, e não a regra 
geral. 
 
Dessa forma, o prazo do concurso público em regra, é de no máximo 2 (dois) 
anos, sendo possível a prorrogação, que se trata de uma exceção à regra geral, 
pois a prorrogação não é automática.  
 
Nos termos do art. 61, VIII da Lei Orgânica do município de Chapadão de 
Lageado (SC): 
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“VIII - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável 
uma vez, por igual período”. 
 
Dessa forma, nos termos da legislação vigente, o prazo de validade do concurso 
é de DOIS ANOS, sendo a prorrogação uma possibilidade e não uma regra. 
 
Isto posto, indefere-se o recurso. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2043112 

CARGO Oficial de Nível Médio 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 8 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 17:52 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO À BANCA ATENA ASSESSORIA EDUCACIONAL 
RECURSO DE GABARITO PRELIMINAR 
 
O que se faz pelos seguintes motivos: 
 
Questão objeto do presente recurso: 
 
Questão 08 – Enunciado: “Fora da Terra, *...+”. 
A vírgula foi empregada no trecho para isolar: 
a) Aposto explicativo; 
b) O adjunto adverbial deslocado na oração; 
c) Uma oração subordinada adjetiva; 
d) Termos coordenados sindéticos. 
 
Gabarito preliminar informado no dia 08/11/2020: letra a) aposto explicativo. 
 
Motivos de necessidade de correção do gabarito preliminar divulgado: 
Preliminarmente, a resposta da questão apresenta-se incorreta, uma vez que 
o termo “fora da terra” não pode ser conceituado como aposto explicativo, 
mas sim adjunto adverbial de lugar deslocado, conforme será demonstrado a 
seguir: 
 
O aposto é o termo que explica, esclarece, discrimina ou identifica um termo 
já presente na oração, nas palavras de MARTINO, Aguinaldo: “sempre estará 
explicando um outro termo qualquer”. Entretanto, na leitura de todo o trecho 
onde fora retirado parte da questão: “Fora da Terra, há uma quantidade de 
ouro que supera os cálculos e modelos que astrônomos já conseguiram 
produzir” verifica-se que o trecho “Fora da Terra” não explica, função do 
aposto explicativo, um termo presente na oração, mas indica lugar, qual seja, 
fora da terra, onde se encontra quantidade de ouro, motivo pelo qual, é 
adjunto adverbial de lugar. Ora, o adjunto adverbial, conforme Pablo Jamilk 
(Português Sistematizado, 2ª Edição, 2020) “Trata-se do termo que imprime 
uma circunstância sobre verbo, adjetivo ou advérbio”, no contexto da questão 
verifica-se que o “fora da terra” caracteriza o lugar onde há uma quantidade 
de ouro. Fazendo uma análise das classes gramaticais presentes em parte da 
frase verifica-se: Fora da Terra (adjunto adverbial), há (verbo) uma (artigo) 
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quantidade (substantivo) de ouro (locução adjetiva relacionada ao 
substantivo quantidade), logo, o adjunto adverbial está imprimindo 
circunstância de lugar, onde existe o ouro? Fora da Terra. Ainda, o termo é 
deslocado porque assim poderia ser reescrito, sem prejuízo gramatical: “há 
uma quantidade de ouro fora da terra que supera os cálculos e modelos que 
astrônomos já conseguiram produzir”. Razão pela qual, incorreto o gabarito 
da banca organizadora. 
 
Nesse sentido, requer  
 
1) A alteração do gabarito preliminar divulgado pela banca Atena Assessoria 
Educacional na questão “8” da alternativa “a) aposto explicativo” para a 
alternativa “b) adjunto adverbial deslocado na oração”. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Deferido. ALTERAÇÃO DE GABARITO DA ALTERNATIVA A) PARA A ALTERNATIVA 
B) 
 
O recurso assiste ao recorrente, uma vez que houve equívoco ao sinalizar o 
gabarito da questão. 
“Fora da Terra, *...+” representa o adjunto adverbial deslocado, ou seja, imprimi 
circunstância de lugar. 
 
Dessa forma, alteração do gabarito da alternativa A) O aposto explicativo. para 
a alternativa B) O adjunto adverbial deslocado na oração. 
Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para 
Concursos). 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038820 

CARGO Professor Educação Infantil 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 13:57 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO SEGUE A JUSTIFICATIVA: 
NA QUESTÃO 5 DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO A QUESTÃO NÃO TEM A 
OPÇÃO CORRETA. 
SEGUE O CÁLCULO: 
J=C.I.T 
J=8.000.0,03.10 
J=2.400,00 
 
8.000,00+2.400,00= 10.400,00 
 
LEGENDA DA FÓRMULA ; 
J=JURO 
C=CAPITAL 
I=TAXA 
T=TEMPO 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, 
visto que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com 
esta resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038820 

CARGO Professor Educação Infantil 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 13:59 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

QUESTÃO 5 SEM RESPOSTA CORRETA. 

FUNDAMENTAÇÃO SEGUE A JUSTIFICATIVA: 
NA QUESTÃO 5 DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO A QUESTÃO NÃO TEM A 
OPÇÃO CORRETA. 
SEGUE O CÁLCULO: 
J=C.I.T 
J=8.000.0,03.10 
J=2.400,00 
 
8.000,00+2.400,00= 10.400,00 
 
LEGENDA DA FÓRMULA ; 
J=JURO 
C=CAPITAL 
I=TAXA 
T=TEMPO 

PEDIDO POR ISSO VENHO ATRAVÉS DO RECURSO PEDIR A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 5. 
POR NÃO CONTER A RESPOSTA CORRETA.  

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, 
visto que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com 
esta resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038028 

CARGO Professor Educação Infantil 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 12:41 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO a Questão se referia no valor de R$8000,00 mil aplicado a juros simples de 3% 
durante um período de 10 anos! 
 
onde a resposta correta é R$10400,00 e esse valor não estava em nenhuma 
das alternativa  

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, 
visto que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas 
com esta resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 
2001. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2041696 

CARGO Professor Anos Iniciais 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 19:31 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃ
O 

NOME: ELOIZA DA SILVA BETTOLY. 
CIDADE: CHAPADÃO DO LAGEADO - SC 
CARGO: PROFESSORA ANOS INICIAIS. 
EDITAL: CONCURSO PÚBLICO 001/2020 
 
05) Uma determinada aplicação financeira, de valor inicial R$ 8.000,00, rende 
3% ao ano, a juros simples. O valor acumulado após 10 anos é: 
A) R$ 8.240,00. 
B) R$ 10.240,00. 
C) R$ 12.400,00. 
D) R$ 14.000,00. 
 
Venho requerer correção do gabarito provisório da questão 5. (ANULAR 
QUESTÃO 5) 
A mesma deveria ser: 
J=? 
C= 8000,00 
i= 3% ou 0,03 
T= 10 anos 
 
J= 8000.3.10 
            100 
J=240000 
       100 
J=2400 
 
 
M=C+J 
M=8000,00+2400,00 
M=10 400 
Para tanto resposta: R$10 400,00. 
 
E não como o gabarito deste edital refere-se como R$ 12 400,00. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO Sem anexo 
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CANDIDATO 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, 
visto que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com 
esta resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2041696 

CARGO Professor Anos Iniciais 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 21:39 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO NOME: ELOIZA DA SILVA BETTOLY. 
CIDADE: CHAPADÃO DO LAGEADO - SC 
CARGO: PROFESSORA ANOS INICIAIS. 
EDITAL: CONCURSO PÚBLICO 001/2020 
 
02) Um veículo percorre 100 quilômetros em 1 hora ao viajar da cidade A para 
a cidade B. Se passar a percorrer 120 quilômetros em 1 hora, utilizando o 
mesmo caminho entre as cidades, é correto afirmar que:  
A) Demorará um tempo maior para viajar de A para B.  
B) Precisará de 1 hora para viajar entre as duas cidades.  
C) Partindo de A, chegará mais rápido em B.  
D) A distância entre A e B é de 20 km. 
 
Venho requerer correção do gabarito provisório da questão 2. (ANULAR 
QUESTÃO 2) 
 
A mesma possui ambiguidade de interpretação e de resposta, podendo ser 
alternativa B ou C. Questão também apresenta problemas na elaboração, não 
tendo coerência. 
Segue explicação do uso da preposição em, do qual a alternativa B) seria o 
gabarito, pois a questão afirma que leva uma hora de viagem independente da 
velocidade utilizada  
 
A preposição “em” pode ter diferentes empregos e significados, que dependem 
de sentidos contextuais de cada enunciado. 
Observe o uso da preposição “em” no enunciado abaixo: 
 (1) Entregaremos o projeto em um mês. 
Mas, em (1), a mesma preposição expressa o TEMPO de entrega do projeto, 
não é mesmo? Isso ocorre pela influência dos contextos em que essa palavra 
está inserida, pois a preposição em si não pode existir de forma independente, 
ou seja, ela não aparece sozinha no discurso e sim unida a substantivos, 
advérbios, adjetivos e verbos. 
https://www.portugues.com.br/gramatica/emprego-preposicao-em.html 
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OU 
 
Segue explicação para gabarito da alternativa C, em se tratando de Velocidade: 
 
A 100 QUILÔMETROS HORA OU A 100 QUILÔMETROS POR HORA? 
A forma mais correta é quilômetros por hora, que exprime a ideia de «100 
quilómetros por cada hora». 
https://www.infopedia.pt/$a-100-quilometros-hora-ou-a-100-
quilometros#:~:text=A%20forma%20mais%20correta%20%C3%A9,100%20quil
%C3%B3metros%20por%20cada%20hora%C2%BB. 
 
QUILÔMETRO POR HORA 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
Quilômetro ou quilómetro por hora (km/h) é uma unidade física[1] de 
velocidade equivalente a distância, em km, percorrida por um móvel no 
intervalo de tempo igual a uma hora. A unidade de velocidade do Sistema 
Internacional de Unidades é metros por segundo (m/s), sendo que 1 m/s = 3,6 
km/h.  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_por_hora  
 
O Conteúdo de velocidade (Cinemática), não faz parte dos conteúdos 
programáticos do edital. 
 
PARA TANTO, PEÇO PARA REAVER OU ANULAR A QUESTÃO 2. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO  
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão envolve o conhecimento 
de regra de três, razão e proporção e raciocínio lógico, assuntos em 
conformidade com o conteúdo programático desta prova. Tais assuntos são 
relacionados com a Matemática, de forma que a resolução da questão não utiliza 
algum conhecimento específico de Física. Além disso, o enunciado está claro 
com relação aos dados fornecidos, de forma que não há problemas relacionados 
à elaboração, coerência ou ambiguidade de interpretação, apresentando apenas 
uma única resposta correta, conforme será explicado em seguida.  
 
O enunciado da questão, de início, expõe que um veículo viaja 100 km em 1 
hora. Observe que não afirma que tal viagem demorou 1 hora, mas que viajou a 
uma taxa de 100 km a cada hora. 
 
Em seguida, é apresentado o problema envolvendo uma nova situação: caso o 
veículo percorresse 120 km em 1 hora, qual efeito isso acarretaria com relação 
ao tempo de viagem entre as duas cidades. 
 
Nesse caso, supondo que tal veículo se locomove a uma taxa de 120 km a cada 
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hora, percebe-se que ele está percorrendo uma distância maior considerando o 
mesmo intervalo de tempo de 1 hora, ou seja, ele se locomove mais rápido. O 
efeito dessa nova situação é que o tempo de viagem será menor. 
 
Assim, se o veículo demorava um determinado tempo de viagem, na nova 
situação, demorará um tempo menor. Dessa forma, partindo de A, chegará mais 
rápido em B, conforme alternativa C) Partindo de A, chegará mais rápido em B, 
de acordo com o gabarito indicado. 
 
FONTE: 
 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 
- Iezzi, G., Dolce, O.; Degenszajn, D., Périgo, R.. Matemática. Volume Único. Atual 
Editora, 2002. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2041696 

CARGO Professor Anos Iniciais 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/11/2020 21:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO NOME: ELOIZA DA SILVA BETTOLY. 
CIDADE: CHAPADÃO DO LAGEADO - SC 
CARGO: PROFESSORA ANOS INICIAIS. 
EDITAL: CONCURSO PÚBLICO 001/2020 
 
02) Um veículo percorre 100 quilômetros em 1 hora ao viajar da 
cidade A para a cidade B. Se passar a percorrer 120 quilômetros em 1 
hora, utilizando o mesmo caminho entre as cidades, é correto 
afirmar que:  
A) Demorará um tempo maior para viajar de A para B.  
B) Precisará de 1 hora para viajar entre as duas cidades.  
C) Partindo de A, chegará mais rápido em B.  
D) A distância entre A e B é de 20 km. 
 
VENHO PEDIR PARA ANULAR QUESTÃO 2,  A MESMA NÃO ESTÁ EM 
CONFORMIDADE COM OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PREVISTOS 
NO EDITAL. INDO ALÉM DO CONTEÚDO DE RACIOCÍNIO LÓGICO, 
PARTINDO PARA O CONTEÚDO DE FÍSICA CINEMÁTICA. E TAMBÉM 
QUANTO A ELABORAÇÃO DA QUESTÃO. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO  
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão envolve o 
conhecimento de regra de três, razão e proporção e raciocínio lógico, 
assuntos em conformidade com o conteúdo programático desta 
prova. Tais assuntos são relacionados com a Matemática, de forma 
que a resolução da questão não utiliza algum conhecimento específico 
de Física. Além disso, o enunciado está claro com relação aos dados 
fornecidos, de forma que não há problemas relacionados à 
elaboração, coerência ou ambiguidade de interpretação, 
apresentando apenas uma única resposta correta, conforme será 
explicado em seguida.  
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O enunciado da questão, de início, expõe que um veículo viaja 100 km 
em 1 hora. Observe que não afirma que tal viagem demorou 1 hora, 
mas que viajou a uma taxa de 100 km a cada hora. 
 
Em seguida, é apresentado o problema envolvendo uma nova 
situação: caso o veículo percorresse 120 km em 1 hora, qual efeito isso 
acarretaria com relação ao tempo de viagem entre as duas cidades. 
 
Nesse caso, supondo que tal veículo se locomove a uma taxa de 120 
km a cada hora, percebe-se que ele está percorrendo uma distância 
maior considerando o mesmo intervalo de tempo de 1 hora, ou seja, 
ele se locomove mais rápido. O efeito dessa nova situação é que o 
tempo de viagem será menor. 
 
Assim, se o veículo demorava um determinado tempo de viagem, na 
nova situação, demorará um tempo menor. Dessa forma, partindo de 
A, chegará mais rápido em B, conforme alternativa C) Partindo de A, 
chegará mais rápido em B, de acordo com o gabarito indicado. 
 
FONTE: 
 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora 
FTD. 2001. 
- Iezzi, G., Dolce, O.; Degenszajn, D., Périgo, R.. Matemática. Volume 
Único. Atual Editora, 2002. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2043195 

CARGO Professor Anos Iniciais 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

10/11/2020 10:38 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO SEGUE A JUSTIFICATIVA: 
NA QUESTÃO 5 DE MATEMÁTICA /RACIOCÍNIO LÓGICO A QUESTÃO NÃO TEM 
OPÇÃO CORRETA. 
SEGUE O CALCULO: 
J=C.I.T 
J=8.000 .0,03 .10 
J=2.400,00 
 
LOGO:8.000,00+2.400,00=10.400,00 
LEGENDA DA FÓRMULA: 
J=JURO 
C=CAPITAL 
I=TAXA 
T=TEMPO 
OBSERVAÇÃO:MOSTREI ESSE CÁLCULO PARA DOIS PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, 
visto que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com 
esta resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2037876 

CARGO Professor Educação Infantil 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 20:11 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃ
O 

NA QUESTÃO NÚMERO 5 DA PROVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,  NÃO 
ENCONTRA-SE NENHUMA ALTERNATIVA CORRETA.  
 O VALOR CORRETO DESTA QUESTÃO SERIA 10,400,00. 
NÃO EXISTINDO ESSA ALTERNATIVA, PEÇO PARA QUE ANULEM ESTA QUESTÃO. 
8 X 30= 240 
240 X 10= 2,400 
2,400 + 8,000= 12,400  

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, 
visto que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com 
esta resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038459 

CARGO Professor Anos Iniciais 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

09/11/2020 09:46 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de matemática cálculo de juros simples. Não apresenta alternativa 
correta levando candidato a erro. 
Pois pede os juros simples de $8.000,00. A 3% ao ano durante 10 anos. Temos  
C=8000 
I=3 
T=10 
O qual devemos dividir I por 100 para saber a porcentagem.  
I= 3/100 
I = 0,03 
Usa-se a fórmula 
J= C × I × T 
J=8.000× 0.03× 10 
J= 2.400 
Agora soma o juros com o capital C+J=M 
8000+2400=M 
M= 10400  
Sendo assim pede-se respeitosamente a anulação da questão. 
 
Fonte:https://brasilescola.uol.com.br/matematica/juros-simples.htm 

PEDIDO Não informado 

ANEXO 
CANDIDATO 

Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, 
visto que, de fato, a resposta para a questão é R$ 10.400,00, conforme abaixo:  
Valor acumulado = 8.000 + (3% * 8.000 * 10) = 8.000 + 2.400 = 10.400 
Dessa forma, como a resposta correta é R$ 10.400,00 e não há alternativas com 
esta resposta, deve-se proceder com a anulação da questão. 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Agronômica, 16 de novembro de 2020 

 
 

Alex Luiz da Silva 
Atena Assessoria Educacional 


