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ATO 005/PS/02/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA  

E GABARITO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 002/2017  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE WITMARSUM, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a comissão de Concurso Público e o Instituto o Barriga Verde, torna público o 

Julgamento dos Recursos contra questões de Prova conforme segue: 

 
 
Questão 02- Língua Portuguesa Nível Superior 
Candidato: 757551  
Alegação: Candidato solicita revisão da questão alegando que não especifica na pergunta o tipo de 
dígrafo: vocálico ou consonantal. 
INDEFERIDO: A questão em análise não pode ser anulada, pois o gabarito em si é a única opção em 
que não há dígrafo, independente se é dígrafo vocálico ou consonantal. No conteúdo programático tem 
a referência de dígrafo de modo geral, sendo assim, o candidato dever entender que pode ter uma 
questão dentre essas opções.  
Segundo Bechara (2009) “Não há de confundir dígrafo ou digrama com encontro consonantal. Dígrafo é 
o emprego de duas letras para a representação gráfica de um só fonema: passo (cf. paço), chá (cf. xá), 
manhã, palha, enviar, mandar”. 
Dessa forma, só é dígrafo quando há um só fonema, diferente de tranquilo: 
Cuidados na identificação de dígrafos 
Os grupos qu, gu, sc, xc e xs nem sempre formam dígrafos. 
QU e GU 
São dígrafos apenas quando seguidos de e ou i e quando não se pronuncia a vogal u: 

 queda; 
 guerra; 
 quitanda; 
 guito; 
 …  

Não são dígrafos quando seguidos de a e o ou quando a vogal u é pronunciada:  
 quase; 
 quadro; 
 aquoso; 
 cinquenta; 
 frequente; 
 tranquilo; 
 linguiça; 
 aguentar; 
 … 

Disponível em:  https://www.normaculta.com.br/digrafo/ 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 04- Língua Portuguesa Nível Superior 
Candidato: 764000; 764010;752098;777265;777699;747273;752188 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que Na questão de número 4 a frase está escrita 
incorretamente “O mar salgado, \'quando\' do teu sal...\" a frase escrita corretamente é \" O mar salgado, 
\'quanto\' do teu sal...\"sendo que a frase escrita incorretamente acarreta a má interpretação da frase. 

https://www.normaculta.com.br/digrafo/
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INDEFERIDO: A questão em si não pode ser anulada porque mesmo com a troca de “quanto” por 
“quando”, não interfere na interpretação da figura de linguagem denominada pleonasmo, presente no 
primeiro verso. Isso porque figuras de linguagem são recursos expressivos que o autor utiliza para dar 
mais emoção para seu texto.  Dessa forma, os candidatos querem anulação por algo que não faria 
diferença para o que foi pedido na questão. O que deveria ser analisado é o autor ter escrito “mar 
salgado” e depois o sal, que configura pleonasmo (redundância), já que se o mar é salgado é óbvio que 
terá sal. “Quando” por “quanto” não traz dificuldade de interpretação. 

Pleonasmo: é uma redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem. 
 
Exemplo: “Ó mar salgado, quanto do teu sal 
 
São lágrimas de Portugal”. 

Disponível em: http://www.professoresdeplantao.com.br/blog/post/41/conheca-e-entenda-o-significado-
das-figuras-de-linguagem 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 06– Conhecimentos Gerais Nível Superior 
Candidatos: 777265; 777699;752188 
Alegação: Na questão número 6 (Gerais e atualidades) possuem duas alternativas para a pergunta, 
pois cada computador possui um número específico e único no planeta que é o I.P. (Alternativa D). Já o 
sistema de endereçamento conhecido como localizador padrão de recursos é o U.R.L. (Alternativa A). 
Sendo assim a questão número seis possui duas alternativas corretas. Solicitam a anulação da questão. 
INDEFERIDO: Aos candidatos não assiste razão, fazem confusão, entre IP e URL, que se tratam de 
coisas diferentes como especificado nos links abaixo – FICAM OS RECURSOS INDEFERIDOS E 
MANTIDA A QUESTAO. Seguem os links: http://br.ccm.net/contents/288-o-que-e-um-url 
http://legauss.blogspot.com.br/2013/03/dica-rapida-como-obter-o-ip-partir-de.html 
https://www.significados.com.br/url/ 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 07– Conhecimentos Gerais Nível Superior 
Candidatos: 764000; 764010; 752098; 777265; 777699;747273;752188 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que a questão deve ser revisada, pois a alternativa (IV) dizia 
que o telegrama havia sido enviado do Titanic pela White Star Line para o correio de Londres 
informando que o navio estava afundando rapidamente mais não houve mortes e não havia perigo de 
perdas humanas. Mas na verdade o telegrama foi enviado pela sede da White Star Line durante a 
colisão do navio com um iceberg.\" Nós colidimos com um iceberg=afundando rápido=venha nos 
ajudar\", dizia o bilhete. Então a alternativa IV é falsa. Candidatos alegam ainda que a alternativa que 
corresponderia ao enunciado da questão seria a alternativa “A”, pois todas as afirmativas estariam 
incorretas.  
INDEFERIDO: A questão foi elaborada e extraída inteiramente do livro “Cartas Extraordinárias, 
Companhia das Letras, 2015, organizado por Shaun Usher e traduzido por Hildegard Feist” e no 
enunciado desta questão o que se destaca é o poder da correspondência. Vamos aos recursos e 
contestações. 1 - A idade de Fidel Castro quando escreveu em inglês ao Presidente Americano, 
fundamentando no ECA, e portanto não era criança mas tinha 12 (14!) anos, vide. Pag.69, (Não há ECA 
nem em CUBA nem nos EUA, que surgiu no Brasil depois do fato, no caso não existe correlação); No 
Livro citado, (p.69), a cópia da carta, com a letra de Fidel Castro. INDEFERIDO. 2 – A Carta do Inferno, 
à George Lusk, chefe do comitê de vigilância na Inglaterra, está condizente com o enunciado mas o 
recursante, entende necessário trazer às minúcias, a área de delimitação territorial de atuação deste 
comitê que investigava a identificação de Jack, o que ultrapassa a ponderação lógica. INDEFERIDO. 3 
– Patrick Hitler conseguiu ser aceito nas forças Armadas Americanas, como são conhecidas em todo o 

http://www.professoresdeplantao.com.br/blog/post/41/conheca-e-entenda-o-significado-das-figuras-de-linguagem
http://www.professoresdeplantao.com.br/blog/post/41/conheca-e-entenda-o-significado-das-figuras-de-linguagem
http://br.ccm.net/contents/288-o-que-e-um-url
http://legauss.blogspot.com.br/2013/03/dica-rapida-como-obter-o-ip-partir-de.html
https://www.significados.com.br/url/
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mundo, em todos os países, em todos os idiomas, aquelas pertencentes aos Estados Unidos da 
América do Norte. Conseguiu ingressar depois que sua carta foi lida pelo presidente, não existindo outro 
entendimento ou razão interpretativa que não seja o “Presidente Estadunidense”, inclusive no 
enunciado da afirmativa. INDEFERIDO. 4 – Hitler não recebeu a carta que Gandhi lhe escreveu, pois 
este nunca existiu, e sim Maohandas Karamchand   Gandhi. Ora, então podemos afirmar que o “Duce”, 
aliado de Hitler, também não existiu e nesta mesma lógica, pode ser que o Hitler que estamos tratando 
seja o sobrinho de Adolfo. INDEFERIDO. 5 - Telegrama enviado do Titanic pela White Star Line para o 
Correio de Londres. A afirmativa é correta, conforme as páginas 294 e 295 do livro citado, que contém 
uma cópia fiel e colorida do telegrama. Importante esclarecer que em 14 de abril de 1912, 4 dias depois 
de sua viagem inaugural, o Titanic começou a afundar no meio do Atlântico e numerosos telegramas 
informaram sobre o desastre. O texto (SECRETARIO CORREIO GERAL LDN = SEGURADORAS TÊM 
MENSAGEM DE NOVAYORK QUE VIRGINIAN ESTÁ PERTO DO TITANIC E QUE NÃO HÁ PERIGO 
DE PERDAS HUMANAS = ISMAY) informa claramente o equívoco deste telegrama, enviado DO 
Titanic, PARA O Correio de Londres (do qual havia diversos funcionários a bordo, ATRAVÉS da White 
Star Line. Por isso a importância deste documento, pois se perderam 1517 vidas. INDEFERIDOS OS 
RECURSOS.  
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 08– Conhecimentos Gerais Nível Superior 
Candidatos: 764000; 764010 ;777265;777699;747273;753624;749725;752188 
Alegação: Candidatos alegam que faltou informação na resposta apontada como correta. Solicitam 
revisão da questão, quanto ao nome do Rei da Suécia. O correto é Carlos XVI Gustavo, sendo que a 
falta dos algarismos romanos pode acarretar má interpretação da alternativa. 
INDEFERIDO: Parece desnecessário esclarecer que a grafia correta do nome do monarca, quando 
traduzida de seu idioma original sofre variações e no Brasil este soberano é chamado e conhecido por 
Carlos Gustavo, por toda a imprensa, canais governamentais e oficiais. O fato de se ter deixado de 
mencionar que seria Carlos XVI em nada interfere na escolha da opção correta pelo candidato. Seguem 
alguns links dos principais e mais respeitados meios de notícia, em que consta o nome do referido 
Monarca. 
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-
de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html 
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-
de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html 
https://www.efe.com/efe/brasil/cultura/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-
bob-dylan/50000241-3121282 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
Questão 20– Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais (habilitado) 
Candidatos: 764000; 764010; 752098; 752188 
Alegação: Candidatos solicitam revisão da questão 2,  pois a alternativa B está com erro de português, 
sendo assim prejudicando a sua interpretação. 
INDEFERIDO: Aos candidatos não assiste razão, pois apesar de constar um erro de português na 
alternativa B, conforme segue B) Formação moral e interação spcial, este erro de grafia da palavra 
social em nada interfere na escolha do candidato pela alternativa correta de acordo com o solicitado no 
enunciado da questão,  neste caso a alternativa A. Diante do exposto esta Banca decide pela 
manutenção da questão.  
QUESTÃO MANTIDA 

 

Witmarsum (SC), 10 de janeiro de 2018. 

CESAR PANINI 
Prefeito Municipal 
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