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Ato 005/PS/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA  

E GABARITO PRELIMINAR  

DO EDITAL Nº 001/2017 DE PROCESSO SELETIVO 

 

O Senhor Volmir Felipe, Prefeito Municipal de Vargeão/SC, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto O Barriga Verde, TORNA PÚBLICO, o 

Julgamento dos Recursos Contra Questões de Prova, conforme segue: 

 
Questão 02 – Língua Portuguesa – Nível Superior 
Candidatos: 763882; 755440 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que a questão apresenta mais de uma alternativa a ser 
assinalada. 
DEFERIDO: De fato a questão referida deve ser anulada por conter mais de uma resposta correta. 
As opções A, C e D estão corretas, fazendo com que a análise não esteja de acordo. Provavelmente 
ocorreu por conta de uma autocorreção do Word, que passou despercebida pela Banca. Diante do 
exposto, deferem-se os recursos e anula-se a questão.  
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 05 – Língua Portuguesa – Nível Superior 
Candidatos: 768857 
Alegação: A frase considerada correta também desvia da norma-padrão da língua. 
Na frase \"Havia muitos alunos em sala de aula\" existe a certa concordância do verbo \"haver\", que 
permanece no singular pois \"muitos alunos\" é objeto direto, porém há erro de concordância no 
trecho final. As formas corretas seriam:  1. \"Havia muitos alunos em aula.\" 2. \"Havia muitos alunos 
na(s) sala(s) de aula.\"         
INDEFERIDO: O recurso em questão é indeferido, visto que o verbo haver é impessoal e na 
alternativa C aparece corretamente de acordo com a norma-padrão, pois está no sentido de existir. O 
final está correto porque pode haver vários alunos em UMA sala de aula, não necessariamente 
alunos estão distribuídos em outras salas e teria que ir para o plural.  Outro ponto a ser citado é 
que na questão está pedindo a forma correta de concordância, que olhando as demais 
alternativas dá para entender que o candidato deve observar os verbos e o recurso no qual foi 
pedido justamente diz que está correto. 
Vejamos: 
“O verbo haver é impessoal quando está no sentido de “existir”, ou seja, não admite sujeito. Neste 
caso, é invariável (não flexionado) e conjugado na terceira pessoa do singular”: 
Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/haviam-ou-havia.htm 
* A frase expor que há alunos em sala de aula está querendo dizer dentro de um espaço que 
chamamos de sala e foi especificado como um lugar onde aulas acontecem, então está correto. 
Tanto a preposição “em” como a contração “na” são aplicáveis. Poderia ser: Havia muitos alunos em 
salas de aula ou conforme está na alternativa C. 
Principais Relações estabelecidas pelas Preposições 

 Autoria - Esta música é de Roberto Carlos. 
 Lugar - Estou em casa. 

Disponível em: http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf83.php  
QUESTÃO MANTIDA 

  
 

http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/haviam-ou-havia.htm
http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf83.php
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Questão 06 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior 
Candidatos: 769416 
Alegação: A questão trata de religião num país laico. Certas abordagens ainda podem ser aceitas 
dentro de conhecimentos gerais se focarem fatos históricos ou culturais. Mas não foi o caso. A 
abordagem foi puramente religiosa e, por isso, pessoas de religião cristã teriam vantagem nesta 
questão em cima de pessoas de outras religiões. Além do que já foi exposto, a questão não se 
encaixa em nenhum dos pontos que o edital disse que poderiam ser pedidos em conhecimentos 
gerais. 
INDEFERIDO: candidato tenta anular a questão querendo justificar que seu enunciado foge ao 
edital, mas o Dicionário de Conceitos Político Ideológicos (vol. 2, pag. 117, publicado em 2016, pela 
Central Brasileira de Sindicatos, de Wendel Pinheiro/DIEESE e outros) não vê a questão sob esta 
ótica. Não há proibição, pelo fato do Brasil ser um país laico, aos seus habitantes de conhecerem e 
estudarem sobre as diferentes religiões, partidos políticos, e no caso, quando as duas coisas se 
fundem. Ora, a pergunta começa justamente trazendo este fenômeno, que é a força política da 
democracia cristã em diversos países.  O assunto é tratado de forma acadêmica em todas as línguas 
e nações, com seus vínculos históricos, e permanece sempre atual, apesar dos séculos que 
separam o autor da resposta correta, como preanunciado. Uma SIMPLES VISITA AO SITE 
GOVERNAMENTAL PODE MOSTRAR QUANTOS PARTIDOS POLITICOS DO BRASIL POSSUEM 
DEFINICÁO DE DEMOCRACIA, E DEMOCRACIA CRISTÃ, o que por si já estanca o reclame. 
Assim, FICA INDEFERIDO O RECURSO E MANTIDA A QUESTAO. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 

Questão 08 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior 
Candidatos: 769416 
Alegação: Faço o questionamento sobre como o tema abordado se encaixa no conteúdo 
programático de conhecimentos gerais abordado no edital. A questão fala de um documentário de 
pouca ou nenhuma relevância no cenário nacional sobre um religioso. Se fosse uma pessoa de 
importância histórica, cultural ou qualquer outro ponto presente no edital, o tema poderia ser 
abordado. No entanto, a pessoa do filme tem importância apenas religiosa. O edital não falava em 
religião e, como todos sabem, o país em que vivemos é laico e não deveria privilegiar pessoas de 
nenhuma religião. 
INDEFERIDO: O candidato minimiza a figura lendária deste Catarinense, um ícone latino-americano 
assim como sua irmã, Zilda Arns, ao repisar sobre o tema laicidade do estado na tentativa de anular 
a questão, já que a resposta correta é a figura de um líder religioso. Das outras três alternativas, não 
se viu insurgência. Além disso, se trata de um documentário valiosíssimo, citado em toda a grande 
imprensa brasileira, que explodiu em artigos, comentários e críticas especializadas: Estadão, Folha, 
G1, Globo, e tantos outros. O documentário “Coragem” tem 1h15, filme escrito e dirigido pelo 
jornalista Ricardo Carvalho exibe o resultado de quatro anos de coleta de informações sobre o 
cardeal morto há um ano, incluindo reportagens, encontros pessoais, fotos, gravações e revelações 
importantes. (http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/coragem-documentario-sobre-dom-
paulo-evaristo-arns-estreia-nesta-quinta/). FICA INEFERIDO O RECURSO E MANTIDA A 
QUESTAO.  
QUESTÃO MANTIDA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/coragem-documentario-sobre-dom-paulo-evaristo-arns-estreia-nesta-quinta/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/coragem-documentario-sobre-dom-paulo-evaristo-arns-estreia-nesta-quinta/
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Questão 09 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio 
Candidatos: 764984 
Alegação: Através da argumentação abaixo peço a anulação da questão já mencionada. 
Como poderemos dizer que o Oriente Médio possui 40 países se o continente asiático todo tem 50 
países e o Oriente Médio parte asiática tem apenas 18.       Se incluirmos os países da África e Ásia 
pertencentes ao Oriente Médio todos os países citados na questão fazem parte do Oriente Médio, 38 
países ao todo. 
INDEFERIDO: A pergunta é clara: dos quatro países apontados, qual deles não faz divisa com o 
oriente médio? Simples. É a Líbia. Não há outra resposta.  Em nada interfere na escolha da resposta 
correta, a informação de que o oriente médio possa ser constituído por 50 ou 30 países. Depende da 
fonte pesquisada, teremos países não reconhecidos por outros e assim por diante, como é o caso da 
Palestina, do Curdistão e do E.I., Ao pesquisar em outa fonte, teremos a surpresa da negação da 
existência de Israel. Então, a discussão sobre a quantidade de países daquela vasta área, ainda 
considerada por muitos como o berço da humanidade, em nada prejudica a resposta correta como 
anunciada preliminarmente, pois a Líbia não faz divisa com o Oriente Médio. Fica INDEFERIDO O 
RECURSO e mantida a questão. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 15 – Legislação e Administração Pública- Nível Superior 
Candidato: 768857; 764186. 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que 
foi aprovada pela Câmara dos Deputados Emenda Constitucional que altera a idade mínima 
necessária para a candidatura para senador de trinta e cinco para vinte e nove anos. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece ser 
anulada. Em um primeiro momento há de se mencionar que a questão foi formulada tendo por base 
a alínea “a” do inciso IV do § 3º do artigo 14 da Constituição Federal – que até o presente momento 
não sofreu alteração de nenhuma Emenda Constitucional. 
A verdade é que ainda está em andamento a PEC – Proposta de Emenda à Constituição de nº 113A, 
de 2015, que pretende a reforma das instituições político-eleitorais do país, alterando diversos 
artigos da Constituição Federal, entre eles, o supramencionado artigo 14, com a alteração das 
idades mínimas como requisito de elegibilidade para diversos cargos eletivos, inclusive o de senador. 
Apesar de que supostamente houve a aprovação do texto desta PEC na Câmara dos Deputados, até 
o momento ainda não há que se falar em Emenda Constitucional, pois a PEC ainda está em 
andamento conforme consta no site do Senado Federal (disponível em: 
˃https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124425˂, acesso em 15/12/2017) e, 
portanto, estas alterações ainda não foram incorporadas pelo ordenamento jurídico. 
Devido ao processo legislativo até então inacabado, estas alterações ainda não possuem vigência e, 
neste caso, a idade mínima como requisito de elegibilidade para o cargo de senador ainda é de trinta 
e cinco anos, e não vinte e nove. 
Referência Bibliográfica:  
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: > 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm <. Acesso em 2 de dezembro de 
2017. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 21 – Engenheiro Civil 
Candidato: 763882  
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que não há 
alternativas corretas. 
INDEFERIDO: Segundo dispõe o item 3.14 da NBR 6122, a “estaca moldada in loco, armada, 
executada através de perfuração rotativa ou roto-percusiva e injetada com calda de cimento por meio 
de um tubo com válvulas (manchete)” corresponde à estaca escavada com injenção ou microestaca. 
Portanto, a norma é bem clara ao definir que a descrição do item poderá ser tanto uma estaca 
escavada com injenção quanto uma microestaca, não diferenciando características próprias para 
cada termo. Desta forma, opta-se pelo indeferimento do recurso. 
- NBR 6122/2010 – Projeto e execução de fundações. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 25 – Engenheiro Civil 
Candidatos: 769416  
ALEGAÇÃO: Candidato impetrou recursos sobre a questão mencionada, alegando que a questão 
extrapola o conteúdo previsto no edital, não sendo uma questão que se aplica ao Conteúdo 
específico previsto para o Cargo de Engenheiro Civil. 
DEFERIDO: Ao candidato assiste razão, apesar de que na grande maioria dos Editais, o conteúdo 
de informática é citado dentro do conteúdo específico de cargos como o de Engenheiro Civil, neste 
Edital 001/2017 de Processo Seletivo do Município de Vargeão, não foi previsto tal conteúdo, diante 
do exposto, esta Banca opta pela anulação da questão.  
QUESTÃO ANULADA. 

 
Questão 20 – Psicólogo 
Candidato: 764186  
Alegação: O candidato alega que faltaram especificações na questão e pede a sua anulação. 
INDEFERIDO: Ao pesquisar de forma geral sobre intervenção breve, encontram-se muitos artigos e 
livros que logo se referem à intervenção breve interligada com a dependência química, não 
relacionando a própria intervenção breve a nenhuma abordagem teórica específica, desta forma não 
há motivos para especificar tal fato. A referida questão está abordada na página 14 da referência 
citada abaixo. 
Referências: 
Intervenção Breve: módulo 4. – 6. 7d. – Brasília: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 
2014. 124 p. – (SUPERA: Sistema para detecção do Uso abusivo e dependência de substâncias 
Psicoativas: Encaminhamento, intervenção breve, Reinserção social e Acompanhamento/ 
coordenação [da] 7.ed. Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni). 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 

 
VARGEÃO (SC), 19 de dezembro de 2017. 

 
Volmir Felipe 

PREFEITO MUNICIPAL.
 


