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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 125/2021 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS 

 
Específicas: Servente - ALFABETIZADO 

 

Questão: 15 – Servente 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2112570 

Tomando por base os contextos apresentados, venho solicitar a vossa senhoria a 

anulação desta questão. 

Prezado examinador 

A questão 15,fala sobre as  atribuições do cardo Servente Interno e nesse sentido 

meu contraponto envolve as duas  últimas  declarações   feitas, pois entendo haver 

um equívoco no gabarito em virtude de permitir dupla interpretação. 

15 – Atribuições do cargo: 

(  ) Obedecer fielmente às suas atribuições profissionais. 

(  ) Atender com educação e cavalheirismo os visitantes e demais funcionários, 

dando-lhes as  

informações solicitadas e auxiliando-os sempre que possível. 

(  ) Anunciar os visitantes que nos procurarem e solicitar permissão de entrada. 

(   ) Verificar se o sistema de iluminação dos corredores está desligado. Verificar a 

iluminação 

externa e outras.  

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a 

sequência correta  

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – F – V 

b) F – V – V – V 

c) V – F – V – V 

d) V – V – V – F  

e) V – V – V – V  

 

Nesse sentido, em  relação a afirmativa:  

“( ) Anunciar os visitantes que nos procurarem e solicitar permissão de entrada”. 

Aqui a descrição  parece se contrapor as determinações que compõe as regras de 

segurança que permeiam os manuais de controles de acesso de ambientes.  

Afinal, quando a frase declara: "Anunciar os visitantes que nos procurarem(...)"  

podemos entender que a visita é de ordem particular e ao solicitarmos a permissão 

de entrada, ha também a compreensão de que não estamos sendo totalmente 

profissionais, visto que o ideal é que cada pessoa externa passe por um processo 

para terem a sua entrada autorizada. 

 Sabendo que o acesso é restrito e depende de autorização, o correto é que o 

visitante  procure determinado setor e não determinado funcionário para garantir a 

facilidade de seu ingresso no local. 

Toda empresa/órgão/instituição  deve se preocupar com a segurança interna, ainda 
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mais se recebem pessoas externas com frequência e a postura   adequada é um 

desafio e permite excelência no atendimento  e a boa prestação do serviço. 

 

 Na sequencia temos: 

  “ (  )Verificar se o sistema de iluminação dos corredores está desligado. Verificar 

a iluminação externa e outras.”   

De acordo com a regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego , no 

CBO-Classificação Brasileira de Ocupações a função do Zelador que é sinônimo 

de Servente Interno é: 

“inspeciona corredores, pátios, áreas e instalações do prédio, verificando as 

necessidades de limpeza, reparos, condições de funcionamento de elevadores, 

parte elétrica, hidráulica e outros.”   

http://consulta.mte.gov.br/empregador/cbo/procuracbo/conteudo/descricao.asp?gg

=5&sg=5&gb=1&oc=20& 

 Se a  função deste cargo, entre outras,   é de vistoria/checagem dos ambientes, 

para que, havendo a necessidade, fazer o acionamento   ou desligamento   do 

sistema de iluminação, nesse caso, sugerir que: "( ) Verificar se o sistema de 

iluminação dos corredores está desligado(...)", não está de acordo com o que 

preconiza o trecho citado acima. 

Questiona-se ainda: Devo verificar se o sistema está desligado porque houve uma 

pane elétrica? Verificar se está desligado em que momento? O tempo todo? Em 

situações pré-determinados por meus superiores imediatos, para que haja, por 

exemplo, economia de energia? Verificar se está desligado quando torna-se 

imprescindível que esteja ligado? E sendo assim,  em qual situação devo verificar 

se o mesmo está ligado? 

Nesse caso, entende-se que  o  correto para a afirmação seria:  verificar  se a 

iluminação está adequada  ao momento, ou seja, acesa em horários  de circulação 

de pessoas em caso de baixa iluminação natural e desligada, ao término das 

atividades do local. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2806/21

12570/985502b3294243489b98ea0c9cbe70ae.docx 

Questão: 15 

15 – Atribuições do cargo: 

( ) Obedecer fielmente às suas atribuições profissionais. 

( ) Atender com educação e cavalheirismo os visitantes e demais 

funcionários, dando-lhes as informações solicitadas e auxiliando-os sempre que 

possível. 

( ) Anunciar os visitantes que nos procurarem e solicitar permissão de 

entrada. 

( ) Verificar se o sistema de iluminação dos corredores está desligado. 

Verificar a iluminação externa e outras.  

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a 

sequência correta das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – F – V  
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b) F – V – V – V  

c) V – F – V – V  

d) V – V – V – F  

e) V – V – V – V  

Parecer: 

 Indeferido. 

 

 O recurso faz uso de argumento falacioso, uma vez que a frase “anunciar os 

visitantes que nos procurarem e solicitar permissão de entrada” deve ser avaliada 

estritamente dentro do contexto do cargo de que se busca aferir conhecimento. O 

argumento diz que “podemos entender que a visita é de ordem particular e ao 

solicitarmos a permissão de entrada, há (sic) também a compreensão de que não 

estamos sendo totalmente profissionais, visto que o ideal é que cada pessoa 

externa passe por um processo para terem a sua entrada autorizada”. Não faz 

sentido. A proposição quer dizer exatamente o que diz: que os visitantes devem 

ser anunciados e a permissão de entrada solicitada. Qualquer outra interpretação é 

especulação indevida.  

 

Questão: 19 – Servente 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2112570 

Assim sendo, venho por meio deste requerer a anulação da referida questão. 

Caro Examinador, 

Apresento a Vossa Senhoria  a análise da questão19  que entende-se  não estar de 

acordo com a definição amplamente  conhecida. 

19 – O número 192 direciona a ligação para o(a): 

a) Disque Direitos Humanos. 

b) Ambulância Pública. 

c) Disque Denúncia. 

d) Polícia Militar. 

e) Defesa Civil. 

De acordo com o indicado como correto no gabarito preliminar, a resposta certa 

seria a letra B: Ambulância Pública. 

Ocorre que a letra B deveria indicar  como resposta possível a opção SAMU, uma 

vez que tal serviço desde que foi criado em 2003, é solicitado pela população por 

meio do número 192, telefone de urgência e emergência largamente difundido e 

amplamente conhecido. Vale destacar também que a regionalização do serviço 

permitiu sim  o acionamento do SAMU  através de números de telefones locais, 

sem no entanto, perder as características e objetivos  primários. 

Assim como o número 193 está para o chamado ao Corpo de Bombeiros, o 199 

está para o chamado á Defesa Civil etc,  a questão15  enfatiza explicitamente o 

número 192, fato que  torna questionável a ligação que foi feita com a resposta  

ambulância pública.  

“Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou aquaviário) que se 

destine exclusivamente ao transporte de enfermos. As dimensões e outras 

especificações do veículo devem obedecer às normas da ABNT – NBR 
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14561/2000. Já as diretrizes para a padronização das unidades móveis estão 

contempladas na Portaria nº 2.048 do Ministério da Saúde.” 

https://www.portaldaenfermagem.com.br/dicas-do-especialista-read.asp?id=325 

 

Da forma como a opção de resposta  foi  apresentada, pode ficar a compreensão de 

que trata-se tão somente de um serviço de transporte de pacientes, quando na 

verdade  o chamado para o 192, número identificador do  SAMU têm definição e 

abrangência diferenciada. 

Ao chamar o SAMU pelo 192, o cidadão é atendido por equipe treinada que 

orienta de acordo com a situação, enviando quando necessário unidade para o 

atendimento. 

“As respostas podem ser dadas de diversas maneiras e são adaptadas a cada 

necessidade: 

 Orientação por telefone: Quando pode ser resolvido por telefone, tanto por uma 

orientação de encaminhamento, como outros auxílios médicos; 

Ativação de unidades móveis: De acordo com o tipo de atendimento, traumático 

ou clínico, e a gravidade estimada do caso, podem ser acionadas as unidades de 

suporte básico ou unidades de suporte avançadas.  

Após o acionamento das unidades pela regulação médica de urgências do SAMU, 

independente da decisão tomada, a central de regulação médica de urgência 

acompanhará o atendimento até seu término, apoiando as equipes quando 

necessário e preparando a recepção hospitalar adequada ao atendimento da 

urgência.” 

https://samu.saude.sc.gov.br/index.php/servicoss/19-regulacao 

 

Dito isso entende-se que associar o telefone de emergência 192 do SAMU, ao  

termo ambulância   pública, parece não empregar a  qualificação ou  

reconhecimento devidos a esse serviço. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2806/21

12570/0e937db0b5b3fb11c6fec375fa940caf.docx 

Questão: 19 

19 – O número 192 direciona a ligação para o(a): 

a) Disque Direitos Humanos. 

b) Ambulância Pública. 

c) Disque Denúncia. 

d) Polícia Militar. 

e) Defesa Civil. 

Parecer: 

Indeferido. 

 

 A prova e suas respectivas questões visam aferir conhecimentos específicos 

concernentes ao exercício prático da função almejada pelos candidatos. O 

enunciado quer saber para que serve o 192. Tal número NÃO direciona a Direitos 

Humanos, Disque Denúncia, PM ou Defesa Civil. 192 é o número para o qual 

ligamos quando precisamos de ambulância. Poderíamos ter escrito, por exemplo, 
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que o 192 serve para “facilitar o acionamento do Serviço Móvel de Urgência”. 

Trata-se de mera escolha de palavras, das quais fizemos uso visando apenas um 

entendimento mais simples do que é proposto. Ambas, e outras tantas inúmeras 

maneiras, corroboram o gabarito e a referida questão.    

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 125/2021 

INSCRIÇÃO 2102934 

CARGO Servente Interno 

TIPO RECURSO Gabarito e Formulação da Prova Escrita 

DATA DE 

SOLICITAÇÃO 

05/10/2021 às 15h 12min 

PEDIDO Desejo receber os pontos das questões em que não haviam alternativas para 

poder inserir as respostas, pois não foi erro meu, e sim da banca 

organizadora que me entregou gabarito incompleto. 

DESCRIÇÃO FATOS No meu gabarito, algumas perguntas não tinham alternativas para assinalar, 

faltavam os campos indicando alternativas 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' 

DESCRIÇÃO Sabendo que não havia campo para assinalar, não respondi as questões 

sem alternativas 

RESPOSTA Em verificação ao caderno de prova publicado e em seu cartão resposta 

consta todas as questões com as respectivas alternativas (a, b, c, d, e) em 

cada questão. Basta verificar e fazer a leitura completa da questão, ao final 

estão dispostas as alternativas (a, b, c, d, e). Seu caderno de prova está 

disponível para ser retirado junto à prefeitura municipal para sua 

conferência. 

 

Recurso Indeferido. 

STATUS Indeferido. 

 

Seara – SC, 11 de Outubro de 2021. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Comissão de Acompanhamento 

 

 


