Estado de Santa Catarina
Município de São Domingos
Processo Seletivo Público n.º 01/2018

ATO 009: Edital de Análise de Recursos de Gabarito
Apresentado o gabarito provisório, os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram
tempestivamente recurso(s) acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento, manifestamos
nosso parecer ao(s) item(ns) apontado(s) como conflitante(s).
Questão: 08
Referência(s): 35, 47, 31 e 49
Área: MATEMÁTICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital).
Questão: 08
Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO
Área: MATEMÁTICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR)
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Procedimento de Ofício: Houve equívoco na digitação da assertiva “A” que deveria ser 3876 e foi
digitada como 3878, resultando em duas alternativas corretas, inviabilizando a questão.
Questão: 25
Referência(s): 303
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fiscal de Tributos Obras e Serviços
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). Ainda que não existe nenhum erro de grafia,
sendo buscado sim os atos originários.
Questão: 25
Referência(s): 303
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fiscal de Tributos Obras e Serviços
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Formalidade tem o seu conceito extraído do item 1.3 do Manual de Redação da
Presidência da República, enquanto o uso dos pronomes de tratamento é regulamentado no item
2.1.3 deste manual.
Questão: 40
Referência(s): 303
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fiscal de Tributos Obras e Serviços
Situação: DEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Deferido: Existem dois princípios do Art. 1º da Constituição Federal listados nesta questão,
trazendo, desta forma, duas opções corretas, inviabilizando a questão.
Questão: 40
Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Administrativo
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA
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Sobre o recurso temos o que segue:

Procedimento de Ofício: Existem dois princípios do Art. 1º da Constituição Federal listados nesta
questão, trazendo, desta forma, duas opções corretas, inviabilizando a questão.
Questão: 40
Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fiscal de Vigilância Sanitária
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Procedimento de Ofício: Existem dois princípios do Art. 1º da Constituição Federal listados nesta
questão, trazendo, desta forma, duas opções corretas, inviabilizando a questão.
Questão: 40
Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Agente Tributário
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Procedimento de Ofício: Existem dois princípios do Art. 1º da Constituição Federal listados nesta
questão, trazendo, desta forma, duas opções corretas, inviabilizando a questão.
Questão: 21
Referência(s): 62
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fisioterapeuta
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). Ainda que a questão perfaz o conteúdo específico
do cargo no item “Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Regime Jurídico)”.
Questão: 22
Referência(s): 62
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fisioterapeuta
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). Ainda que a questão perfaz o conteúdo específico
do cargo no item “Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Regime Jurídico)”.
Questão: 23
Referência(s): 62
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fisioterapeuta
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). Ainda que a questão perfaz o conteúdo específico
do cargo no item “Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Regime Jurídico)”.
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Questão: 24
Referência(s): 62
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fisioterapeuta
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). Ainda que a questão perfaz o conteúdo específico
do cargo no item “Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Regime Jurídico)”.
Questão: 36
Referência(s): 1
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fisioterapeuta
Situação: DEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO ALTERADA PARA A ASSERTIVA “C”
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Deferido: Na opção I existe a troca do termo “filamentos” por “falimentos”, quanto na
realidade o sistema muscular humano é composto por células alongadas que contêm grande
quantidade de “filamentos” citoplasmáticos, tornando esta opção também incorreta. Deste modo,
sendo as duas assertivas incorretas, altera-se o gabarito para a assertiva “C” que nos indica que “as
duas afirmativas são falsas”.
São Domingos/SC, 19 de dezembro de 2018.
Banca Técnica
NBS Serviços Especializados Eireli
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