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MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2021 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

 
 

O MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e a PS 
Concursos, torna público a análise e julgamento dos recursos da Prova Objetiva, conforme segue: 
 

 

RECURSOS DA PROVA DO HORÁRIO 02 

 

RECURSO 01 - QUESTÃO 01 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUÊSA (Nível Médio/Superior) 

INSCRIÇÃO 2069741  

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 016 – ODONTÓLOGO 

PEDIDO 
O Candidato solicita troca de gabarito ao afirmar que a alternativa proposta como a 
correta segundo o enunciado para não apresentar ironia, na realidade apresenta tal 
figura de linguagem. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede em partes, pois sim, porém 
isso não convém afirmar, pois apesar de a alternativa apresentada pelo candidato não 
apresentar ironia, simplesmente são ideias anacrônicas, não opostas. Porém o 
candidato mostra que outra alternativa também não apresenta dita figura de linguagem, 
o que também foi percebido pela banca, por essa razão a questão está anulada. 

RECURSO 02 - QUESTÃO 02 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUÊSA (Nível Fundamental) 

INSCRIÇÃO 2068744  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 h) ESF 01 - Micro área 08 - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão alegando que a resposta A está correta, 
diferente do apontado no gabarito da questão, e a alternativa correta seria a letra D. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois de acordo com as 
normas da Língua Portuguesa, não se separa o sujeito do verbo utilizando vírgula, 
continuando assim, a “alternativa A” sendo incorreta, visto que na alternativa, o sujeito 
está separado do verbo utilizando-se a vírgula.  

Com relação a letra D, alegada pela candidata estar incorreta, o sinal de ponto e vírgula 
pode ser utilizado para separar estruturas coordenadas muito extensas (caracterizadas 
por duas orações sintaticamente independentes), continuando assim, a letra D correta, 
e portanto, questão e gabarito mantidos. 
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RECURSO 03 - QUESTÃO 05 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUÊSA (Nível Médio/Superior) 

INSCRIÇÃO 2064973  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 012 - ENFERMEIRO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão, afirmando que a conjunção "apesar disso" 
apresenta o mesmo sentido de "mas". 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois "mas" é uma conjunção 
coordenativa adversativa, apresentando ideias meramente opostas; já "apesar disso" é 
uma conjunção subordinativa concessiva que une orações com valores opostos, mas 
um não interfere no andamento do outro, diferente das adversativas. Desta forma, 
questão e gabarito mantidos. 

RECURSO 04 - QUESTÃO 10 – CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES 

INSCRIÇÃO 2067390; 2064973; 2069866 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 

001 t) ESF 03 - Micro área 03 - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

012 - ENFERMEIRO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

016 – ODONTÓLOGO 

PEDIDO 
Os requerentes solicitam a anulação da questão alegando que: um dos candidatos a 
eleição, retirou sua candidatura em 1° de fevereiro, o tornando ilegível como candidato 
da Câmara dos Deputados. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois Alexandre Frota realmente 
retirou-se da candidatura da Câmara e sendo assim, não pode ser considerado um dos 
candidatos, impossibilitando a resolução da questão, visto que a mesma se encontra 
com duas possíveis respostas corretas. Sendo assim, questão anulada. 

RECURSO 05 - QUESTÃO 12 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PSICÓLOGO 

INSCRIÇÃO 2067030 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 017 – PSICÓLOGO 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão entendendo que a mesma possui um erro de 
digitação na alternativa E. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede uma vez q a alternativa 
correta é solicitada e o erro de digitação torna a alternativa E incorreta, não 
prejudicando a alternativa certa que é a B. 

RECURSO 06 -  QUESTÃO 19 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

INSCRIÇÃO 2068744 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 h) ESF 01 - Micro área 08 - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão entendendo que coletar dados sobre 
aspectos sociais, econômicos, sanitários e culturais também não é uma atribuição de 
um Agente Comunitário de saúde. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois, o agente comunitário 
tem como base de seu trabalho a situação, e revisando a fonte citada pelo candidato 
nota-se que o mesmo omitiu a integra do texto no qual indica que sim, é uma atribuição 
de toda a equipe multiprofissional do ESF saber a real situação tanto cultural como 
sócio econômica de toda sua área de abrangência. Segue texto na integra:  

Seguindo o pressuposto de que Atenção Básica (AB) e Vigilância em Saúde devem se unir 
para a adequada identificação de problemas de saúde nos territórios e o planejamento de 
estratégias de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e eficazes, orienta-se que as 
atividades específicas dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agente de combate às 
endemias (ACE) devem ser integradas. 

Assim, além das atribuições comuns a todos os profissionais da equipe de AB, são atribuições 
dos comuns do ACS e ACE: 

I – Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do 
território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da 
área de atuação da equipe; 

II – Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em 
especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas 
domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e 
outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos 
de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário; 

III – Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e 
conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das 
famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições 
que necessitem de maior número de visitas domiciliares; 

IV – Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham 
importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando 
necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos; 

V – Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e 
medidas de prevenção individual e coletiva; 

VI – Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade 
de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo 
território; 

VII – Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo 
ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores; 

VIII – Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas 
quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

IX – Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 
saúde; 

X – Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 
intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações 
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e programas de educação, esporte e lazer, assistência social, entre outros; e 

XI – Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da 
categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. 

RECURSO 07 - QUESTÃO 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE FISIOTERAPEUTA 

INSCRIÇÃO 2069683 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 014 – FISIOTERAPEUTA 

PEDIDO 
A Candidata solicita anulação da questão alegando não possuir apenas uma alternativa 
correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. A questão menciona que 
existem variadas técnicas de aplicação da eletroterapia, com o uso de aparelhos 
específicos e a utilização de Fotoquimioterapia com psoraleno – PUVA consiste na 
emissão de ondas de raios UV, consistindo em uma técnica de aplicação da 
eletroterapia, sendo assim gabarito e questão mantida. 

 

RECURSOS DA PROVA DO HORÁRIO 03 

 

RECURSO 08 - QUESTÃO 04 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUÊSA (Nível Médio/Superior) 

INSCRIÇÃO 2068739 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 019 - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão, afirmando que existe outra alternativa que 
também apresenta acentuação diferencial, conforme pedido pelo enunciado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois as duplas de palavras 
“Aí e Ai” e “está e esta” não configuram acentuação diferencial. Acentuação diferencial é 
usada quando as duas palavras se pronunciam da mesma maneira, o que não é o caso, 
já que elas apresentam tonicidade diferente. Portanto gabarito e questão mantidos. 

RECURSO 09 - QUESTÃO 04 – CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUÊSA 

INSCRIÇÃO 2065838 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 004 – MOTORISTA 
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PEDIDO 
O Candidato solicita a anulação da questão pois afirma que a presença da palavra 
"interrogação" no enunciado atrapalhou a resolução da mesma. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois houve um erro de digitação 
ao formular a questão, e a mesma possui um erro no enunciado ao mencionar, na 
última frase, a respeito do sinal de interrogação, sendo que o restante do enunciado se 
refere ao sinal de exclamação. Embora o erro não impossibilite a resolução da questão, 
pois fica-se subtendido o que a questão se refere, o mesmo pode induzir os candidatos 
ao erro. Sendo assim, questão anulada. 

RECURSO 10 - QUESTÃO 07 – CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES 

INSCRIÇÃO 2068739 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 019 - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 

PEDIDO 
O Candidato solicita anulação da questão alegando que o item II apresenta informações 
incorretas de acordo com a denúncia do Ministério Público, apesar de estar correto de 
acordo com a matéria publicada no g1, mencionada no enunciado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois, apesar do item II apresentar 
as mesmas informações contidas na matéria ao qual o enunciado se refere, 
percebemos que há um erro nas informações dispostas na matéria publicada no portal 
g1, pois ao analisarmos a denúncia protocolada pelo Ministério Público, o deputado 
Daniel Silveira incitou a tentativa de impedir, com emprego de violência ou grave 
ameaça, do livre exercício do Poder Judiciário apenas, e não do Poder Legislativo, 
conforme consta no item e na matéria do g1, constituindo assim informações 
incoerentes e incorretas e dessa forma, a banca conclui que a questão deve ser 
anulada.  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PET9456deciso1.pdf 

RECURSO 11 - QUESTÃO 08 – CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES 

INSCRIÇÃO 2068739 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 019 - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 

PEDIDO 

O Candidato solicita anulação da questão alegando que o item II apresentado na 
questão está incorreto, pois o veículo "Territory", importado da China, continua no 
portfólio da empresa, o que caracterizaria a informação de que os veículos seriam 
importados da Argentina e do Uruguai incorreta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede pois, mesmo o veículo 
"Territory" ainda constar no portfólio da empresa, não significa que a informação de que 
a Ford irá importar veículos da Argentina e Uruguai uma informação inverídica, pois a 
própria matéria, vinculada como fonte no embasamento do recurso comprova que "A 
Ford Motor Company anunciou hoje que atenderá os consumidores na América do Sul 
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com um portfólio empolgante de veículos conectados, e cada vez mais eletrificados, 
incluindo SUVs, picapes e veículos comerciais, provenientes da Argentina, Uruguai e 
outros mercados, ao mesmo tempo em que a Ford Brasil encerra as operações de 
manufatura em 2021." Em nenhum momento a alternativa da questão afirmou que a 
empresa iria importar veículos APENAS dos dois países mencionados, o que corrobora 
na informação continuar verídica e correta. Portanto recurso indeferido e questão e 
gabaritos mantidos. 

REVISÃO 01 - QUESTÃO 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO DE VIGIA 

POSICIONAMENTO DA 
BANCA 

De Ofício, após revisão, a banca informa que houve um erro de digitação ao elaborar o 
gabarito da questão 20 do cargo de vigia. A lavagem das mãos antes e depois de usar o 
banheiro é uma atitude básica de higiene e que previne diversas doenças, sendo assim, 
reposta correta letra D, gabarito modificado. 

 

 

JACINTO MACHADO/SC, em 11 de MAIO de 2021. 

 

 

GISELE TEREZINHA DE SOUZA VERONEZ 
Presidente Da Comissão De Processo Seletivo 

 
 
 

JOÃO BATISTA MEZZARI 
Prefeito Municipal 


