MUNICÍPIO DE ERMO / SC

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001 e 002/2021

MUNICÍPIO DE ERMO/SC
PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS Nº. 001 E 002/2021

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA

O MUNICÍPIO DE ERMO, 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 01

RECURSO 01 - QUESTÃO 12 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ASSISTENTE SOCIAL
INSCRIÇÃO

2070419

STATUS DO RECURSO

INDEFERIDO

CARGO

018 - ASSISTENTE SOCIAL

PEDIDO

A Candidata solicita anulação da questão 12 pois alega que a alternativa “A” estando no
gabarito como correta está incorreta, pois conforme a Resolução de nº 145, de 15 de
Outubro de 2004, faltou citar as seguranças de rendimento e de autonomia e vivência
familiar.
Após análise, a banca conclui que o recurso não procede.
Na descrição feita pela candidata baseada na Resolução de nº 145, de 15 de outubro
de 2004: “A proteção social deve garantir as seguintes seguranças: segurança de
sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida: de convívio ou vivência
familiar”.

Verifica se que as seguranças citadas na alternativa:
DECISÃO / RESPOSTA
A) Segurança de sobrevivência, de acolhida e de convívio; estão inseridas na descrição
DA BANCA
acima. Embora não englobe as demais: de rendimento e de autonomia e vivência
familiar, a alternativa não deixa de estar correta, pois o enunciado da questão está
solicitando como correta a alternativa que “CONTÉM as seguranças que devem ser
afiançadas pela Proteção Social” e não necessariamente que necessita ser TODAS.
Portanto as 03 seguranças descritas na alternativa “A” estão inseridas como as
seguranças que devem ser afiançadas pela Proteção Social conforme a PNAS (2004)
estando a alternativa “A” correta.

RECURSOS DA PROVA DO HORÁRIO 02

REVISÃO 01 - QUESTÃO 01 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUÊSA (Nível Médio/Superior)
De Ofício, após revisão, a banca anula a questão 01 de Conhecimentos Gerais da
POSICIONAMENTO DA Língua Portuguesa baseada no fato que há duas alternativas corretas. Em duas
BANCA
alternativas não aparece a figura de linguagem ironia, conforme pedido no enunciado,
nas alternativas A e C.
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RECURSO 02 - QUESTÃO 10 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES
INSCRIÇÃO

2068688

STATUS DO RECURSO

DEFERIDO

CARGO

027 - ODONTÓLOGO (SAÚDE BUCAL - PSF)

PEDIDO

O Candidato solicita 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.

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois Alexandre Frota realmente
DECISÃO / RESPOSTA retirou-se da candidatura da Câmara e sendo assim, não pode ser considerado um dos
DA BANCA
candidatos, impossibilitando a resolução da questão, visto que a mesma se encontra
com duas possíveis respostas corretas. Sendo assim, questão anulada.
RECURSO 03 - QUESTÃO 19 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NUTRICIONISTA
INSCRIÇÃO

2068254

STATUS DO RECURSO

INDEFERIDO

CARGO

025 – NUTRICIONISTA

PEDIDO

O Candidato solicita anulação da questão pois alega que a mesma foi formulada de
modo confuso dificultando a compreensão.

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. Perda de apetite é um
DECISÃO / RESPOSTA
sintoma, e machucar-se com facilidade é sinal de que algo está errado, sendo assim
DA BANCA
questão segue mantida.
RECURSO 04 - QUESTÃO 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE FISIOTERAPEUTA
INSCRIÇÃO

2068308

STATUS DO RECURSO

INDEFERIDO

CARGO

022 – FISIOTERAPEUTA

PEDIDO

O Candidato solicita anulação da questão pois alega que as alternativas D e E estão
incorretas.

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
DECISÃO / RESPOSTA
específicos e a utilização de Fotoquimioterapia com psoraleno – PUVA consiste na
DA BANCA
emissão de ondas de raios UV, consistindo em uma técnica de aplicação da
eletroterapia, sendo assim gabarito e questão mantida.
www.psconcursos.com.br

2

MUNICÍPIO DE ERMO / SC

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001 e 002/2021

RECURSOS DA PROVA DO HORÁRIO 03

RECURSO 05 - QUESTÃO 01 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUÊSA (Nível Médio/Superior)
INSCRIÇÃO

2069832

STATUS DO RECURSO

INDEFERIDO

CARGO

012 - AGENTE ADMINISTRATIVO

PEDIDO

A Candidata alega que a versão digital da prova publicada no portal da PS Concursos é
diferente da prova usada na aplicação do processo seletivo. Solicitando assim que seja
atualizada no portal a versão digital da prova.

Após análise do recurso e averiguação e confronto das provas aplicadas com as
DECISÃO / RESPOSTA versões digitais das provas publicadas no portal da PS Concursos, a banca conclui que
DA BANCA
o recurso não procede pois as versões digitais das provas publicadas no portal são as
mesmas das versões impressas usadas na aplicação do processo seletivo.
RECURSO 06 - QUESTÃO 02 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUÊSA (Nível Médio/Superior)
INSCRIÇÃO

2068768

STATUS DO RECURSO

INDEFERIDO

CARGO

012 - AGENTE ADMINISTRATIVO

PEDIDO

O Candidato solicita anulação da questão, afirmando haver trechos do texto que
justificam haver outra alternativa como a correta, neste caso a alternativa E.

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a indignação que o autor
expressa no texto é pelo fato de existir defenestração, representando o ato de atirar
DECISÃO / RESPOSTA
alguém ou algo pela janela. Na alternativa, a banca propõe que ele ficaria indignado por
DA BANCA
não haver outros termos para jogar alguém por outros meios, portas e janelas. Portanto
questão resta mantida.
RECURSO 07 - QUESTÃO 03 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUÊSA (Nível Médio/Superior)
INSCRIÇÃO

2068826

STATUS DO RECURSO

INDEFERIDO

CARGO

012 - AGENTE ADMINISTRATIVO

PEDIDO

O Candidato solicita anulação da questão afirmando que existe outra alternativa que
apresenta gabarito correto.
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Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois a troca de ordem
sintática “andarilhos herméticos” para “herméticos andarilhos” não altera o sentido. A
palavra “herméticos” significa perfeitamente fechado ou vedado, sendo ela adjetivo em
DECISÃO / RESPOSTA
todos os contextos. Para que o sentido mudasse, ela teria que ser alterada também em
DA BANCA
sua gramaticalidade. O vocábulo “andarilho” até pode ser usado como adjetivo em, por
exemplo, “jovem andarilho”, mas nunca em “herméticos andarilho”, pois o vocábulo
“hermético” jamais poderá ser um substantivo.
RECURSO 08 - QUESTÃO 04 - CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUÊSA (Nível Fundamental)
INSCRIÇÃO

2069638; 2068642.

STATUS DO RECURSO

DEFERIDO

CARGO

007 - MOTORISTA II

PEDIDO

Os Candidatos solicitam a anulação da questão pois afirma que a presença da palavra
"interrogação" no enunciado atrapalhou a resolução da mesma.

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
DECISÃO / RESPOSTA última frase, a respeito do sinal de interrogação, sendo que o restante do enunciado se
DA BANCA
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.
REVISÃO 02 - QUESTÃO 07 - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES
De Ofício, após revisão, a banca informa que apesar do item II da questão 7 (sete)
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
POSICIONAMENTO DA 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,
BANCA
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 09 - QUESTÃO 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (DIVERSOS CARGOS - VIDE NO QUADRO ABAIXO)
INSCRIÇÕES

2067476; 2068768; 2070551; 2067476; 2068620; 2070551; 2068628; 2069142.

STATUS DO RECURSO

DEFERIDO

001 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
003 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CARGOS ATINGIDOS

010 - VIGIA
011 - RECEPCIONISTA
012 - AGENTE ADMINISTRATIVO
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Os Candidatos solicitam a troca do gabarito da questão, pois alegam que o item III da
mesma está correto, e não incorreto como apontado no gabarito, visto que lavar as
mãos antes de usar o banheiro também é uma prática essencial de higiene, sendo
assim, a resposta correta deveria ser a letra D.

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, pois houve um erro de digitação
DECISÃO / RESPOSTA ao elaborar os gabaritos. A lavagem das mãos antes e depois de usar o banheiro é uma
DA BANCA
atitude básica de higiene e que previne diversas doenças, sendo assim, reposta correta
letra D, gabarito modificado.

ERMO/SC, em 11 de Maio de 2021.
GIANE PIRES LEONARDO
Presidente da Comissão de Processo Seletivo

PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
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