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Estado de Santa Catarina 
Município de Santo Amaro da Imperatriz 

Processo Seletivo n.º 04/2017 

ATO 017: 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: 01  Referência(s): 1007  

Área: LÍNGUA PORTUGUESA – 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. Respondido 
para meros fins de despacho: impetrante não expos qualquer argumento que contrariasse a 
afirmativa em lide, uma vez que esta é pura leitura do texto exposto. 

 

Questão: 05  Referência(s): 651  

Área: LÍNGUA PORTUGUESA – 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. Respondido 
para meros fins de despacho: impetrante não observou que o enunciado pede a alternativa 
incorreta, como este mesmo aponta em sua peça, demonstrando estar incorreta, mesmo sem 
apontamento de referências. 
 

Questão: 11  Referência(s): 964 e 1007  

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM A TODOS OS CARGOS 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recursos interpostos sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido 
para meros fins de despacho: enquanto um impetrante traz conteúdo de site não previsto no 
conteúdo programático outro impetrante não observa que as assertivas são extraídas na íntegra do 
sítio oficial do município, disponível em http://www.santoamaro.sc.gov.br/historia, uma vez que a 
assertiva busca a denominação do município, enquanto uma das assertivas traz apenas a menção à 
denominação de uma das atrações deste. 

 

 

Questão: 12  Referência(s): 1235, 964, 169, 1035 e 181  

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM A TODOS OS CARGOS 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão busca o desmembramento originário, enquanto ainda era distrito, ou 
seja, seu primeiro desmembramento, que se deu do município de São José (assertiva correta) com 
anexação ainda como distrito, ao município de Palhoça, onde somente após se deu o 
desmembramento definitivo, conforme disponível em http://www.santoamaro.sc.gov.br/historia. 

 

http://www.santoamaro.sc.gov.br/historia
http://www.santoamaro.sc.gov.br/historia
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Estado de Santa Catarina 
Município de Santo Amaro da Imperatriz 

Processo Seletivo n.º 04/2017 

Questão: 17  Referência(s): 1235  

Área: INFORMÁTICA BÁSICA – COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Em momento algum a questão pede para analisar a questão sob ótica diversa 
da língua oficial do país, ou seja, a língua portuguesa. 

 

Questão: 23  Referência(s): 964, 1007, 169, 1035, 1263 e 552  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR (exceto professores) 
Situação: DEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO ALTERADA PARA A ASSERTIVA “A” 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: A questão em tela trouxe apontamento incorreto de sua resposta correta, sendo 
a opção correta “Eleição”, representada pela assertiva “A”, conforme dispõe o Art. 22 do Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais de Santo Amaro da Imperatriz. 

 

Questão: 26  Referência(s): 1035  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão em tela foca na história e fundamentos teóricos do Serviço Social, 
trazendo em suas assertivas A, B e C informações relativas ao tema, com base na referência 
exposta na questão, estando todas as opções corretas, conforme apontamento do gabarito 
provisório, marcando a assertiva “D”. Ademais as exposições do impetrante vão de encontro ao 
exposto, sendo a similaridade do conteúdo maior que qualquer informação divergente, não sendo 
suficiente para invalidar as assertivas e promover alteração de gabarito. 
 

Questão: 27  Referência(s): 1007  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: PSICÓLOGO 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recursos interpostos sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido 
para meros fins de despacho: Impetrante não expôs qualquer argumentação, fonte ou referência 
acerca do tema, não trazendo qualquer informação que justifique seu pleito, sendo o exposto na 
questão literalmente a descrição do procedimento na assertiva apontada como correta e descrição 
de outros procedimentos nas demais. 
 

Questão: 30  Referência(s): 1007  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: PSICÓLOGO 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recursos interpostos sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido 
para meros fins de despacho: Impetrante não expôs qualquer argumentação, fonte ou referência 
acerca do tema, não trazendo qualquer informação que justifique seu pleito, sendo que a questão 
busca a visão em relação à teoria cognitivo-comportamental, sendo a única opção correta a 
assertiva “B” como apontado no gabarito provisório. 
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Estado de Santa Catarina 
Município de Santo Amaro da Imperatriz 

Processo Seletivo n.º 04/2017 

Questão: 37  Referência(s): 1007  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: PSICÓLOGO 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recursos interpostos sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido 
para meros fins de despacho: Impetrante não expôs qualquer argumentação, fonte ou referência 
acerca do tema, não trazendo qualquer informação que justifique seu pleito, inclusive as opções A, 
B e C perfazem relação ao SUS e em qualquer momento se restringiu a sua análise a um 
determinado tema ou mesmo excluiu algum de sua ótica de análise, deste modo todas as assertivas 
estão corretas, validando a assertiva “D” como válida, assim como apontado no gabarito provisório. 
 

Questão: 22  Referência(s): 552  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão em tela traz como assertiva incorreta a opção “D”, onde diz “A 
comprovação da aptidão física OU mental para exercício do cargo”, enquanto a legislação a que se 
refere traz “A comprovação da aptidão física E mental para exercício do cargo”. O requisito é 
acumulativo e não alternativo. 
 

Questão: 27  Referência(s): 552  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recursos interpostos sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido 
para meros fins de despacho: A assertiva “B” traz a descrição do princípio da isonomia e não da 
universalidade, como busca a questão. 
 

Questão: 32  Referência(s): 552  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recursos interpostos sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido 
para meros fins de despacho: A questão busca a função do agente quando aplicado no tubete 
odontológico, onde sua única função é bacteriostática. 

 

Questão: 39  Referência(s): 552  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recursos interpostos sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido 
para meros fins de despacho: A questão busca a opção incorreta em relação ao tema exposto, 
sendo que o impetrante não se restringe ao descrito nas assertivas, incluindo texto inexistente. 
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Estado de Santa Catarina 
Município de Santo Amaro da Imperatriz 

Processo Seletivo n.º 04/2017 

Questão: 32  Referência(s): 226  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: ENFERMEIRO (CAPS) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recursos interpostos sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido 
para meros fins de despacho: A questão busca a opção correta em relação ao tema exposto: 
descentralização listada na assertiva A trazendo direção múltipla, enquanto o Art. 198 traz direção 
única, enquanto a assertiva D sequer tem menção no artigo em referência. 

 

Questão: 33  Referência(s): 226  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: ENFERMEIRO (CAPS) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recursos interpostos sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido 
para meros fins de despacho: A assertiva “B” traz a descrição do princípio da isonomia e não da 
universalidade, como busca a questão. 

 

Questão: 39  Referência(s): 226  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: ENFERMEIRO (CAPS) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recursos interpostos sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido 
para meros fins de despacho: A questão traz como referência os Artigos 12 a 25, enquanto o 
impetrante extrai descritivo do Art. 5º. 

 

Questão: 38  Referência(s): 964  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: NUTRICIONISTA (NASF) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recursos interpostos sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido 
para meros fins de despacho: A questão limita a análise em relação aos Municípios, inclusive pela 
expressão “aos Municípios” da questão e ainda a assertiva D afirma que pode-se determinar aonde 
os recursos são aplicados, sendo incorreta, pois todos devem ser destinados a área de saúde e não 
de forma genérica como exposto. 
 

Questão: 38  Referência(s): 964 e 896  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: NUTRICIONISTA (NASF) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recursos interpostos sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido 
para meros fins de despacho: A questão é clara a buscar em seus direitos a expressão incorreta, 
justamente pelo exposto em seu enunciado: “Isto posto, com base nos seus direitos, é 
incorreto afirmar”. 
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Estado de Santa Catarina 
Município de Santo Amaro da Imperatriz 

Processo Seletivo n.º 04/2017 

Questão: 29  Referência(s): 1235  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: PROFESSOR DE ATIVIDADE DE CONTRA TURNO 

EDUCAÇÃO FÍSICA - FUTEBOL DE CAMPO 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão busca a correlação entre a atividade física e o tema nutrição onde a 
assertiva “D” traz a proporção máxima recomenda de proteína entre indivíduos saudáveis e 
sedentários, sendo as exposições do impetrante também dentro da margem demonstrada e, quando 
diversas, não é aplicada ao tema abordado na questão, ou seja, é forma da correlação apontada. 
 

Questão: 28  Referência(s): 1147  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – 
GEOGRAFIA (ENSINO REGULAR E EJA) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão busca o significado da figura exposta, sendo esta a rosa dos ventos, 
que pode ter versões com mais ou menos informações, como inclusive cita a peça recursal da 
impetrante, porém nunca deixará de ser chamada de “rosa dos ventos”, qualquer que seja a sua 
versão. Também cabe citar que as demais opções em nada se referem a figura, da maneira que foi 
exposta. 

 

Questão: 39  Referência(s): 1147  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – 

GEOGRAFIA (ENSINO REGULAR E EJA) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão busca afirmações em relação à economia global, exposta em relação 
ao seu Relatório de Situação Econômica Mundial e Perspectivas 2017, divulgadas pela ONU em 
janeiro deste ano, amplamente divulgada por diversos sites de notícias, agências e governos, além 
da própria publicação da entidade em seu site, perfazendo parte do conteúdo programático acerca 
do cargo, em diversos itens, como “Brasil no contexto mundial”, “indicadores socioeconômicos”, 
“economia mundial”, dentre outros, sendo a supressão de uma palavra na assertiva controversa 
insuficiente para trazer outro entendimento a esta, justamente pelo exposto pela impetrante, onde 
não é possível um entendimento diverso ao aplicado no tema. 

 
Santo Amaro da Imperatriz/SC, 11 de julho de 2017. 
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