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Estado de Santa Catarina 
Município de Passos Maia 

Processo Seletivo n.º 02/2018 

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: 05  Referência(s): 71 

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, 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: 11  Referência(s): 114, 83, 5 

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
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 é clara e objetiva, sendo 
que em nenhum momento a questão limitava os limítrofes aos lá citados (somente, apenas, etc.), 
sendo claro em dizer que “entre seus municípios limítrofes”. 

Questão: 11  Referência(s): 186 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM A TODOS OS CARGOS) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Apesar do impetrante não efetuar nenhum pleito específico, tão pouco indicar 
qualquer inconformidade, ainda tendo por base a “Wikipédia”, tem-se que a questão é clara e objetiva, 
sendo que em nenhum momento a questão limitava os limítrofes aos lá citados (somente, apenas, 
etc.), sendo claro em dizer que “entre seus municípios limítrofes”. 

Questão: 11  Referência(s): 200 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Auxiliar Administrativo 
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 possui uma única assertiva 
correta, atendendo aos preceitos do edital, inexistindo motivo de “cancelamento”. 

Questão: 22  Referência(s): 50 e 56 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Matemática 
Situação: DEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 
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Estado de Santa Catarina 
Município de Passos Maia 

Processo Seletivo n.º 02/2018 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Resta razão aos impetrantes em seus argumentos, uma vez que a questão em tela 
não trouxe a tabela base de valores, impossibilitando, deste modo, a resolução do problema proposto. 

 
Passos Maia/SC, 21 de janeiro de 2019.  
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