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ATO 013: 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): 74 

Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL) 
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 (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 

no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: A questão é clara e objetiva, sendo que a 
interpretação de texto é requisito básico e faz parte da avaliação. 

Questão: 06  Referência(s): 5 e 8 

Área: MATEMÁTICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão é clara em buscar a diferença entre a MENOR proposta e a MAIOR proposta, e 
não da maior para a menor, como expõe em seus argumentos. 

Questão: 06  Referência(s): 74 

Área: MATEMÁTICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL) 
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 (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 

no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: A questão é clara e objetiva, sendo que a 
interpretação de texto é requisito básico e faz parte da avaliação. 

Questão: 07  Referência(s): 74 

Área: MATEMÁTICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL) 

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 (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: A questão é clara e objetiva, sendo que a 

interpretação de texto é requisito básico e faz parte da avaliação. 

Questão: 08  Referência(s): 74 
Área: MATEMÁTICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL) 

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 (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: A questão é clara e objetiva, sendo que a 

interpretação de texto é requisito básico e faz parte da avaliação. 

Questão: 09  Referência(s): 74 

Área: MATEMÁTICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
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Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 

no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: A questão é clara e objetiva, sendo que a 

interpretação de texto é requisito básico e faz parte da avaliação. 

Questão: 10  Referência(s): 74 
Área: MATEMÁTICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL) 

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 (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: A questão é clara e objetiva, sendo que a 

interpretação de texto é requisito básico e faz parte da avaliação. 

Questão: 10  Referência(s): 104 

Área: MATEMÁTICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL 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 (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 

no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: A questão é clara e objetiva, sendo que a 
interpretação de texto é requisito básico e faz parte da avaliação, sendo que o valor apurado dos contratos 

notoriamente usa a questão anterior, obviamente não existe a menor necessidade de citar que se trata da 
questão nove, apresentando TODOS os argumentos necessários para a sua resolução. 

Questão: 19  Referência(s): 74 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Motorista 

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 (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 

no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: A questão é clara e objetiva, sendo que a 

interpretação de texto é requisito básico e faz parte da avaliação. 

Questão: 19  Referência(s): 45 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Motorista 

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 (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante deixa de observar que a questão 

pede a ordem correta DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe em sua peça recursal. 
 

Questão: 21  Referência(s): 74 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Motorista 

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 (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: A questão é clara e objetiva, sendo que a 

interpretação de texto é requisito básico e faz parte da avaliação. 
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Questão: 21  Referência(s): 45 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Motorista 

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 (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 

no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante deixa de observar que a questão 

pede a ordem correta DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe em sua peça recursal. 

Questão: 25  Referência(s): 74 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Motorista 

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 (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: A questão é clara e objetiva, sendo que a 

interpretação de texto é requisito básico e faz parte da avaliação. 

Questão: 20  Referência(s): 5 e 104 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: A área territorial do Município de Saudades é de 207 Km² e é conhecida como “Vale da 

Hospitalidade”, como extraímos na íntegra do sítio oficial do município disponível em: 
https://turismo.saudades.sc.gov.br/ , de onde extraímos: 
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Questão: 23  Referência(s): 1 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Civil 

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 (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 

no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante deixa de observar que a questão 

pede a ordem correta DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe em sua peça recursal. 

Questão: 30  Referência(s): 157 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Civil 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: O argumento posto pelo impetrante unicamente complementa a assertiva posta para 

avaliação e, em nenhum momento, invalida os argumentos trazidos até ali para análise, estando perfeitamente 
válidos, conforme já nos indica o gabarito provisório. 

Questão: 33  Referência(s): 1 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Civil 
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 (Item 10.3, “8”) 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 ou 
referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. 
 

 

Saudades/SC, 14 de fevereiro de 2020.  
 

Banca Técnica 
Grupo NBS Provas 


