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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Alteração de gabarito. A questão pede a expressão não sinônima do termo "motim", apresentando a alternativa b: tumulto como
correta. Porém, de acordo com o dicionário de língua portuguesa, o termo motim refere-se a "tumulto popular contra a ordem
normal ou contra autoridade constituída". De acordo com o Dicionário de Sinônimos Online, são ainda sinônimos da palavra
motim: insurreição (alternativa c) e conflito (alternativa a). Assim sendo, a alternativa correspondente ao enunciado da questão é
a d: discórdia.
CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Questão 1

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da questão o qual emitiu o seguinte parecer:
A expressão motim significa: insurreição, organizada ou não, contra qualquer autoridade civil ou militar, caracterizada por atos
explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres, de desordem e geralmente acompanhada de levante de armas e
grande tumulto.
Já a expressão discórdia significa: desacordo, desentendimento, diferença de ideias, divergência, desentendimento. Na frase em
questão, a expressão motim refere-se diretamente ao confronto entre policiais e presos, logo, não se trata apenas de uma
discordância e sim de uma insurreição, assim, o gabarito para a questão é a alternativa “D”.
RECURSO DEFERIDO
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MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Anulação da questão, duas alternativas corretas. A questão pede a alternativa cujos vocábulos não são acentuados pela mesma
regra que a palavra PRE-SÍ-DI-O a qual é acentuada pela regra das proparoxítonas. A alternativa b contém a palavra AR-MAZÉM, oxítona terminada em "em". A alternativa d contém a palavra ré-gua, paroxítona terminada em ditongo crescente "ua".
CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Questão 2

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao elaborador da questão o qual emitiu o seguinte parecer:
A expressão PRESÍDIO é proparoxítona. Todas as expressões que seguem são proparoxítonas, a exceção de ARMAZÉM e
RÉGUA. Logo duas alternativas apresentam vocábulos cuja acentuação não segue a mesma regra da palavra PRESÍDIO,
portanto a questão deve ser anulada.
RECURSO DEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
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MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Conforme questão de n°14, onde pede qual das alternativas corresponde a uma modalidade de licitação. Solicito revisão pois
conforme artigo 22 da lei n°8666 de 21 de junho de 1993, são modalidades de licitação: I concorrência, II tomada de preços, III
convite, IV concurso,V leilão. Na questão de n°14 alternativa "B)" também refere-se a preço como consta no ar22, II tomada de
preços, ainda que apresente-se como alternativa "B)técnica e preço" fica subentendido como possuir 2 respostas corretas.
Gabarito preliminar apresenta como resposta certa "D". Sendo assim peço revisão da questão n°14.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AUXILIAR ADM - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezada Candidata:
A questão 14 solicita para assinalar uma Modalidade de Licitação segundo o artigo 22 e seus incisos da Lei 8.666/93, sendo
correta a alternativa "D" (Concurso).
O que você está solicitando não possui fundamento, pois, a alternativa "B" - Técnica e Preço, refere-se a um TIPO DE
LICITAÇÃO (Critério de Julgamento), previsto no artigo 45 §1º inciso III da Lei 8.666/93, nada a ver com modalidade de
Licitação.
RECURSO INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
De acordo com a Instrução Normativa 50 de 24 de setembro de 2013, onde fala sobre a lista da OIE de doenças de espécies
múltiplas para suinocultura, consta também a Síndrome Reprodutiva Respiratória de Suínos ( PRRS); portanto há mais uma
alternativa correta na questão 14, portanto a letra b também está correta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO VETERINÁRIO - MÉDICO VETERINÁRIO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso, mesmo sendo invalidado foi encaminhado ao elaborador da questão para
análise.
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MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
De acordo com a Instrução Normativa 50 de 24 de setembro de 2013, onde fala sobre a lista da OIE de doenças de espécies
múltiplas para suinocultura, consta também a Síndrome Reprodutiva Respiratória de Suínos ( PRRS); portanto há mais uma
alternativa correta na questão 14, portanto a letra b também está correta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO VETERINÁRIO - MÉDICO VETERINÁRIO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso, mesmo sendo invalidado foi encaminhado ao elaborador da questão para
análise.
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MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Na questão número 12 do Caderno de provas do cargo de Psicóloga, existe o seguinte enunciado "Os documentos decorrentes
da avaliação psicologia" e faz referência a resolução CFP 007/2003, sendo no gabarito preliminar a resposta "B" (Atestado e
Laudo Psicológico), porém segundo a CFP 007/2003 as modalidades de documentos são: "Declaração, Atestado Psicológico,
Relatório/Laudo Psicológico e Parecer Psicológico" como é o termo Relatório que se apresenta no corpo do texto da Resolução
e o termo Laudo, somente na apresentação das modalidades e juntamente com o termo Relatório, dá ao candidato dúvidas, pois
se está se referindo a Avaliação Psicológica, deveriam estar nas respostas as seguintes modalidades: "Atestado Psicológico e
Relatório/Laudo psicológico" fidedigno e integral ao que está na Resolução. Acredito que a pergunta está clara, quanto ao que
solicita, mas as opções das resposta dá margem a dúvidas aos candidatos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PSICÓLOGO - PSICÓLOGO

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi enviado ao elaborador da questão o qual emititu o seguinte parecer:
Segundo a resolução do CFP nº 007/2003 encontrada através do link https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2003/06/
resolucao2003_7.pdf
na página 05 está descrito claramente:
II - MODALIDADES DE DOCUMENTOS
1. Declaração *
2. Atestado psicológico
3. Relatório / laudo psicológico
4. Parecer psicológico *
* A Declaração e o Parecer psicológico não são documentos decorrentes da avaliação Psicológica, embora muitas
vezes apareçam desta forma. Por isso consideramos importante constarem deste manual afim de que sejam
diferenciados.
Sendo assim o recurso não condiz, Indefiro o mesmo.
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MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
A questão número 01 encontra-se sem resposta correta,pois todas as alternativas são palavras sinônimas da palavra motim.
Portanto sugiro que está questao seja anulada por falta da alternativa correta.
CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso, mesmo sendo invalidado foi encaminhado ao elaborador da questão para análise.
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