
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PONTE ALTA 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

 

 

 LUIZ PAULO FARIAS, Prefeito de Ponte Alta, torna público o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2018, conforme segue: 

 

Questão nº 01 – Língua Portuguesa – Nível Superior 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Como não houve uso da palavra 

“somente” ou “apenas” no início da alternativa “A”, dessa forma a questão apresenta duas respostas 

corretas que seriam “A” e “B”. Assim a questão deve ser anulada. 

 

Questão nº 2 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Não há resposta correta a ser 

assinalada. Na primeira sentença “teriam” encontra-se no futuro do pretérito do indicativo e não no 

pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Na segunda sentença “feche” está no imperativo 

afirmativo e não no presente do modo imperativo. Na terceira sentença “desejo” está no presente do 

indicativo e não no futuro do presente do indicativo. Na quarta sentença “Calem-se” está no 

presente do subjuntivo. Sendo assim, a resposta correta seria F – F – F – V. 

http://www.conjuga-me.net/verbo-ter 

http://www.conjuga-me.net/verbo-fechar 

http://www.conjuga-me.net/verbo-desejar 

http://www.conjuga-me.net/verbo-calar 

 

Questão nº 4 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “B”. A 

questão está com o gabarito incorreto. De fato, a última afirmação é verdadeira, pois, "A luz do luar 

é boa para ser admirada" está se referindo a luminosidade refletida pela lua. A resposta correta é a 

alternativa b) V – F – V – V. 

 

Questão nº 21 – Agente Social 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. As provas encontram-se publicadas desde a abertura do 

prazo de recursos tendo acesso pela área do candidato com seu login e senha. É importante ressaltar 

que o conteúdo programático do edital é uma previsão de temas que podem ser abordados na prova 

objetiva, o que necessariamente não indica que todos os temas constarão na prova. Alguns temas 

podem não aparecer na prova do candidato enquanto que alguns temas podem até se repetir. O 

importante é que não haja questão na prova objetiva sem previsão no conteúdo programático do 

edital, o que nesse caso, seria passível de anulação da questão. A anotação referida pelo(a) 

candidato(a) encontra-se em ata e à disposição dos interessados.  

 

Questão nº 21 – Fisioterapeuta 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Por haver divergência quanto à 

questão do menor alongamento dos músculos isquiotibiais o tornarem mais facilmente lesionados 

durante a contração muscular excêntrica a questão será anulada. 

Fontes: 

http://www.scielo.br/pdf/rbort/v52n4/pt_1982-4378-rbort-52-04-00373.pdf 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-36162011000300003 
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Questão nº 21 – Vigia 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “A”. 

Todos os itens da questão referem-se a atitudes que devem ser tomadas pelo vigia ao se verificar um 

arrombamento nas dependências do seu setor de trabalho. 

 

Questão nº 23 – Assistente Social 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Segundo a NOB-SUAS todas as 

alternativas da questão estão corretas, sendo assim não há alternativa a ser assinalada. 

 

Questão nº 23 – Engenheiro Civil 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Recurso aceito.  

Transformando-se 15 mm em metros temos 0,015m  

Transformando-se 2km² em m² temos 2.000.000 m²  

Entrando com a multiplicação de 0,015m * 2000000 m² = 30.000 m³ /dia 

30000 x 7 dias = 210.000 m³, perfazendo assim 210.000.000 litros  

Sendo assim faltou uma alternativa com a opção correta, e a mesma será anulada. 

 

Questão nº 26 – Fisioterapeuta 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “A”. 

Recurso assiste ao recorrente, visto que a resposta correta é “A”, pois, segundo o Ministério da 

Saúde, A Educação Permanente deve embasar-se num processo pedagógico que contemple desde a 

aquisição/atualização de conhecimentos e habilidades até o aprendizado que parte dos problemas e 

desafios enfrentados no processo de trabalho, envolvendo práticas que possam ser definidas por 

múltiplos fatores (conhecimento, valores, relações de poder, planejamento e organização do 

trabalho, etc.).  

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html 

 

Questão nº 29 – Assistente Social 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Recurso assiste ao recorrente, visto 

que a palavra EXCETO foi acrescida erroneamente na questão, sendo que a mesma deveria apontar 

objetivos e não a ausência dele. A questão deverá ser anulada. 

 

 
 

 

Ponte Alta, 24 de abril de 2018. 

 

 

LUIZ PAULO FARIAS  

Prefeito Municipal 

 


