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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 
 

AGNALDO FILIPPI, PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA DISCORDÂNICA DE GABARITO E QUESTÕES do Edital de Processo Seletivo 001/2022, 

conforme segue:  
  

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 

RECURSO 001 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 01 para os cargos de nível médio do 

período matutino. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. O enunciado da questão traz informações sobre os verbos de ligação, informações estas que 

são regras apresentadas na gramática da Língua Portuguesa, ou seja, regras da norma culta, não sendo possível 

atribuir tais informações a outro tipo de verbo. Informação retirada da norma culta da Língua Portuguesa e não 

da Wikipédia, conforme mencionado pela recorrente. 

 

Informação disponível em: https://www.normaculta.com.br/verbos-de-ligacao/  
 

RECURSO 002 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 02 para todos os cargos do período 

vespertino. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. Passamos a analisar a questão: 

 
02) Leia a frase a seguir e responda o que se pede: 

 

Pedras Grandes é uma cidade aconchegante e trata os visitantes com 

educação. 

 

Sobre a frase acima é incorreto afirmar: 

a) Possui um verbo transitivo direto e indireto; 

b) Possui um artigo indefinido e um definido; 

c) Possui um substantivo próprio; 

d) Possui um advérbio de lugar. 

 

a) Possui um verbo transitivo direto e indireto: SIM = VERBO TRATAR 

b) Possui um artigo indefinido e um definido: SIM = UMA INDEFINIDO E OS DEFINIDO 

c) Possui um substantivo próprio: SIM = PEDRAS GRANDES 

d) Possui um advérbio de lugar: NÃO POSSUI ADVÉRBIO DE LUGAR. 

 

Sendo assim, a única alternativa correta é a apresentada na letra “d”. 

 

RECURSO 003 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 02 para os cargos de nível médio do 

período matutino. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. O enunciado da questão trata de assunto relacionado a acentuação e pontuação, retirado da 

Gramática da Língua Portuguesa, onde os dois itens estão corretos, sendo a alternativa “d” a alternativa 

apresentada no gabarito provisório. 

 

Informação disponível em: Moderna gramática portuguesa/Evanildo Bechara. – 37. ed. rev. ampl. e atual. 

conforme o novo Acordo Ortográfico. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. (página 106) 

https://www.normaculta.com.br/verbos-de-ligacao/
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RECURSO 004 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 03 para os cargos de superior do 

período matutino. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. Para via de regra, de acordo com o novo acordo ortográfico, a palavra País, recebe acento 

diferenciado, por se tratar de uma palavra homófona. De acordo com a Gramática da Língua Portuguesa, levam 

acento agudo ou circunflexo os oxítonos terminados em – a, – as – e, – es – o, – os – em, – ens. 

 

Informação disponível em: Moderna gramática portuguesa/Evanildo Bechara. – 37. ed. rev. ampl. e atual. 

conforme o novo Acordo Ortográfico. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. (página 121) 
 

RECURSO 005 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 03 para os cargos de nível superior do 

período vespertino. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. Passamos a analisar as alternativas questionadas no recurso: 

 
b) Advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, 

exprimindo circunstâncias de valor, sentimento, espanto, entre outros, tais 

como: melhor, demais, ali; 

d) Conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo 

valor gramatical, tais como: mas, portanto, conforme. 

 

A alternativa “b” dada como a exceção, apresenta elementos que não estão relacionados a advérbio, como 

sentimentos, espanto, valor, fato que a torna incorreta de acordo com a Gramática da Língua Portuguesa. 

 

A alternativa “d” apresenta a explicação sobre conjunção, que liga dois termos, no caso Pedro e Maria, ou duas 

orações, como: Pedro chegou, portanto podemos começar a reunião. 
 

RECURSO 006 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 06 para todos os cargos do período 

vespertino. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. O ângulo obtuso mede mais do que 90º e menos do que 180º (90º > < 180º). 
 

Informação disponível em https://www.somatematica.com.br   
 

RECURSO 007 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 11 para os cargos de nível médio do 

período matutino. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. Passamos a analisar a questão: 

 
11) Complete a lacuna a seguir, com a alternativa que corresponde 

corretamente, em relação a história de Pedras Grandes: 

 

Fundada em 28 de abril de ___________, a cidade viveu um período de 

extremo desenvolvimento depois da descoberta das minas de carvão em Lauro 

Müller e da construção da Estrada-de-Ferro Dona Thereza Christina, quando 

foi erguida no município uma estação ferroviária – depois transformada em 

Museu da Cultura Italiana. 

 

a) 1877; 

b) 1894; 

c) 1914; 

https://www.somatematica.com.br/
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d) 1922. 

 

Assim descreve o site do Município de Pedras Grandes, sendo considerado site oficial do Município: 
 

Localizada no vale do Rio Tubarão, Pedras Grandes já foi ponto de parada 

dos tropeiros que faziam a ligação comercial entre os campos de Lages e 

Tubarão. Fundada em 28 de abril de 1877, a cidade viveu um período de 

extremo desenvolvimento depois da descoberta das minas de carvão em Lauro 

Müller e da construção da Estrada-de-Ferro Dona Thereza Christina, quando 

foi erguida no município uma estação ferroviária – depois transformada em 

Museu da Cultura Italiana. (grifo nosso) 

 

Informação disponível em: 

https://www.pedrasgrandes.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/52681   

 

RECURSO 008 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 12 para todos os cargos do período 

vespertino. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que a questão não 

apresentava item II, apenas item I em ambas as afirmações. ANULAR A QUESTÃO. 

 

RECURSO 009 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 13 para os cargos de nível médio e 

superior do período matutino. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. O enunciado traz como referência o IBGE, instituto responsável pelo censo, sendo esta fonte 

fidedigna, senão vejamos: 

 

Texto da questão: 

 
13) De acordo com o IBGE a População estimada [2021] do Município de Pedras 

Grandes é superior a: 

a) 5.900 habitantes; 

b) 4.600 habitantes; 

c) 4.400 habitantes; 

d) 3.900 habitantes. 

 

Texto retirado do IBGE: 

 

População estimada [2021] 3.931 pessoas   

 

Sendo assim, a única alternativa que se apresenta correta, de acordo com o IBGE é a alternativa “d”, conforme 

apresentado no gabarito provisório. 

 

Informação disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/pedras-grandes/panorama  

 

RECURSO 010 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 13 para os cargos do período 

vespertino. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. O enunciado traz como referência o IBGE, instituto responsável pelo censo, sendo esta fonte 

fidedigna, senão vejamos: 

 

Texto da questão: 

https://www.pedrasgrandes.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/52681
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/pedras-grandes/panorama
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13) De acordo com o IBGE, a Área da unidade territorial  do Município de Pedras 

Grandes é inferior a: (grifo nosso) 

a) 142,000 km²; 

b) 148,000 km²; 

c) 152,000 km²; 

d) 164,000 km². 

 

Texto retirado do IBGE: 

 
Área da unidade territorial [2021] 

159,891 km² 

 

Sendo assim, a única alternativa correta, de acordo com IBGE é a alternativa “d”, conforme apresentado no 

gabarito provisório. 

 

Informação disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/pedras-grandes/panorama  

 

RECURSO 011 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 14 para os cargos do período 

vespertino. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. O enunciado do item I apresenta uma explicação sobre o solstício de verão, estando correta 

em relação ao verão brasileiro. 

 

Informação disponível em: https://www.todamateria.com.br/verao/  

 

RECURSO 012 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 19 para o cargo de Agente de 

Combate às Endemias. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. A margem da prova não impede o candidato de fazer a leitura do enunciado, não causando 

prejuízo na resolução da questão. 

 

RECURSO 013 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 20 para o cargo de Agente de 

Combate às Endemias. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. A questão apresenta uma técnica utilizada por diversos Municípios, no combate a transmissão 

de doenças. A questão visa verificar o conhecimento do candidato sobre tal técnica, senão vejamos: 

 
O “Fumacê” é uma estratégia encontrada para controlar as populações de mosquitos, 

e consiste em passar um carro que emite uma “nuvem” de fumaça com baixas doses de 

um agrotóxico que elimina a maior parte dos mosquitos adultos presentes. Esta é uma 

técnica muito utilizada durante períodos de epidemia para eliminar mosquitos e evitar 

a transmissão de doenças como a dengue, a Zika ou a Chikungunya. 

 

RECURSO 014 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 20 para o cargo de Técnico em 

Enfermagem. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que a questão não 

apresentava item I, apenas item II em ambas as afirmações. ANULAR A QUESTÃO. 

 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/pedras-grandes/panorama
https://www.todamateria.com.br/verao/
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RECURSO 015 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 22 para o cargo de Agente de 

Combate às Endemias. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. O período de incubação, de acordo com o Ministério da Saúde, é: 

 
Período de Incubação 

Varia de 3 a 15 dias, sendo, em média, de 5 a 6 dias. 

 

Sendo assim, a única alternativa correta é a apresentada na letra “c”, conforme o gabarito provisório. 

 

Informação disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_aspecto_epidemiologicos_diagnostico_tratamento.pdf  

 

 

Em relação a ausência de crase entre os números, a regra geral, de acordo com a Gramática da língua 

Portuguesa é: 

 
De maneira geral, os numerais não possuem gênero e também não são acompanhados 

por artigos (exceto um e dois e os números terminados em entos – trezentos x 

trezentas). Dessa forma, não há contração da preposição a com o artigo a ou com o 

pronome demonstrativo ( à = a + a ; àquele = a + aquele ). 

 

Há as exceções que devem ser utilizadas a crase, conforme segue: 

 
Quando há um substantivo feminino subentendido, usa-se crase. 

ex¹: Ela leu da página 5 à 30. 

Nesse caso, o substantivo ‘página’ está subentendido. 

VEJA: Ela leu da página 5 à página 30. 

 

 

 

Pedras Grandes, 31 de janeiro de 2023. 

 
 

 

AGNALDO FILIPPI  

Prefeito Municipal 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_aspecto_epidemiologicos_diagnostico_tratamento.pdf

