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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2023 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

 

O MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO, Estado de Santa Catarina, faz saber a quem possa 

interessar a publicação do JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E 

GABARITO do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2023, conforme segue: 

 

Questão nº 4 – Língua Portuguesa – Nível Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Após a análise do recurso, segue análise: O processo de 

derivação imprópria, ou substantivação com numerais ocorre quando, a depender do contexto, este 

toma posição de substantivo. Por exemplo: ela gastou o milhão com bobagens. Ela pintou o dois de 

azul. No caso da sentença apresentada na questão, “O corretor estava pedindo ao cliente o dobro do 

valor que havia sido tratado”, a palavra dobro é numeral multiplicativo que se refere ao valor: o dobro 

do valor = duas vezes o valor. Portanto, neste caso, a palavra está com função única de numeral, e 

não de substantivo. Também destaca-se que o fato de haver um artigo na frente da palavra não a 

transforma em substantivo em todos os casos. Apenas quando a palavra adquire, na frase, sentido de 

substantivo. Veja mais exemplos de numeral multiplicativo em frases: 

Ele teve o triplo do desconto que eu tive. 

Nas férias, terá tempo para brincar o dobro do que costumava brincar. 

Quanto é o óctuplo de dois? 

Fontes:  

Infoescola 

Museu da Língua Portuguesa 

Só Língua Portuguesa 

 

Questão nº 9 – Matemática – Nível Superior 

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

assinalada conforme resolução:  

1/3 +2/5= 180 

5/15+6/15 =180 

11/15 

15/15-11/15 =4/15 

180/15 = 12 

12x4 = 48 

 

Questão nº 10 – Matemática – Nível Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Uma curva se refere a uma função quadrática quanto ao 

estudo de funções, assim como uma reta no estudo de função afim, diferenciando uma da outra. 

 

Questão nº 12 – Conhecimentos Gerais e Atualidades – Nível Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O enunciado apresenta informações e características que 

oferece subsídios para uma indicação assertiva. É a base da resposta. Quanto ao comando, embora 

não se apresente de forma interrogativa, solicita que o candidato assinale a alternativa que 

corresponda à beleza natural, localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, com base nas 

características apresentadas no enunciado. Além disso, as alternativas ‘a) Canoa Quebrada’ e ‘d) 

Bombinhas’, não se localizam no Estado de Pernambuco.  Embora Porto de Galinhas, seja um dos 

destinos muito procurados em Pernambuco, não se localiza no arquipélago de Fernando de Noronha. 

Restando, assim, a alternativa ‘c) Baía do Sancho’, eleita muitas vezes como uma das melhores praias 

do mundo. Desta forma, indefere-se o pedido de anulação da questão. 
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Questão nº 14 – Conhecimentos Gerais e Atualidades – Nível Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Primeiramente cabe ressaltar o que o tempo de prova (25 

questões e 2 horas) por questões é maior que o disponível no Enem (90 questões e redação em 5h e 

30min de prova e no segundo domingo de aplicação 90 questões em 5 horas de prova) por exemplo, 

cujas questões geralmente apresentam textos mais extensos. Quanto ao espaçamento entre as 

palavras, ele se dá de forma automática em qualquer editor de textos quando se utiliza de alinhamento 

justificado, deve-se considerar também, que tal fato (espaçamento de palavras) não altera de nenhuma 

forma a interpretação da questão. O enunciado apresenta informações e características que oferecem 

elementos para indicar a resposta correta. É a base da resposta. Neste caso, o enunciado traz a seguinte 

informação: os Tupi utilizavam um termo para designar o Brasil, e o seu significado é “Terra das 

Palmeiras. Quanto ao comando, embora não se apresente de forma interrogativa, solicita que o 

candidato assinale a alternativa que apresenta o termo utilizado pelos Tupis para designar o Brasil, 

cujo significado é “Terra das Palmeiras’. Terra de Santa Cruz foi o nome dado ao Brasil pelos 

portugueses após seu descobrimento. Umuarama é o nome de um município do Paraná, que na língua 

Tupi-guarani significa “lugar onde os amigos se encontram”. Quanto à Caatinga, é um conhecido 

bioma brasileiro. Ainda que o candidato tivesse dúvidas sobre a correspondência entre o termo e seu 

significado, o comando não induz ao erro e o enunciado fornece os subsídios necessários para a 

solução da questão. Desta forma, indefere-se o pedido de anulação da questão. 

 

Questão nº 21 – Fisioterapeuta 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Prezado (a) candidato (a), após análise do presente recurso, 

esta Banca entendeu por INDEFERIR o mesmo, tendo por justificativa que a questão referida 

pergunta sobre os músculos que são inervados pelo nervo radial, tendo como única alternativa correta 

a letra “b” (Todos os músculos do compartimento posterior do braço e do antebraço.). As demais 

alternativas se referem ao nervo axilar, nervo musculocutâneo e o nervo mediano, respectivamente. 

Diante do exposto, indefere-se este recurso. 

 

Questão nº 21 – Psicólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A repetição da palavra (sociológicas) no enunciado, não 

tem o poder de tornar a questão incorreta e nem mesmo de alterar a interpretação da questão e 

encontrar a resposta correta. A questão é substancialmente simples e clara, definir o conceito 

apresentado no enunciado, tanto é assim, que o(a) candidato(a) não apresenta argumentos que 

indiquem erro na escolha das alternativas da questão. Quanto ao espaçamento entre as palavras, ele 

se dá de forma automática em qualquer editor de textos quando se utiliza de alinhamento justificado, 

deve-se considerar também, que tal fato (espaçamento de palavras) não altera de nenhuma forma a 

interpretação da questão. 

 

Questão nº 23 – Psicólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Território em saúde é o local historicamente construído 

pelos sujeitos, sendo onde ocorrem seus relacionamentos de trabalho e vida social, familiar, e suas 

relações políticas, assim como todo o simbolismo daí derivado. O espaço regional (letra a), espaço 

das redes (letra c) podem ser território, mas não em saúde.  A delimitação das redes de serviço, sem 

a interação do sujeito que utilizaria este serviço, não serve como território. Porém, o conceito de lugar 

psicossocial do sujeito (letra b) descreve justamente o lugar aonde o sujeito se constitui considerando 

também sua subjetividade. A banca mantém a alternativa (b) como a correta. 

 

Major Gercino, 20 de março de 2023. 

 
 

VALMOR PEDRO KAMMERS 

Prefeito Municipal 


