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Estado de Santa Catarina 

Câmara de Vereadores de Taió 

Concurso Público n.º 01/2018 

ATO 011: 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: 03  Referência(s): 14 
Área: LÍNGUA PORTUGUESA (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 que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante deve efetuar 
a análise dos termos dentro do texto e contexto apresentado para avaliação e não em contextos 
diversos que, excepcionalmente, poderiam trazer outra interpretação.  

Questão: 06  Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO  
Área: MATEMÁTICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR) 
Procedimento: QUESTÃO ALTERADA PARA A ASSERTIVA “D” 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Procedimento de Ofício: Houve equívoco na indicação da assertiva correta da questão, sendo ajustado 
neste momento, uma vez que o resultado da questão no cenário apresentado equivale à R$ 4,83, 
representado pela opção “D”. 

Questão: 13  Referência(s): 79 
Área: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO (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 atual vigência da lei, cujo termo sofreu alteração 
com a Lei Complementar 184/2015.  

Questão: 23  Referência(s): 79 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Jornalista 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: A questão traz claramente o conceito de “Briefing”, ou seja, literalmente um 
“resumo” dos dados levantados de desenvolvimento de trabalho, enquanto o conceito de “Apuração” 
é muito mais amplo, envolvendo desde pesquisas em campo, entrevistas, coletas de informações que 
podem ou não compor a matéria final, indo muito além do briefing.  

Questão: 32  Referência(s): 22 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contador 
Situação: DEFERIDO 
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Deferido: A colocação do termo “exceto” na opção II (quando deveria ser inclusive), torna a 
opção incorreta, não restando opção que considere apenas as opções I e III corretas, efetua-se o 
cancelamento da questão. 
 

Taió/SC, 07 de janeiro de 2019. 
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