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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 03/2022 

 

ROSANE SARTORI ROSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA DISCORDÂNCIA DE GABARITO E QUESTÕES 

do Edital de Processo Seletivo 03/2022, conforme segue: 

  

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 06 para os cargos de nível fundamental. 

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

apresenta correta. Passamos a analisar a questão: 

 

06) A distância entre São João Batista e Tijucas é de 29 km, 

sendo assim é correto afirmar que se uma pessoa ir e voltar até 

Tijucas 6 vezes ela percorrerá a distância de quantos km: 

a) 89; 

b) 348; 

c) 224; 

d) 314. 

 

Observem que o enunciado indica a distância de 29 km e solicita calcular a distância de 6 vezes indo e voltando, 

ou seja, ir = 29 km, voltar = 29 km, sendo assim, o cálculo deve ser: 

 

12 X 29 km = 348 km. 

 

RECURSO 002 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 12 para os cargos de nível médio e 

superior. 

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

apresenta correta, conforme podemos verificar: 
 

O mandato dos senadores é de oito anos. Mas as eleições para o 

Senado acontecem de quatro em quatro. Assim, a cada eleição, a Casa 

renova, alternadamente, um terço e dois terços de suas 81 cadeiras. 

 

Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/guia-do-congresso-para-eleitores-e-cidadaos/7-

qual-o-tempo-de-mandato-e-qual-a-forma-de-eleicao-dos-senadores  

 

RECURSO 003 

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

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

apresenta correta. O assunto abordado na questão é fundamentado na literatura de fisioterapia, conforme segue: 
 

 
 A FISIOTERAPIA NA ASSISTÊNCIA EM OBSTETRÍCIA: (BELEZA; CARVALHO, 

2010; THOMSON; SKINNER; PIERCY, 1994) 

 

Demais recursos não foram julgados por estarem em desacordo com o item 8.4 do edital, ou seja, sem referência e 

fundamentação lógica, senão vejamos: 

 
8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com 

argumentação lógica e consistente, com apresentação de bibliografia no caso de 

recurso contra questões, ou seja, obrigatoriamente deverá conter: CONTESTAÇÃO, 

ARGUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/guia-do-congresso-para-eleitores-e-cidadaos/7-qual-o-tempo-de-mandato-e-qual-a-forma-de-eleicao-dos-senadores
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/guia-do-congresso-para-eleitores-e-cidadaos/7-qual-o-tempo-de-mandato-e-qual-a-forma-de-eleicao-dos-senadores
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Município de São João Batista, 27 de junho de 2022. 

 

 

 

ROSANE SARTORI ROSA 

Secretaria Municipal de Administração 


