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Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
SAMAE – Cocal do Sul/SC 

Concurso Público n.º 01/2018 

ATO 012: 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: 01  Referência(s): 127  
Área: LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

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. Respondido para 
meros fins de despacho: Impetrante alega “erro na questão”, porém não aponta o suposto erro, 
tampouco traz qualquer elemento que possibilite a análise de seu pleito, uma vez que a questão trata 
de análise de texto, onde a sua compreensão é parte da avaliação. 

Questão: 12  Referência(s): 261  

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
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. Respondido para 
meros fins de despacho: Impetrante não aponta nenhuma fonte ou referência que sustente os seus 
argumentos, prejudicando desta forma, qualquer análise em relação ao seu pleito. 

Questão: 12  Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO   

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Houve equívoco na transcrição da nomenclatura oficial do rio apontado para análise da questão, 
expondo como “Tigres”, quando na realidade a nomenclatura correta é “Tigre”, não existindo deste 
modo, opção correta para a questão. 

Questão: 18  Referência(s): 146  
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante aponta referência que não traz qualquer elemento em relação ao 
nome que se busca na questão, uma vez que não se encontra qualquer erro de grafia na questão em 
tela, prejudicando desta forma, qualquer análise em relação ao seu pleito. 

Questão: 18  Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO   
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Houve equívoco na transcrição da nomenclatura oficial do rio apontado para análise da questão, 
expondo como “Tigres”, quando na realidade a nomenclatura correta é “Tigre”, não existindo deste 
modo, opção correta para a questão. 
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Questão: 19  Referência(s): 13  

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante aponta referência que não traz qualquer elemento em relação ao se 
busca na questão, uma vez que se trata de questão acerca da lei orgânica, não tendo os argumentos 
nada relacionado ao tema, tampouco a fonte apontada: “Wikipédia”, prejudicando desta forma, 
qualquer análise em relação ao seu pleito. 

Questão: 28  Referência(s): 13  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão tem por base o estudo da administração pública, cujo conceito foi 
retirado na íntegra do autor indicado em seu enunciado, estando disponível na página 56: MUNIZ, A. 
J. de O.; FARIA, H. A. Teoria geral da Administração: noções básicas. 5. ed. Rev. ampl. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

Questão: 38  Referência(s): 13 e 146  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão é clara em buscar atos de improbidade administrativa que causam 
prejuízo ao erário público, na ótica da Lei 8429/92. Isto posto, a opção I (Art. 9º, VII) e a opção III 
(Art. 9º, V) pertencem a Seção I – Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam 
Enriquecimento Ilícito, enquanto apenas a opção II (Art. 10, VII) é a única opção disposta que faz 
parte da Seção II - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário, opção 
esta buscada pelo enunciado da questão. 

Questão: 27  Referência(s): 224  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE ETA/ETE 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante em seu recurso aponta como opção correta a assertiva “A”, 
justamente aquela já indicada pelo gabarito provisório, porém em análise de outra peça recursal, será 
alterada para a opção “D”. 

 

Questão: 27  Referência(s): 105 e 137  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE ETA/ETE 
Situação: DEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO ALTERADA PARA A ASSERTIVA “D” 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Em reanálise da opção III, encontram-se sequências diversas a apresentada na 
questão, com aplicabilidade e eficiência, sendo utilizada por diversos órgãos ligados ao tratamento de 
água, sendo que deste modo, não apenas a sequência III está correta, invalidando assim esta opção. 
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Questão: 30  Referência(s): 58  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE ETA/ETE 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não formula qualquer pleito em relação a questão, apenas cita 
definições de um autor, estas ainda de encontro com as opções expostas, impossibilitando desta 
forma qualquer análise, uma vez que sequer algum pedido ou questionamento foi formulado. 

Questão: 30  Referência(s): 106 e 137  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE ETA/ETE 

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. Respondido para 
meros fins de despacho: Impetrante não aponta nenhuma fonte ou referência que sustente os seus 
argumentos, prejudicando desta forma, qualquer análise em relação ao seu pleito. 

Questão: 33  Referência(s): 224  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE ETA/ETE 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante em seu recurso aponta como opção correta a assertiva “C”, 
justamente aquela já indicada pelo gabarito provisório, inexistindo qualquer análise a ser realizada na 
questão. 

Questão: 35  Referência(s): 224  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE ETA/ETE 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante em seu recurso aponta como opção correta a assertiva “D”, 
justamente aquela já indicada pelo gabarito provisório, inexistindo qualquer análise a ser realizada na 
questão. 

 

Questão: 37  Referência(s): 224  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE ETA/ETE 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante em seu recurso aponta como opção correta a assertiva “A”, 
justamente aquela já indicada pelo gabarito provisório, inexistindo qualquer análise a ser realizada na 
questão. 
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Questão: 38  Referência(s): 105 e 224  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE ETA/ETE 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A descrição em controversa “precipitação de gás”, na descrição do procedimento 
de “Trocas de gás” é comumente utilizada por diversos órgãos e estudos técnicos a respeito do tema, 
inclusive utilizado por outras autarquias do gênero (Samae Caxias do Sul/RS, por exemplo) e inclusive 
por estudos da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, em relação aos procedimentos de tratamento de 
esgoto. (https://portalteses.icict.fiocruz.br/) (www.samaecaxias.com.br).   

 
 

Cocal do Sul/SC, 27 de março de 2018. 
 

 

Banca Técnica 
NBS Serviços Especializados Eireli 
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