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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: 7  Referência(s): 77 
Área: MATEMÁTICA (comum aos cargos de nível médio e superior) 

Situação: INDEFERIDO 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.2.1, “2” e “3”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto no 
Item 10.2.5 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: a questão busca o resultado da operação disposta na 
questão, que se dá com após a última operação (simplificação), sendo representado unicamente pela assertiva “D”. 

Questão: 11, 12, 13, 14 e 15   Referência(s): 77 
Área: INFORMÁTICA BÁSICA (comum aos cargos de nível médio e superior) 

Situação: INDEFERIDO 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.2.1, “2” e “3”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto no 
Item 10.2.5 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante deixa de observar que o item 6.2.1 deixa 
absolutamente claro que o tópico de informática básica é exigido para TODOS os cargos de nível médio e superior. Ainda 
que o cargo de técnico em contabilidade tem habilitação mista: técnico em contabilidade e/ou superior em ciências contábeis. 

Por fim todo o conteúdo programático das questões comuns (língua portuguesa, matemática, informática básica e 
conhecimentos gerais e atualidades) são comuns ao nível médio e superior. 

Questão: 23  Referência(s): 77 e 26 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Técnico em Contabilidade 

Situação: INDEFERIDO 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.2.1, “2” e “3”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto no 
Item 10.2.5 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante deixa de observar que o artigo 147 traz o tipo 
de penalidade exposta, enquanto o item I elenca um item passível de penalidade, ou seja, no caso de obtenção irregular de 
aposentadoria (que configura improbidade administrativa) se dá a cassação da aposentadoria, aliada a um dos tipos de 
penalidade dispostas no art. 147. Não se confunde com reversão, pois neste caso a aposentadoria é “desfeita” e não caçada. 

Questão: 23  Referência(s): 15 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Auxiliar de Administração 

Situação: INDEFERIDO 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.2.1, “2” e “3”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto no 
Item 10.2.5 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante deixa de observar que o artigo 147 traz o tipo 
de penalidade exposta, enquanto o item I elenca um item passível de penalidade, ou seja, no caso de obtenção irregular de 
aposentadoria (que configura improbidade administrativa) se dá a cassação da aposentadoria, aliada a um dos tipos de 
penalidade dispostas no art. 147.  
 

Recursos apresentados sem fundamentação, fonte ou referência foram indeferidos sem análise de 
mérito e não listados nesta publicação, como determinado pelo item 10.2.5 do Edital. 

 
Tigrinhos/SC, 30 de dezembro de 2021. 
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