
ESTADO  DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR
COMISSÃO GERAL DE CONCURSOS PÚBLICOS

E D I T A L  N º  1 2 / C G C P / 2 0 1 9  

D I V U L G A  G A B A R I T O  P Ó S - R E C U R S O S  D A  P R O V A  O B J E T I V A  E
P A R E C E R E S  D O S  R E C U R S O S  S O B R E  Q U E S T Õ E S  D A  M E S M A

P R O V A ,  D O  P R O C E S S O  S E L E T I V O  N º  1 8 / C E S I E P / 2 0 1 8  

A Polícia Militar de Santa Catarina, por intermédio do Sr. Cel PM Presidente da Comissão de
Concursos Públicos, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste
Edital  e  demais disposições legais aplicáveis,  TORNAM PÚBLICO a divulgação do  EDITAL DE
DIVULGAÇÃO DO GABARITO PÓS-RECURSOS DA PROVA OBJETIVA E PARECERES DOS
RECURSOS  SOBRE  QUESTÕES  DA  MESMA  PROVA, referente  ao  Edital  de  PROCESSO
SELETIVO aberto pelo Edital nº 18/CESIEP/2018, nos seguintes termos:

Art.  1º  Fica  divulgado,  no  ANEXO  I  deste  Edital,  o  gabarito  pós-recursos  da  Prova  Objetiva,
referente ao Edital de Abertura Nº 18/CESIEP/2018.

Art. 2º Fica divulgado, no ANEXO II deste Edital, os pareceres dos recursos sobre as questões da
Prova Objetiva, referente ao Edital de Abertura Nº 18/CESIEP/2018.

Florianópolis, SC, 01 de março de 2019.

CLÁUDIO ROBERTO KOGLIN
Coronel PM Subcomandante-Geral

Presidente da Comissão de Concursos Públicos
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ANEXO I – GABARITO PÓS-RECURSOS

AGENTE TEMPORÁRIO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - NÍVEL MÉDIO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
B B C A A D C B C B A D B D B

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C A A D C D B A X D A C A B B

  X= QUESTÃO ANULADA. 
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ANEXO II – PARECERES DOS RECURSOS

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO Nº 01
PR OTOCOLOS DE RECURSO: 21905, 21895, 21889, 21894, 21904, 21906, 21919, 21887, 21901.
ALEGAÇÕES: Em síntese, os candidatos não apresentam fundamentações pertinentes.
RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista as seguintes explanações para cada uma das alternativas:
Alternativa  A:  Incorreta.  A vírgula  está  separando  elementos  essenciais  da  oração:  sujeito  (Os pesquisadores)  de  predicado
(tiveram) e complemento nominal (às notas dos estudantes.) do nome ao qual se refere (acesso).
Alternativa  B:  Correta.  As vírgulas estão sendo utilizadas  para separar  adjunto adverbial  intercalado na  oração (no início  do
semestre letivo). A vírgula, “no interior da oração serve: (…) para isolar o adjunto adverbial antecipado. (…) Quando os adjuntos
adverbiais são de pequeno corpo (um advérbio, por exemplo), costuma-se dispensar a vírgula. A vírgula é, porém, de regra quando
se pretende realçá-los” (CUNHA & CINTRA, 2001, p.645-646).
Alternativa C: Incorreta. A vírgula está separando elementos essenciais da oração: sujeito de predicado (eles, pediram - os alunos,
respondessem), nome e adjunto adnominal (questionário, chamado VARK).
Alternativa D: Incorreta. Faltam vírgulas em diversos lugares em que seria obrigatória (Havia técnicas usadas, que estavam bem
mais associadas com o bom desempenho nas provas. contrariando o imaginado pela maioria dos estudantes, independente de
seus estilos de aprendizagem). Além disso, a ordem foi alterada, causando problemas de sentido ao texto.
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

QUESTÃO Nº 02
PROTOCOLOS DE RECURSO: 21888, 21952, 21927, 21926, 21882, 21897, 21920, 21883.
ALEGAÇÕES: Em síntese, os candidatos alegam que não havia resposta correta. 
RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista as seguintes explanações para cada uma das alternativas:
O  verbo  ‘gostar  é  TI:  gostar  de  […]  obs.  a  sequência  gostar  de  que  faculta  a  elipse  da  preposição:  “gostei  que  o
nomeassem”’(LUFT, p.315).
Alternativa A: Incorreta. Falta a preposição de: Gostamos de estudar da forma que nem sempre funciona.
Alternativa B: Correta, pois na afirmativa ‘Nem sempre gostamos de estudar da forma como funciona’, a regência do verbo ‘gostar’
é respeitada; além disso, afirma-se que a forma adequada de estudo nem sempre é a preferida por ‘nós’, ou seja, estudar da
maneira de que se gosta não necessariamente é a forma adequada de estudo, pois pode não apresentar os resultados adequados.
Alternativa C: Incorreta. Para estar correta, a preposição deveria estar antes e não após o verbo ‘gostar’. Estudar da forma que
gostamos de nem sempre funciona.
Alternativa D: Incorreta, pois falta a negação “Nem sempre funciona estudar como gostamos”, pois a construção sintática está
correta.
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

QUESTÃO Nº 03
PROTOCOLOS DE RECURSO: 21921.
ALEGAÇÕES: Em síntese, o candidato não apresenta fundamentação pertinente.
RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista as seguintes explanações para cada uma das alternativas:
Alternativa A: Incorreta, pois avaliação, embora seja uma palavra no feminino, está no singular.
Alternativa B: Incorreta, pois trata-se de uma palavra no masculino, não permitindo, portanto, o uso da crase.
Alternativa C: Correta, pois a palavra está no feminino e no plural, substituindo adequadamente ‘notas’.
Alternativa D: incorreta, pois uma palavra no masculino não permite o uso de acento grave.
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

QUESTÃO Nº 04
PROTOCOLOS DE RECURSO: 22001, 21293, 21915, 21899.
ALEGAÇÕES: Em síntese, o candidato aponta que há uma inadequação na formulação da alternativa B, que não era a alternativa
a ser assinalada como resposta correta. 
RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista as seguintes explanações para cada uma das alternativas:
Alternativa A: Correta. As aspas em textos jornalísticos têm a função de citar discursos de pessoas envolvidas com o assunto em
questão, no caso, citando informações relacionadas à pesquisa mencionada anteriormente, para dar credibilidade à matéria.
Alternativa B: Embora uma das utilizações das aspas possa ser a de marcar a ironia em um texto, na matéria em questão, não
houve tal  uso em momento  algum,  ademais a inadequação em uma alternativa incorreta não prejudica  a interpretação dos
candidatos quanto à alternativa correta.
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Alternativa C: A notícia informa a publicação de um artigo que revela o resultado de uma pesquisa, mas o texto em si não discorda
das formas de aprendizagem como norteadoras das práticas de estudo.
Alternativa D: O uso do verbo dicendi ao fim da citação “diz o estudo” revela, inclusive, o interlocutor, o que demonstra não haver
desconhecimento de quem afirmou a informação.
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

QUESTÃO Nº 07
PROTOCOLOS DE RECURSO: 21959, 21989, 21974, 21987, 21910, 21902, 21898, 21912, 21924.
ALEGAÇÕES: Em síntese, os candidatos alegam que há mais de uma alternativa correta.  
RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista as seguintes explanações para cada uma das alternativas:
Alternativa A: Incorreta, pois o texto de apoio não trabalha com a descrição, com detalhes tais como cronograma de execução da
pesquisa e métodos de análise dos dados.
Alternativa  B:  Incorreta,  pois  não  se  trata  de  um  texto  narrativo,  não  havendo,  portanto,  nem  narrador  nem  personagens
(elementos da narrativa).
Alternativa C: Correta, pois noticia a publicação de um artigo científico no jornal  Anatomical  Sciences Education e os pontos
principais relacionados a ele (ideia defendida, questionário respondido pelos estudantes, orientações de estudo e verificação de
eficácia dessas orientações).
Alternativa D: Incorreta, pois o texto expõe as informações relacionadas a uma pesquisa, e não se trata da opinião da autora que o
redigiu, mas dos pesquisadores que realizaram o estudo.
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

QUESTÃO Nº 08
PROTOCOLOS DE RECURSO: 21907, 21900, 21990, 21922.
ALEGAÇÕES: Em síntese, os candidatos alegam que há mais de uma alternativa correta.  
RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista as seguintes explanações para cada uma das alternativas:
Alternativa A: Incorreta, pois ‘o imaginado’, por estar antecedido de artigo definido, está sendo utilizado com função substantiva.
Alternativa B: Correta, pois ‘usadas’, está especificando, qualificando ‘técnicas’.
Alternativa C: Incorreta, pois ‘os estudantes’, por estar antecedido de artigo definido, está sendo utilizado com função substantiva.
Alternativa  D:  Incorreta,  pois  em  ‘fortes  evidências’,  fortes  é  a  palavra  que  ocupa  função  adjetiva,  enquanto  ‘evidência’,
substantiva.
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

QUESTÃO Nº 09
PROTOCOLOS DE RECURSO: 21890
ALEGAÇÕES: Em síntese, os candidatos alegam que há mais de uma alternativa correta.  
RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista as seguintes explanações para cada uma das alternativas:
Alternativa A: Incorreta, pois associadas” está no feminino e no plural para concordar “técnicas”.
Alternativa B: Incorreta, pois “aprendizagem” não necessita necessariamente estar no plural.
Alternativa C: Correta, pois o verbo “havia”, quando significa existir é impessoal, portanto deve ficar no singular, mas, ao ser feita a
substituição, deveria ficar no plural “existiam”.
Alternativa D: Incorreta, pois o verbo “estavam” está no plural para concordar com ‘técnicas’.
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

QUESTÃO Nº 11
PROTOCOLOS DE RECURSO: 21908.
ALEGAÇÕES: Em síntese, o candidato alega que há mais de uma alternativa correta.  
RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista as seguintes explanações para cada uma das alternativas:
Alternativa A: Correta, pois o trecho em destaque inicia uma oração concessiva, portanto ‘Embora seja’ é a única alternativa
coerente para substituir ‘apesar de ser’.
Alternativa B: Incorreta, pois ‘Todavia’ indica oposição, que não é o sentido expresso pela oração de base.
Alternativa C: Incorreta, pois “Contanto” indica condição.
Alternativa D: Incorreta, pois “porque” indica causa ou explicação.
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

QUESTÃO Nº 12
PROTOCOLOS DE RECURSO: 21976.
ALEGAÇÕES: Em síntese, o candidato não apresenta fundamentação pertinente.
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RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista as seguintes explanações para cada uma das alternativas:
Alternativa A: Incorreta, pois ‘Microscópio’ é paroxítona (proparoxítona se considerada a sílaba flutuante).
Alternativa B: Incorreta, pois ‘É’ é monossílaba e, para ser oxítona, a palavra necessita ter mais de uma sílaba.
Alternativa C: incorreta, pois ‘Psicólogos’ é proparoxítona.
Alternativa D: correta, pois ‘Através’ tem a sua última sílaba pronunciada mais forte, portanto, ela é sua sílaba tônica.
“TONICIDADE: As sílabas de uma palavra podem ser fortes ou fracas. As sílabas fortes são chamadas de TÔNICAS, e as sílabas
fracas são chamadas de ÁTONAS. As palavras monossílabas,  por  possuírem apenas uma sílaba,  devem ser  chamadas de
tônicas ou átonas.

Monossílaba tônica — possui sentido próprio quando está só: chá, pá, mês.
Monossílaba átona — não possui sentido próprio quando está só: com, em, lhe.
Palavras com duas ou mais sílabas são classificadas de acordo com a posição que a sílaba tônica ocupa dentro da

palavra.
Oxítona — é a palavra cuja última sílaba é forte: café, maracujá, ananás.
Paroxítona — é a palavra cuja penúltima sílaba é forte: sapato, educado, revólver.
Proparoxítona — é a palavra cuja antepenúltima sílaba é forte: lâmpada, metafísica, pássaro.” (MARTINO, 2012, p.40).

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

INFORMÁTICA

QUESTÃO Nº 18
PROTOCOLOS DE RECURSO: 21885
ALEGAÇÕES: Em síntese, os candidatos alegam que há mais de uma alternativa correta. 
RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista  que a alternativa  “(B)  O endereço  concursopublico@concurso.com corresponde a uma Home Page.”,   NÃO pode ser
considerada correta, pois a presença do caractere especial “@” não é permitida no registro de endereço de domínio. Portanto
recurso indeferido.
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO Nº 23
PROTOCOLOS DE RECURSO: 21956, 21992
ALEGAÇÕES: Em síntese, os candidatos alegam que o conteúdo abordado pela questão não constava em edital.
RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista que trata do “Acordo de Paris” o qual, embora tenha sido firmado (assinado) pelas partes em 2015, trata-se de um tema
atual, em voga, em evidência, visto ser assunto de discussão pelas nações mundiais, como no Fórum Econômico Mundial em
Davos/2019 (encontro anual que reúne líderes mundiais da política e do mundo dos negócios). Da mesma forma, o Acordo de
Paris tomou grande espaço na imprensa internacional por conta da intenção dos Estados Unidos da América do Norte saírem
desse  acordo.  Novamente,  em janeiro  de  2019,  o  Acordo  de  Paris  tornou-se  assunto  na  mídia  internacional  por  conta  do
questionamento do governo Brasileiro sobre a permanência ou não do nosso país no referido acordo. Portanto recurso indeferido.
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

QUESTÃO Nº 24
PROTOCOLOS DE RECURSO:  21893, 21886, 21957, 21940, 21913, 21928
ALEGAÇÕES:  Em síntese,  os  candidatos  alegam que  a  questão  exigia  porcentagem  e  não  quantidade  e  que  o  conteúdo
abordado não constava em edital.
RESPOSTA:  Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, pois,
ainda  que  o  tema  “ENERGIA”  esteja  previsto  no  edital,  para  a  resolução  dessa  questão,  fazia-se  necessário  um  cálculo
matemático  básico,  sendo  que  o  conteúdo  programático  da  prova  de  conhecimentos  gerais  não  contemplava  cálculos
matemáticos. Portanto recurso deferido.
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

QUESTÃO Nº 25
PROTOCOLOS DE RECURSO: 21884, 21969, 21917, 21909, 21896, 21892, 21891, 22004, 21925, 21918
ALEGAÇÕES: Em síntese, os candidatos alegam que há mais de uma alternativa correta e que faltam informações no enunciado
que dificultam a resolução da questão. 
RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista o  fato de autoridades afirmarem que  um dos motivos que mais têm afetado o sucesso da obtenção da meta vacinal pelo
governo federal são as fake news, conforme, por exemplo, entrevista cedida pelo ex-ministro do governo Temer, Gilberto Occhi, ao
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Jornal “O Globo”: Na avaliação do ministro, alguns fatores podem ter interferido para o desempenho ruim entre as crianças. Dentre
eles, a propagação de boatos pela internet e um possível desinteresse das famílias por vacinar seus filhos “Temos uma questão
que afeta o mundo inteiro que são as fake news - disse – Temos que combater esse tipo de informação falsa. E mostrar para a
população que a vacina é segura, e importante”. (Fonte: O Globo).
Em relação às  campanhas  de  vacinação gerenciadas  pelo  governo  federal,  no  intuito  de  atender  o  calendário  nacional  de
vacinação, estas campanhas não deixaram de ser realizadas, diferentemente do que é afirmado na alternativa “C”. De acordo
com o pediatra Alexander Precioso, diretor de ensaios clínicos e farmacovigilância do Instituto Butantan, uma das instituições que
produzem no país vacinas, soros e outros compostos imunobiológicos “o programa brasileiro é um dos mais bem-sucedidos
do mundo”. (Fonte: Revista FAPESP).
Segundo pesquisas e levantamentos realizados pela FAPESP para compreender a queda na cobertura vacinal, “O ministério
aposta  mais  em  cinco  razões:  a  percepção  enganosa  dos  pais  de  que  não  é  preciso  mais  vacinar  porque  as  doenças
desapareceram; o desconhecimento de quais são os imunizantes que integram o calendário nacional de vacinação, todos de
aplicação obrigatória; o medo de que as vacinas causem reações prejudiciais ao organismo; o receio de que o número elevado de
imunizantes sobrecarregue o sistema imunológico; e a falta de tempo das pessoas para ir aos postos de saúde, que funcionam
das 8h  às 17h só  nos  dias  úteis.  Esses motivos são  os mais  mencionados nos monitoramentos feitos em municípios
brasileiros em seguida às campanhas nacionais – no estado de São Paulo foram visitados 58 mil domicílios após a campanha
de 2017. “Esses fatores podem interferir  na cobertura vacinal,  mas não são os únicos”, afirma Carla. “Também identificamos
relatos de médicos e outros profissionais da saúde que aconselham as pessoas a não se vacinarem contra as doenças que não
existem mais no país.”  (Fonte:  Revista FAPESP).  Dessa forma, conclui-se que vários são os prováveis motivos na baixa da
cobertura vacinal no Brasil, mas, nessa questão a única alternativa que indica um dos motivos pelos quais os brasileiros estão
deixando de se vacinar é a “D”. Portanto recurso indeferido. 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

QUESTÃO Nº 27
PROTOCOLOS DE RECURSO: 21929, 21970, 21903, 21954
ALEGAÇÕES: Em síntese, os candidatos alegam que a alternativa correta é diferente da apresentada pelo gabarito. 

RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista que, de acordo com informações sobre a economia do estado catarinense, disponíveis no site oficial do Governo do estado
de Santa Catarina,  “o  Norte é polo tecnológico,  moveleiro  e metal-mecânico”;  “o  Planalto  Serrano tem a indústria  de papel,
celulose e da madeira”; “a Grande Florianópolis se destaca nos setores de tecnologia, turismo, serviços e construção civil”; e, “no
Vale do Itajaí, predomina a indústria têxtil e do vestuário, naval e de tecnologia”.
No que diz respeito  à construção civil,  alternativa “C”,  a  referida alternativa cita a  “Grande Florianópolis”  e seus setores de
atividades econômicas de destaque. Portanto recurso indeferido.
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

QUESTÃO Nº 28
PROTOCOLOS DE RECURSO: 21916
ALEGAÇÕES: Em síntese, os candidatos alegam que a alternativa correta é diferente da apresentada pelo gabarito. 
RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista que não se refere à nascente do rio Iguaçu, mas sim ao fato de  esse rio estar presente e manter interface com o estado de
Santa Catarina, pertencendo, assim, a uma Bacia interferente: “Bacias interferentes em outros territórios estaduais – são aquelas
de rios que mantêm interface com outros Estados da União, seja diretamente, porque o curso d’água principal serve de limite inter-
estadual, seja porque ele aflui a rios federais. Nesta tipologia estão: Canoas, Pelotas, Uruguai, Iguaçu, Negro e Mampituba, rios
essencialmente de domínio Federal e Antas, Chapecó, Irani, Jacutinga, Peixe, Canoinhas e Timbó, rios de domínio do Estado e
afluentes dos Rios Uruguai e Iguaçu”. Portanto recurso indeferido. 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

QUESTÃO Nº 29
PROTOCOLOS DE RECURSO: 21999
ALEGAÇÕES: Em síntese, os candidatos alegam que há divergências na formulação do enunciado. 
RESPOSTA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em
vista que a Guerra do Contestado foi um conflito que alcançou enormes proporções na história do Brasil, cujos estados envolvidos
foram Paraná e Santa Catarina. Esse conflito ocorreu entre 1912 e 1916 e envolveu, de um lado, a população cabocla desses
Estados, e, de outro, os dois governos estaduais, apoiados pelo presidente da República, Hermes da Fonseca. Portanto recurso
indeferido.
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Edital nº 12/CGCP/2019                                                                                                                                                                           Página 6 de 6


