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EDITAL PSPS TA N° 01/2015 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO E SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
EM CARÁTER TEMPORÁRIO 

 
 

Segue análise dos recursos interpostos pelos candidatos, referentes ao 
Processo Seletivo Público e Simplificado para Contratação de Servidor Técnico-
Administrativo em Caráter Temporário - Edital 01/2015, realizado no dia 30 de abril 
de 2015. 
 
 
1º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): BRUNA TATIANE DIAS 
Inscrição: 110684 
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Número da Questão: 4 
ANÁLISE:  

A afirmativa I da questão 4, alvo do recurso da candidata, está correta. Isso porque o 
leão, imponente rei dos animais, na fábula age como o ser social “homem”, que sen-
te seu poder abalado (está chateado, está não muito rei dos animais, está aborreci-
do), após ouvir “poucas e boas” da “mulher” (que quebra um padrão social). No início 
do texto, é possível reconhecer o conflito homem “versus” mulher (marca do século 
XX em diante; no Brasil, mais precisamente, da década de 1970 em diante). O leão, 
“chefe da casa”, se vê diante da mulher que briga, que tem voz ativa e se posiciona. 
Ele fica moralmente abalado pelas palavras da mulher e se descaracteriza (não tão 
feroz, não tão rei). A mulher desmantela o poder do leão (o macho, o provedor, o 
patriarca, o forte), e ambos fazem parte do nosso contexto social. Ao dizer que o 
leão tinha brigado com a “mulher” (e não com a leoa), e que “esta lhe dissera poucas 
e boas”, chama-se a atenção para o “novo” papel social da mulher. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito. 
 
 

2º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): JAISON KIRCHNER 
Inscrição: 110795 
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Número da Questão: 19 
ANÁLISE:  
A palavra visão, no contexto administrativo, indica os limites enxergados a longo 
prazo. É a visão que norteará o planejamento estratégico, ferramenta utilizada na 
determinação dos rumos que a organização seguirá no período de tempo abrangido 
pela ferramenta. 
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Dentro do contexto da questão, claramente administrativo e não etimológico, não há 
ambiguidades ou margem para outras interpretações. 
Também não há margem de dúvidas quanto à letra A ser a resposta correta, pois: 
(B) Capacidade de conseguir resultados limitados às possibilidades da equipe.  
O líder tem a capacidade de conseguir resultados além dos esperados de seus lide-
rados. 
(C) Capacidade de potencializar situações de divisões e conflitos.  
O líder tem a capacidade de neutralizar ou minimizar situações de divisões e confli-
tos. 
(D) Capacidade de mandar na execução de tarefas, mesmo quando a situação vai 
de encontro aos objetivos da organização. 
O líder guia seus liderados na execução das tarefas e sempre dirige seus esforços 
ao encontro dos objetivos propostos pela organização. 
(E) Capacidade de ludibriar seus liderados objetivando o alcance das metas estabe-
lecidas pela  gestão superior.   
Um líder nunca ludibria seus liderados, pois assim estaria pondo em risco sua credi-
bilidade. Sem credibilidade não há liderança. 
A questão está correta. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito. 
 
 
3º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): ANDRÉ LUIZ SCHLINGMANN 
Inscrição: 111490 
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – INGLÊS  
Número da Questão: 8 
ANÁLISE:  
Segundo os dicionários da língua Portuguesa, a palavra “fronteira” é um substantivo 
feminino com vários significados: 

I- 1 Zona de território imediata à raia que separa duas nações. 
2 Linha divisória; raia; confins. 

(Fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 2008-
2013; http://www.priberam.pt/DLPO/fronteira. Acesso em: 06 maio 2015). 

 

II- 1 Parte extrema de uma área, região etc., a parte limítrofe de um espaço em 
relação a outro. 

     Ex.: havia patrulhas em toda a f. 
 2 Derivação: por extensão de sentido. 

 a área contígua a essa parte extrema 
 Ex.: as cidades da f. 

 3 o marco, a raia, a linha divisória entre duas áreas, regiões, estados, países 
etc. 
Ex.: <o rio servia de f. entre as duas fazendas> <somente à noite, atraves-
saria a f. do estado> 

 4 Derivação: por extensão de sentido. 
o fim, o termo, o limite esp. do espaço 

http://www.priberam.pt/DLPO/fronteira
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Ex.: para a ciência, o céu não tem f. 
 5 Derivação: sentido figurado. 

o limite, o ponto extremo de algo de cunho abstrato 
Ex.: havia chegado à f. da decência 

 6 Derivação: sentido figurado (da acp. 3). 
o limiar, a raia, o limite entre dois espaços, estados, situações etc. 
Ex.: doente, sabia que vivia na f. da morte 

 7 Rubrica: física. 
região de separação entre um sistema físico e a sua região externa 

 8 Rubrica: matemática. 
a totalidade dos pontos existentes nas linhas fronteiriças de um conjunto; 
contorno 

9 Rubrica: termo militar. Diacronismo: antigo. 
expedição militar que objetivava defender os confins de um país, região 
etc. 

 (Fonte: Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. Acesso em: 06 maio 2015.) 
 

Na questão de número 8, a palavra “fronteira” foi corretamente utilizada de acordo 
com as opções oferecidas pelos referidos dicionários, a saber: “linha divisória”; “o 
marco, a raia, a linha divisória entre duas áreas, regiões [...]”; “o limiar, a raia, o limite 
entre dois espaços, estados, situações etc.”. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito. 
 
 
4º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): HELMUTH KOCH NETO 
Inscrição: 111463 
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – INGLÊS  
Número da Questão: 18 
ANÁLISE:  
Analisando o pedido de recurso do candidato em questão, a banca conclui que o 
recurso é cabível, visto que, em 2001, o procedimento de fertilização não era regu-
lamentado, não podendo, portanto, ser considerado como legal ou ilegal.  
Assim sendo, nenhuma das alternativas oferecidas à questão 18 é correta. 
PARECER - Questão anulada. 
 

Blumenau, 06 de maio de 2015. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Anna Rossário Freitag Kopper 
Chefe da Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas  


