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JULGAMENTO DE RECURSOS QUANTO A CLASSIFICAÇÃO E FORMULAÇÃO 

DE QUESTÕES/GABARITO PRELIMINAR 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 01 DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS 

INDEFERIDA 

 

Observemos inicialmente do que trata a questão 

 

1. Observe a figura abaixo: 

 

 
 

Sobre o uso correto das palavras “Sessão, Seção e Cessão”, complete as lacunas 

nas frases abaixo com a palavra correta. 

 

I. A __________ da câmara de vereadores terá como objetivo aprovar ou não 

a nova lei. 

II. No supermercado os sabonetes se encontram na _______ de limpeza. 

III. Seu Paulo confirmou a ________ de suas roupas para a campanha do 

agasalho realizada pela Prefeitura. 

IV. Vamos assistir à próxima ________ desse filme? 

 

A sequencia correta é: 

a) I. Seção II. Sessão III. Cessão IV. Sessão; 

b) I. Cessão II. Sessão III. Sessão IV. Seção; 

c) I. Sessão II. Seção III. Cessão IV. Sessão; 

d) I. Sessão II. Cessão III. Seção IV. Sessão; 

 

Pois bem, vamos destacar os significados das palavras sessão, seção e 

cessão e seus respectivos empregos. 

 

Sessão 

O termo “Sessão”, segundo o dicionário Aurélio significa: 

 

“s.f. Tempo em que uma assembleia, um congresso, um corpo deliberativo 

ou consultivo se mantém em reunião, estudando, discutindo e resolvendo 



  
MUNICÍPIO DE PERITIBA 

 
 
 

questões. / Tempo de duração de um espetáculo: vimos o filme na sessão 

das dez. / Tempo contínuo empregado na realização de cada fase de um 

trabalho. / Período do ano em que uma assembleia deliberativa pode 

exercer validamente suas funções: sessão ordinária; sessão extraordinária. 

/ Cada encontro terapêutico do cliente com o analista: duas sessões de 

análise por semana. / Bras. Reunião para a prática do espiritismo: sessão 

espírita.” 

 

Ou seja, escrita desse modo significa espaço de tempo de uma reunião 

deliberativa, de um espetáculo de cinema, teatro, etc. Para se lembrar desse 

significado é só pensar que ela advém do latim “sessio” e que significa “sentar-se”. 

Logo, todas as sessões que exijam da pessoa que ela se sente é escrita com três 

"esses" 

 

Exemplos de utilização adequada desse termo seria: 

 Esta sessão do cinema foi muito boa. 

 A sessão de hoje na Assembleia visa aprovar, ou não, a nova lei proposta. 

 A sessão demorou muito a começar, mas o filme valeu a pena. 

 A sessão terá como objetivo aprovar ou não a nova lei do estudante. 

 A sessão com o psicólogo durou um pouco mais do que o planejado. 

 

Cessão 

O termo “Cessão”, segundo consta no dicionário Aurélio quer dizer: 

 

“s.f. Ação de ceder. / Direito Transferência a outrem de bens ou de direito 

de que alguém é proprietário ou titular.” 

 

Ou seja, escrita desse modo tem um único significado: ceder, ou seja, transferir 

algo, dar posse de algo a outrem. Para se lembrar do modo como se escrever lembre-

se que “ceder” começa com “c”. 

 

Exemplos de utilização adequada desse termo seria: 

 A cessão do seu terreno foi concluída com sucesso. 

 A cessão dos livros será interrompida. 

 A cessão de suas terras foi aceita. 

 Autorizei a cessão dos materiais deste departamento à instituição carente que 

os solicitou. 

 

Seção 

Pode também ser chamada de “Secção”, segundo o dicionário Aurélio seu 

significado é: 

 

“s.f. Ato ou efeito de cortar ou seccionar; parcela, porção, parte, divisão de 

um todo. / Ponto ou local em que algo foi cortado ou dividido. / Divisão 

administrativa: seção de pessoal. / Parte de uma obra literária ou científica 

por capítulos ou artigos para melhor compreensão do plano da mesma. / 

Arquitetura. Corte de um edifício pelo centro, a um plano, com proporções 
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de altura e profundidade rigorosamente observadas para compreensão da 

sua disposição interior. / Geometria. Linha determinada sobre uma 

superfície por uma outra que encontra a primeira. / Geometria. Corte 

vertical. / Militar. A quarta parte de um esquadrão. / Subdivisão de baterias 

em um número limitado de soldados e bocas de fogo. / História natural. 

Divisão de um gênero; divisão secundária; subdivisão. / Cada uma das 

repartições em que se divide outra, ou subdireção das secretarias do 

Estado: chefe de seção. / Cada uma das subdivisões interiores de um 

estabelecimento, que tem funções diferentes das outras: a seção das 

camisas é logo em frente. / Farmacologia. Operação por meio da qual se 

dividem as substâncias medicinais com o auxílio de instrumentos 

cortantes. // Geometria. Seções cônicas, as seções planas de um cone 

reto de base circular. (São a elipse, a parábola e a hipérbole.) // Seções 

planas, as que são produzidas por um plano numa superfície ou volume.” 

 

Ou seja, trata-se do ato ou efeito de repartir. Significa ainda: divisão de 

repartições públicas, parte de um todo, departamento. 

 

Exemplos de utilização adequada desse termo seria: 

 Na seção de artigos esportivos você encontra o que procura. 

 Esta notícia está na seção de fofocas. 

 

Pois bem, analisemos agora as alternativas propostas pela questão da prova. 

 

I. A __________ da câmara de vereadores terá como objetivo aprovar ou não a 

nova lei. 

 

É evidente aqui que para aprovar uma lei se faz necessário de “que uma 

assembleia, um congresso, um corpo deliberativo ou consultivo se mantenha 

em reunião, estudando, discutindo e resolvendo questões”, desta forma é de 

fácil percepção de que esta lacuna fica corretamente preenchida por sessão. 

 

II. No supermercado os sabonetes se encontram na _______ de limpeza. 

 

É evidente aqui que se trata do departamento de limpeza do 

supermercado, ou seja, da seção de limpeza. 

 

III. Seu Paulo confirmou a ________ de suas roupas para a campanha do 

agasalho realizada pela Prefeitura. 

 

Aqui fica evidente o ato de ceder as roupas, assim sendo, a alternativa 

correta é cessão. 

 

IV. Vamos assistir à próxima ________ desse filme? 

 

Neste item também fica evidente que se trata do “Tempo de duração de 

um espetáculo”, logo a escrita correta é sessão. 
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Desta forma a sequencia correta é: sessão – seção – cessão – sessão. 

Portanto está correta a alternativa “c”, conforme gabarito preliminar. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 24 DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS 

 

INDEFERIDA – Se analisarmos o Art. 22 da Lei Orgânica do Município de Peritiba - 

SC, de fato versa sobre DECRETOS e PORTARIAS. No entanto, o enunciado da 

questão, trata especificamente sobre DECRETO. A alternativa apontada no gabarito 

refere-se a uma competência do Prefeito Municipal que se dá através de Portaria, 

conforme imagem abaixo, desta forma indefere-se o pedido de anulação: 
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Fonte: 

http://peritiba.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/7303/codNorma/677 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 26 DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS 

 

DEFERIDA – A questão 26 para o Cargo de Fiscal de Tributos, esta sendo ANULADA, 

contando como certa a todos os candidatos deste cargo, em face de que o enunciado 

tratava sobre a Lei que instituiu o ICMS, quando na verdade a Lei 10.297 de 26 de 

dezembro de 1996, citada no enunciado da questão, apenas da nova redação. A Lei 

que de fato instituiu o ICMS foi a Lei 7.547 de 27 de janeiro de 1989 conforme recurso 

apresentado e entendimento dos profissionais que compõe a banca. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 16 DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA 

DEFERIDO – Altera-se o Gabarito de “C” para alternativa “D”, por equivoco no 

lançamento do Gabarito Preliminar. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 12 DO CARGO DE MÉDICO CLINICO GERAL 

DEFERIDO – O recurso apresentado, trata de outra tecla de atalho. Habitualmente 

utilizamos a tecla Ctrl B, para salvar, no entanto como a questão não tratou de qual 

método de salvar, entende esta banca em ANULAR a questão visando não prejudicar 

ou causar dupla interpretação aos candidatos, conforme fonte em: 

https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-

Windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2#OfficeVersion=2016,_2013 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 26 DO CARGO DE MÉDICO CLINICO GERAL 

INDEFERIDO – Pautado no artigo apresentado no link a seguir, a banca indefere o 

pedido de anulação. Fonte: http://www.scielo.br/pdf/cadsc/v23n4/1414-462X-cadsc-23-

4-354.pdf, e http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89101983000600006 o uso da tetraciclina é indicado no tratamento da mesma. 

 

Peritiba – SC, 04 de setembro de 2017. 
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