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MUNICÍPIO DE SOMBRIO/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2021 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

 
 

O MUNICÍPIO DE SOMBRIO, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e a PS Concursos, torna 
público a Análise e Julgamento Dos Recursos Da Prova Objetiva, conforme segue: 
 

RECURSO 01 – QUESTÃO 02 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 2124364 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SAMU) 

PEDIDO 
O requerente solicita anulação da questão, afirmando que existem duas alternativas 
corretas, baseando-se no fato de o vocábulo "amarelo" ser um adjetivo. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois o vocábulo "amarelo" é 
sim um adjetivo, entretanto o enunciado pede a alternativa INCORRETA. Portanto, 
apesar de a proposição E estar correta, não está em consonância com o que foi 
solicitado no enunciado da questão. Deste modo recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 02 – QUESTÃO 05 – CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA 

INSCRIÇÃO 2124670, 2125086, 2125481; 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 014 – FISIOTERAPEUTA 

PEDIDO 
Os requerentes solicitam anulação da questão alegando haver na alternativa tida como 
correta no gabarito oficial a troca da palavra "proclítica" por "enclítica", o que 
inviabilizaria a resposta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que a solicitação procede, pois o fato de o pronome "nos" 
aparecer antes da forma verbal "cabe" consiste em uma próclise e não uma ênclise, 
como apontado na alternativa. Portanto recurso resta deferido e questão anulada. 

RECURSO 03 – QUESTÃO 10 – CONHECIMENTOS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

INSCRIÇÃO 2125081 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 
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CARGO 017 - ODONTÓLOGO (ESF) 

PEDIDO 

O pleiteante requer anulação da questão, alegando que a alternativa  
“A”, tida como correta segundo gabarito oficial, é incorreta e capciosa pois o benefício 
não havia começado a ser pago na data de publicação da notícia constante no 
enunciado induzindo ao erro. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o pleito procede, pois apesar de no momento da 
aplicação da prova o auxílio já estar sendo pago, há um equívoco na notícia 
mencionada no enunciado. Além disso, o fato do enunciado solicitar que fosse marcada 
a resposta incorreta de acordo com a notícia vinculada na data de 17 de dezembro de 
2021, pode causar confusão nos candidatos e indução ao erro, visto que nessa data em 
questão, o auxílio não havia começado a ser pago. Desta forma, recurso resta deferido 
e questão anulada. 

RECURSO 04 – QUESTÃO 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SAMU) 

INSCRIÇÃO 2124364 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SAMU) 

PEDIDO 

Requisitante interpõe recuso alegando que a questão está mal formulada, por entender 
que o procedimento de aferição da PA não deve ser executada na triagem e revista se 
alterada durante a consulta, bem como cita uma fonte que não condiz com o valor 
relativo da hipertensão arterial sistêmica. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso improcede. O embasamento à referida 
questão em análise foi retirado do manual LINHA DE CUIDADO DO ADULTO COM 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, onde coloca como diagnostico para HAS o 
texto que segue:  

Definição: O diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica (HAS) deve ser 
baseado em pelo menos duas aferições de pressão arterial por consulta, em 
pelo menos duas consultas. 
Sempre que possível, o diagnóstico de HAS deve ser estabelecido em mais de 
uma visita médica. Geralmente de 2 a 3 visitas com intervalos de 1 a 4 semanas 
(dependendo do nível de pressão arterial). O diagnóstico é feito em uma única 
visita se a PA do paciente estiver maior ou igual a 180/110 mmHg e houver 
evidência de doença cardiovascular. Sempre que possível, incluir a medição da 
PA fora do consultório, tanto para diagnóstico quanto para avaliação de 
pacientes com PA elevada com tratamento otimizado. 

Sendo assim questão mantida e recurso indeferido. 
Link para acesso ao manual: https://linhasdecuidado.saude.gov.br/resources/linhas-
completas/LC_HAS_no_adulto.pdf 

RECURSO 05 – QUESTÃO 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA (SAMU) 

INSCRIÇÃO 2125929 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 - CONDUTOR SOCORRISTA (SAMU) 

PEDIDO 
Solicitante requer anulação da questão argumentando que, segundo o protocolo do 
SAMU em atendimento clínico, quando não sabe-se do que se trata, o correto é verificar 
a responsividade do paciente. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede pois a referida questão em 
análise foi baseada nos Protocolos de Suporte Avançado de Vida do SAMU, onde deixa 
claro que em todas as etapas de verificação do protocolo AC1 não há presença de 
desfibrilador. Em vista disso, recurso indeferido e questão mantida. 
Link para acesso ao protocolo usado como referência no desenvolvimento da questão: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_avancado_vida.pdf 

RECURSO 06 – QUESTÃO 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ODONTÓLOGO (ESF) 

INSCRIÇÃO 2124246, 2124718; 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 017 - ODONTÓLOGO (ESF) 

PEDIDO 
Os requerentes pedem anulação da questão justificando que a substituição completa de 
uma restauração não se enquadra como menos invasiva. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após averiguação a banca conclui que o pedido não procede pois a referida questão 
pergunta sobre qual dos itens não era classificado como um procedimento 
minimamente invasivo. A alternativa C menciona a substituição completa, o que 
desclassifica como mínimo invasivo, sendo que existe o reparo feito na restauração que 
é minimamente invasivo. Logo, recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 07 – QUESTÃO 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ODONTÓLOGO (ESF) 

INSCRIÇÃO 2125021, 2124798; 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 017 - ODONTÓLOGO (ESF) 

PEDIDO 
Os pleiteantes requisitam anulação da questão afirmando que a substituição completa 
de uma restauração e implantes individualizados não se enquadram como menos 
invasivos. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca comunica que o pleito não procede. O conceito de Odontologia 
Minimamente Invasiva é o de máxima preservação da estrutura dental sadia e a 
aplicação de uma filosofia de trabalho que altera o modelo tradicional mecanicista de 
tratamento para uma abordagem de promoção de saúde e de preservação da saúde 
oral. Nesta mudança de paradigma, as alternativas conservadoras são esgotadas antes 
da indicação de técnicas invasivas, complexas e mais onerosas para o paciente. O 
implante individualizado se enquadra nas terapias periodontais conservadoras e 
microcirurgias que procuram um processo de reparo por primeira intenção. Por 
conseguinte recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 08 – QUESTÃO 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE FISIOTERAPEUTA 

INSCRIÇÃO 2124854, 2124741, 2124656; 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 014 – FISIOTERAPEUTA 

PEDIDO 
Os requerentes solicitam anulação da questão alegando que não é de sua competência 
a utilização e diagnostico do CID, tampouco o conteúdo estava previsto em edital. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. No edital consta o tema "3. 
Reabilitação de lesões, alterações ortopédicas traumatológicas, neurológicas e 
respiratórias"; dentro desta ênfase está o reconhecimento do CID como forma de 
classificar o trauma ou lesão que o paciente possa ter. Além disso, é função do 
fisioterapeuta reconhecer cada CID para poder tratar.  

A questão não menciona que ele deverá diagnosticar, sendo que os estados de saúde 
(doenças, distúrbios, lesões, etc.) são classificados na CID-10 sendo de competência 
do mesmo saber do que se trata. Enquanto os estados de saúde (doenças, distúrbios, 
lesões, etc.) são classificados na CID-10 (Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 10ª revisão) a funcionalidade e a 
incapacidade. Deste modo recurso indeferido e questão mantida. 

RECURSO 09 – QUESTÃO 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ODONTÓLOGO 

INSCRIÇÃO 2125020, 2124246, 2124718, 2125685, 2124950, 2125081, 2124798; 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 017 - ODONTÓLOGO (ESF) 

PEDIDO 
Os Candidatos solicitam anulação da questão por entenderem que há mais de uma 
alternativa correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que a solicitação procede. Realmente houve um equívoco 
na formatação da questão. O enunciado, na verdade deveria pedir a única alternativa 
incorreta ao invés da correta. Deste modo de acordo com a LEI Nº 5.081, DE 24 DE 
AGOSTO DE 1966 as alternativas A, B, C e D apresenta. Informações verdades que 
competem as atribuições do cirurgião dentista, e a única que não está correta é a 
alternativa E.  

Uma vez que a questão não pede a alternativa incorreta (alternativa E), o enunciado se 
torna impossível de ser resolvido, portanto não há alternativa única que contemple a 
resposta. Deste modo recurso deferido e questão anulada. 

RECURSO 10 – QUESTÃO 19 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

INSCRIÇÃO 2124785  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PEDIDO 
Requerente solicita anulação da questão alegando que a idade para rastreamento do 
câncer do colo do útero é diferente da alternativa alegada como correta no gabarito 
oficial. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede. A questão em destaque foi 
retirada do site do INCA(MS) conforme o link https://www.inca.gov.br/perguntas-
frequentes/como-mulheres-podem-se-prevenir-cancer-colo-utero onde fala claramente 
que para coleta de preventivo para detecção do câncer do colo do útero é de 25 a 64 
anos, conforme o texto:  
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Como as mulheres podem se prevenir do câncer do colo do útero? 

Com a vacinação contra o HPV antes do início da vida sexual e fazendo o exame 
preventivo (de Papanicolaou ou citopatológico), que pode detectar as lesões 
precursoras. Quando essas alterações que antecedem o câncer são identificadas e 
tratadas é possível prevenir a doença em 100% dos casos. 

O exame deve ser feito preferencialmente pelas mulheres entre 25 e 64 anos, que têm 
ou já tiveram atividade sexual. Os dois primeiros exames devem ser feitos com intervalo 
de um ano e, se os resultados forem normais, o exame passará a ser realizado a cada 
três anos. Sendo assim questão mantida e recurso indeferido. 

RECURSO 11 – QUESTÃO 19 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE FARMACÊUTICO 

INSCRIÇÃO 2124523  

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 016 – FARMACÊUTICO 

PEDIDO 
Solicitante requer anulação da questão por entender que não há nenhuma alternativa 
correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após profunda análise, a banca conclui que o recurso procede; Realmente houve erro 
de digitação fazendo com que não tenha nenhuma alternativa como reposta correta. De 
acordo com a 6° Farmacopéia Brasileira, DCB é a denominação do fármaco ou princípio 
farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão federal responsável pela vigilância 
sanitária, e DCI é a denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo, 
recomendada na Organização Mundial de Saúde. A alternativa correta deveria ser a 
letra B mas na digitação as letras foram trocadas ficando DBC no lugar de DCB. Assim 
recurso deferido e questão anulada. 

RECURSO 12 – QUESTÃO 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ENFERMEIRO 

INSCRIÇÃO 2125916, 2125438, 2125435; 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
007 – ENFERMEIRO; 

019 - ENFERMEIRO PSF 

PEDIDO 
Os Candidatos solicitam anulação da questão por entenderem que há mais de uma 
alternativa incorreta pois o intervalo entre o preconizado pelo Ministério da Saúde, que 
também é diferente dos estados, diverge das alternativas tornando-as incorretas. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede pois em nenhum momento a 
banca se referiu aos prazos de aplicação preconizados para cada estado que também 
diferem dos prazos elaborados pelo Ministério da Saúde. Entendendo que cada estado 
tem sua autonomia para praticar os determinados prazos a banca se baseou nas bulas 
de autorização da ANVISA conforme link para conferência: https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas. Sendo assim questão mantida e recurso 
indeferido. 
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RECURSO 13 – QUESTÃO 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ODONTÓLOGO (ESF) 

INSCRIÇÃO 2124950 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 017 - ODONTÓLOGO (ESF) 

PEDIDO 
Requerente solicita anulação da questão por entender que há duas alternativas 
incorretas conforme as atribuições do CD. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o pleito não procede. Conforme consta na PORTARIA 
Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 na parte das funções especificas do cirurgião 
dentista em seus incisos seguintes fica evidenciado que há apenas uma alternativa 
incorreta sendo a letra B. Nesta Portaria está assim mencionado:   

II - realizar a atenção a saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação 
e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e 
a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com 
resolubilidade.  

Portanto como observado acima a atenção a saúde não é somente individual, sendo 
que as demais alternativas estão corretas. Desta forma recurso indeferido e questão 
mantida. 

 

SOMBRIO/SC, em 07 de FEVEREIRO de 2022. 

 

MARIA REGINA QUARTIEIRO DE MATOS 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
 

 
GISLAINE DIAS DA CUNHA 

Prefeito Municipal 


