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ATO 009/CP/001/2017 
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA 

DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017  
 

O PREFEITO MUNICIPAL de Capão Alto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
juntamente com a comissão de Concurso Público e o Instituto o Barriga Verde, tornam público o 
julgamento dos recursos contra questões de prova, conforme segue: 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO 

Questão 19 – Agente Administrativo 
Candidato: 619841 
Alegação: candidato alega que a legislação exige a publicação para atos na modalidade convite e cita 
trechos da lei federal nº 8.666/1993. 
INDEFERIDO: Pelo exposto, percebe-se um equívoco do(a) candidato(a). Primeiramente analisemos o 
caput do art. 21, que trata das publicações: 
 
art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos 
concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com 
antecedência, no mínimo, por uma vez: 
  
Aqui percebe-se claramente que não há qualquer menção sobre a modalidade convite, pois esta é a razão 
de tal modalidade, acelerar o procedimento e reduzir custos para a administração pública. 
 
Na segunda parte da legislação mencionada, fica claro o equívoco: 
 
IV - cinco dias úteis para convite. 
§ 3º os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do edital 
resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e 
respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. 
 
Esta parte trata dos prazos mínimos para recebimento das propostas, aqui o prazo na modalidade convite 
será contado a partir da expedição do convite e não da publicação, conforme consta expressamente 
previsto na legislação. Edital publicado para as demais modalidades e expedição do convite para esta 
modalidade, enviado diretamente aos convidados. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 28 – Agente Administrativo 
Candidato: 619841/ 620488 
Alegação: em síntese, candidatos alegam que o crédito adicional especial é aberto pelo executivo e não 
pelo legislativo; que as contas do poder executivo também serão apresentadas ao Tribunal de Contas do 
Estado. Pede-se a anulação da questão. 
INDEFERIDO: os créditos adicionais suplementares e especiais, ou seja, aqueles em que não ocorre uma 
situação emergencial serão autorizados por lei. Sempre que o prefeito verificar a necessidade de abertura 
deve encaminhar ao legislativo um projeto de lei para autorização de abertura e depois de concedida a 
autorização o prefeito poderá abrir mediante decreto. 
O julgamento das contas do prefeito (decisão final) compete à câmara municipal, enquanto que o tribunal 
de contas apenas emite parecer sugerindo a aprovação ou rejeição das contas apresentadas. 
 
Art. 82. O poder executivo, anualmente, prestará contas ao poder legislativo, no prazo estabelecido nas 
constituições ou nas leis orgânicas dos municípios. 
        § 1º as contas do poder executivo serão submetidas ao poder legislativo, com parecer prévio do 
tribunal de contas ou órgão equivalente. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 33 – Agente Administrativo 
Candidato: 619841/ 620488/ 621006 
Alegação: em síntese, candidatos alegam que não há resposta correta e pede-se a anulação da referida 
questão. 
DEFERIDO: os recursos merecem provimento, uma vez que a alternativa B considerada como correta, não 
responde ao enunciado. Nesta situação, dentre as alternativas apresentadas, nenhuma responde 
perfeitamente ao enunciado da questão, portanto, anula-se a questão. 
QUESTÃO ANULADA 

 

Questão 36 – Agente Administrativo 
Candidato: 632624 
Alegação: em síntese, candidato alega que existe mais de uma alternativa correta. 
INDEFERIDO: o controle de bens patrimoniais da administração pública tem como função identificar a 
localização e os responsáveis pelos bens públicos, não consistindo mérito quanto à utilização, ou prazo de 
utilização, dos bens. O prazo, em sua imensa maioria é indeterminado. O controle de materiais é realizado 
para evitar perdas, furtos ou desvios de materiais, por isto a necessidade da identificação de um 
responsável, cabendo a este responsável o manuseio e controle dos prazos de validade, o bom 
funcionamento e demais ações que visam sua melhor utilização. Não compete ao controle de materiais 
analisar o uso ecológico, incorreto ou verificação do prazo de validade. A tarefa de repor bens e materiais 
cabe ao departamento de compras, com base nas informações prestadas pelos responsáveis pelo 
material. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 39 – Agente Administrativo 
Candidato: 619841 
Alegação: em síntese, candidato alega que a questão apresenta duplo sentido. 
INDEFERIDO: não assiste razão o recorrente, pois a função do FIREWALL é controlar o acesso de 
usuários não autorizados ou mal intencionados. Ainda que um FIREWALL esteja configurado corretamente 
e com proteção máxima, isto não impede que o computador seja infectado por vírus, uma vez que o 
FIREWALL não realiza qualquer verificação nos arquivos baixados pelo usuário, somente impede acesso 
de usuários externos. Neste sentido, caso o usuário tenha um FIREWALL instalado e habilitado sem ter 
instalado um programa antivírus, ao efetuar o download de um arquivo infectado com vírus seu 
computador será infectado sem qualquer intervenção do FIREWALL. 

Vejamos a função do FIREWALL segundo a Microsoft: 
 
Os firewalls inspecionam pacotes recebidos e os comparam a um conjunto de regras. Se as regras 
autorizarem o pacote, o firewall o transmitirá ao protocolo TCP/IP para processamento adicional. Se as 
regras não autorizarem o pacote, o firewall o descartará e, se o log estiver habilitado, criará uma entrada 
em seu arquivo de log. 
A lista de tráfego permitido é preenchida de uma das seguintes maneiras: 
• Quando o computador que tem o firewall habilitado inicia a comunicação, o firewall cria uma 
entrada na lista de forma que a resposta seja permitida. A resposta recebida é considerada tráfego 
solicitado, e você não precisa configurá-la. 
• Um administrador configura as exceções do firewall. Isto permite acesso a determinados programas 
executados em seu computador ou acesso a portas de conexão especificadas do computador. Nesse 
caso, o computador aceita tráfego de entrada não solicitado quando funciona como servidor, ouvinte ou 
item par. Esse é o tipo de configuração que deve ser concluída para que se possa estabelecer conexão 
com o SQL Server. 
Escolher a estratégia de firewall é uma tarefa mais complexa do que simplesmente decidir se uma dada 
porta deve ficar aberta ou fechada. Ao elaborar uma estratégia de firewall para sua empresa, é importante 
que você considere todas as regras e opções de configuração disponíveis. Este tópico não examina todas 
as possíveis opções de firewall. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 40 – Agente Administrativo 
Candidato: 620319 
Alegação: candidato alega que há duas alternativas corretas. 
INDEFERIDO: O(a) Candidato(a) mencionou que a questão possui duas alternativas corretas, sem 
mencionar quais seriam as alternativas e qual o embasamento para tal argumentação. Diante destes fatos, 
fica prejudicada a análise do Recurso. Recurso não será conhecido por falta dos requisitos mínimos para 
análise. Gabarito mantido. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 29 – Monitor de Informática 
Candidato: 632712 
Alegação: candidato solicita cancelamento da questão, alegando que perante as condições apresentadas 
na questão 29 foi possível observar que  a mesma não apresenta se o painel de controle do windows 7 
está sendo exibido por categoria ou ícones grandes/pequenos. 
INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, indiferente do modo de exibição, nenhuma 
alternativa estaria correta a não ser a opção “B”. Pois a opção “Web e Lan” não existem e o caminho 
“Central de Rede e Compartilhamento” não possui a opção “Opções da Internet”. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS – NÍVEL SUPERIOR 

Questão 3 – Língua Portuguesa 
Candidato: 623431 
Alegação: em síntese, candidato alega que a questão está mal elaborada pois da a entender que o 
enunciado pergunta o que se origina do encontro ia, e não da palavra em um todo. 
INDEFERIDO: Não possui razão de ser o recurso do candidato, visto que se parte da premissa que existe 
o encontro vocálico “ia”. Assim, havendo encontro vocálico, só pode ser em sílabas diferentes, pois numa 
mesma sílaba só pode haver o encontro de uma vogal e uma semivogal (ditongo), ou de uma vogal e de 
duas semivogais (caso do tritongo). Como estão em sílabas diferentes (a-ca-ri-ci-am) há a presença do 
hiato. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR 

Questão 11 – Legislação e Administração Pública 
Candidato: 633074 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando em síntese, que as 
alternativas A e C da questão em análise também estariam corretas. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão deve ser anulada, tampouco que 
comporta duas alternativas corretas. Importante salientar, em um primeiro momento, que todas as quatro 
alternativas da questão foram formuladas tendo por base a Lei Orgânica do Município de Capão Alto (SC), 
como bem informou o seu enunciado. 
 
Pelo que se percebe, quanto à alternativa C não há controvérsia, já que divulgado pelo gabarito preliminar 
como sendo a questão correta e o recurso confirma tal situação, então passa-se à análise da alternativa A. 
Contudo, antes disso há de se mencionar que a alternativa C foi formulada com base no parágrafo único 
do artigo 28 da lei já mencionada, que assim dispõe: “salvo as expressas exceções previstas nesta Lei 
Orgânica, é vedado a qualquer dos poderes delegar competência”. 
 
Quanto à alternativa A, esta foi formulada tendo por base o artigo 30, que por sua vez assim dispõe: “A 
eleição para Vereador, far-se-á, simultaneamente com a do Prefeito e Vice Prefeito, obedecendo a 
legislação eleitoral” – grifo nosso. A alternativa está incorreta porque trocou a expressão 
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“simultaneamente” por “sucessivamente”. Ou seja, as eleições para Prefeito e Vice Prefeito ocorrem de 
forma simultânea, e não sucessiva, conforme restou noticiado pela alternativa. 
 
Diante dessas considerações, não há que se falar em anulação da questão em análise. 
 
Referência Bibliográfica 
Lei Orgânica do Município de Capão Alto (SC). Disponível em > https://leismunicipais.com.br/lei-organica-
capao-alto-sc <. Acesso em 14/07/2017. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 23 – Assistente Social 
Candidato: 619833/ 321000/ 622105/ 624529/ 633074/ 633951 
Alegação: As (os) candidatas (os) impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que onde 
refere-se a execução de Medidas Socioeducativas imposta a adolescentes que cometeram algum tipo de 
ato infracional, a alternativa que fala que os conselheiros Tutelares acompanham as medidas é falsa e está 
colocada como verdadeira e a alternativa que fala sobre a PSC é verdadeira e está disposta como falsa. 
DEFERIDO: A alegação está de acordo com a legislação, a alternativa correta é a letra C, conforme consta 
no Estatuto da Criança e do Adolescente:  
 
Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse 
geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. 
 
Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas 
durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de 
modo a não prejudicar a freqüência à escola ou à jornada normal de trabalho. 
 

Referência Bibliográfica:  

 LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. 
QUESTÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DE  GABARITO PARA LETRA C 

 

Questão 30 – Assistente Social 
Candidato: 633074 
Alegação: As (os) candidatas (os) impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que Na 
prova a primeira alternativa está sendo considerada como falsa de acordo com o gabarito, porém no que 
se verifica na lei, que em nenhum momento os serviços do SUS e do SUAS não podem ou não devem 
promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de 
informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de 
propiciar sua plena participação social. O que se retrata aqui é que no enunciado da alternativa está 
descrito PODERÃO e na Lei está DEVERÃO, de mesmo modo que os dois verbos se refere que os 
serviços do SUS e SUAS PODEM como DEVEM fornecer informações e orientações, como assim descrito 
no Parágrafo do artigo citado. 
INDEFERIDO: A questão deverá ser mantida devido que o enunciado deixa claro que é de acordo com a 
referida Lei. “Os serviços do SUS e do SUAS , poderão , conforme os casos, promover ações articuladas 
para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de 
acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social”. A Lei 
não faz a menção de “Conforme os Casos”.  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm%3c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm%3c
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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Referência Bibliográfica:  
 
 (LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015) Dispõe da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 16 – Enfermeiro 
Candidato: 634109 
Alegação: candidato solicita cancelamento da questão, alegando que a questão contém erro na 
construção da frase, onde diz: II. A melhoria dos usuários aos serviços de saúde mudando a forma 
tradicional de entrada por filas e ordem de chegada; deveria ser: A melhoria do acesso dos usuários, 
mudando a forma tradicional de entrada por filas e ordem de chegada 
INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois a existência ou não da vírgula na 
afirmativa não mudaria seu sentido. Bem como a alternativa foi retirada  na integra de sua fonte (como 
visto na imagem abaixo), o MS e COSEMS (2009, p; 20), ou seja, sem a vírgula em questão: 

 
 
Referência Bibliográfica: 
MS e COSEMS. O SUS de A à Z: Garantindo a saúde nos municípios. 3;ed.  2009. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 23 - Enfermeiro 
Candidato: 634109 
Alegação: candidato solicita cancelamento da questão, alegando que o gabarito aponta a letra \"D\" como 
resposta correta, entretanto, as afirmativas das questões A e B também são afirmativas incorretas. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois o enunciado solicita qual alternativa esta 
incorreta, e de acordo com o COFEN, no código de ética de enfermagem (COREN-SC, 2013), as 
alternativas A , B e C são corretas, e apenas a alternativa D incorreta, uma vez que para ser correta 
deveria conter: ‘Recusar-se a desenvolver...” 
 
Art 64: “recursar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de 
proteção individual e coletiva definidos na legislação especifica”. (COREN-SC, 2013, p. 85) 
Art. 72. Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva 
e completa. (COREN-SC, 2013, p.86) 
 
Art. 76. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que  lhe é 
devido, como forma de garantir Assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer 
natureza para si ou para outrem (COREN-SC, 2013, p.87) 
 
Art. 80. Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de Enfermagem ou de saúde, que 
não seja Enfermeiro. (COREN-SC, 2013, p.87) 
 
Referência Bibliográfica: 
COREN-SC. Serie cadernos de enfermagem. V.1. 2013. Disponível em: www.corensc.gov.br/wp-
content/uploads/2015/03/Serie_Cadernos_Enfermagem_Vol01.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 16 – Farmacêutico 
Candidato: 621233 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que ficou prejudicado o 
correto entendimento do item uma vez que se objetiva a melhoria do acesso dos usuários e não a melhoria 
das pessoas que usam o sistema como ficou entendido na questão. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que restou prejudicado o entendimento da 
questão, uma vez que a interpretação de texto faz parte das habilidades a serem avaliadas, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato. O conteúdo apresentado pelo candidato em seu argumento 
corrobora com o conteúdo disponibilizado na questão. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 26 – Farmacêutico 
Candidato: 629421 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão 26 no 
caderno de provas apresenta como correta a alternativa C, e no gabarito apresentado pela banca está 
correta a alternativa A. 
DEFERIDO: Alternativa correta e apresentada no caderno de provas: alternativa C. 
ALTERA GABARITO PARA LETRA C 

 

Questão 21 – Médico Clínico Geral 
Candidato: 626940 
Alegação: Candidato solicita anulação da questão com a seguinte fundamentação: “A letra A também é 
incorreta, pois afirma que o sulfato ferroso e o ácido fólico devem ser suplementados a partir da vigésima 
semana de gestação devido à maior intolerância no início da gravidez.” 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois em nenhum momento na alternativa A, 
está afirmando que o sulfato ferroso e o ácido fólico devem ser suplementado a partir da vigésima semana, 
e sim, MANTER a suplementação, conforme a alternativa abaixo; 
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A) Hemoglobina >11g/dL. Ausência de anemia. Manter suplementação de 40mg/dia de ferro elementar e 
400μg de Ácido Fólico, a partir da 20ª semana, devido à maior intolerância no início da gravidez. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 26 – Médico Veterinário 
Candidato: 633962 
Alegação: em síntese, candidato alega que refratômetro ou colostrômetro indica a qualidade do colostro a 
ser fornecido e não o grau da imunidade passiva repassada ao bezerro. 
INDEFERIDO: Embora o refratômetro não seja fabricado para avaliar a quantidade de IgG no sangue, ele 
faz isso indiretamente, medindo a quantidade de proteínas totais. Como em bezerros recém-nascidos 
existe uma estreita correlação entre as imunoglobulinas absorvidas e o total de proteína no sangue (já que 
nas primeiras horas de vida a maior parte da proteína consumida no colostro é IgG), pode-se inferir que o 
valor obtido por leitura no refratômetro pode estimar a absorção de IgG pelos animais. 
 
Referência Bibliográfica: 
https://www.milkpoint.com.br/radar-tecnico/animais-jovens/como-saber-se-a-colostragem-da-minha-
bezerra-foi-realizada-da-forma-correta-63778n.aspx 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 27 – Médico Veterinário 
Candidato: 620244/ 626060 
Alegação: em síntese candidatos alegam que Tilosina consta como um antibiótico de amplo espectro, não 
se limitando apenas as gram-positivas; e que o conteúdo não consta no edital. 
INDEFERIDO: Segundo Manual Saunders Terapeutico Veterinário o espectro de atividade da Tilosina é 
limitado PRINCIPALMENTE (o que não significa exclusivamente) a bactérias aeróbicas gram-positivas. 
Sendo que nenhuma alternativa se encaixa em inibidores de bactérias pela ligação á unidade ribossomal  
5OS, inibindo sua síntese proteica. Tratamento inclui o uso aplicado e conhecimentos de farmacologia 
voltada para a clinica medica, conteúdos previstos em Edital.  
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 30 – Médico Veterinário 
Candidato: 620692 
Alegação: em síntese, candidato alega que na parte “sempre que possível realização de experimentos 
controlados” não houve separação entre a palavra possível e realização, mudando assim o sentido da 
frase. 
INDEFERIDO: Não há embasamento nesse argumento, pois mesmo que onde indicado o uso de uma 
virgula o sentido da frase não muda. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 39 – Médico Veterinário 
Candidato: 620244 
Alegação: em síntese, candidato alega duas alternativas corretas: B e D. 
INDEFERIDO: não assiste razão ao candidato, com exceção dos monotremados, os mamíferos 
apresentam tetas, normalmente pares, ligadas às glândulas mamárias. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 40 – Médico Veterinário 
Candidato: 626060 
Alegação: em síntese, candidato alega duas alternativas corretas: A e B. 
DEFERIDO: assiste razão ao candidato, pois dentes não são considerados ossos. Banca decide pela 
anulação da questão analisada. 
QUESTÃO ANULADA 
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Questão 16 – Psicólogo  
Candidato: 622335 
Alegação: em síntese, o candidato alega que a questão não apresenta uma opção de verdadeiro para 
todas as opções e pede a anulação da questão. 
INDEFERIDO: A questão pedia para responder de acordo com os Princípios Fundamentais encontrados 
no Código de ética da profissão e a questão considerada Falsa é um Dever Fundamental e não um 
Princípio como pedia a questão. 
 
Referências Bibliográficas: 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-
etica-psicologia.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 19 – Psicólogo 
Candidato: 623431 
Alegação: em síntese, o candidato alega que todas as opções estão corretas. 
INDEFERIDO: A questão pedia a alternativa incorreta.  
O item incorreto traz: Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo deverá prestar informações, 
considerando o previsto neste Código. 
E no código de ética o artigo se apresenta assim: Art. 11 – Quando requisitado a depor em juízo, o 
psicólogo poderá prestar informações, considerando o previsto neste Código. 
O verbo poderá foi alterado para deverá, fazendo assim, com que o item se torne incorreto. 
 
Referências Bibliográficas: 
CONSELHO FEDERL DE PSICOLOGIA. http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-
psicologia.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 22 – Psicólogo 
Candidato: 631271 
Alegação: em síntese, o candidato alega que o autor citado não consta no conteúdo programático, sendo 
que não há bibliografia específica e pede a anulação da questão. 
INDEFERIDO: Por não haver bibliografia específica em Edital, qualquer autor e bibliografia poderão ser 
utilizados para a composição das questões, desde que o seu conteúdo esteja de acordo com o previsto em 
Edital. E a questão citada tem seu conteúdo apresentado no conteúdo programático do Edital, logo, 
indefere-se o pedido e mantém-se a questão. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 24 – Psicólogo 
Candidato: 631271 
Alegação: em síntese, o candidato alega que o autor citado não consta no conteúdo programático, sendo 
que não há bibliografia específica e pede a anulação da questão. 
INDEFERIDO: Por não haver bibliografia específica em Edital, qualquer autor e bibliografia poderão ser 
utilizados para a composição das questões, desde que o seu conteúdo esteja de acordo com o previsto em 
Edital. E a questão citada tem seu conteúdo apresentado no conteúdo programático do Edital, logo, 
indefere-se pedido e mantém-se a questão. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 28 – Psicólogo 
Candidato: 623431/ 630012 
Alegação: em síntese, candidatos alegam que as opções da questão não estão de acordo com o que diz a 
literatura; que a alternativa considerada correta não procede e pede a anulação da questão. 
INDEFERIDO: A questão foi retirada da referência citada abaixo, página 97. Portanto, é um conteúdo que 
se encontra em literaturas, como também, em estudos é dessa forma que é ensinado. 
A questão pedia que as fases estivessem apresentadas de forma correta e não que haveria de ter todas as 
fases colocadas, não cita a quantidade de fases. Como também, a questão não pede que as fases estejam 
de forma cronológica. A afirmação utilizada no início da questão é para situar o candidato sobre o 
conteúdo que vai ser abordado. E a palavra utilizada não inviabiliza o candidato a responder de forma 
correta a questão. 
 
Referências Bibliográficas: 
BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trasse. Psicologias: Um a 
introdução ao estudo de psicologia. Editora Saraiva. São Paulo: 3º tiragem, Capítulo 23, 2001. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

RECURSOS DE APLICAÇÃO DE PROVA E RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO 

Candidato: 630603 – Professor de Educação Física 

Alegação: No ato de entrega do meu cartão resposta, o qual continha outras formas de identificação, este 

não foi assinado. Solicito a continuidade de concorrência à vaga. 

DEFERIDO: Ao candidato não assiste razão quanto à alegação de falta de orientação, pois há um cartaz 
colado na frente da sala que orienta sobre a assinatura do cartão resposta, bem como ao iniciar a prova os 
candidatos são orientados a assinar o cartão, e ainda o próprio Edital é claro quanto a isto, senão vejamos:  
 
10.14. Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o cartão-
resposta devidamente assinado e o caderno de questões.  
 
10.16. O correto preenchimento do cartão resposta é de total responsabilidade do candidato, não sendo 
responsabilidade do fiscal de sala alertá-lo das incorreções. 

 
No entanto, tendo em vista que a correção é feita por meio de leitura óptica e não se descarta a correção 
por falta de assinatura, o cartão resposta do candidato será corrigido normalmente, não havendo qualquer 
prejuízo ao candidato, apesar de sua falta de atenção às orientações básicas.  

 
E ainda não há previsão editalícia de que o cartão deixará de ser corrigido por falta de assinatura, 
senão vejamos:  
 
10.15. Será atribuída nota 0,00 (zero) à resposta de questões objetivas:  
 
a) Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial;  
b) Que contenha emenda (s) e/ou rasura (s), ainda que legível (eis);  
c) Contendo mais de uma opção de resposta assinalada;  
d) Que não estiver assinalada no cartão de respostas;  
e) Preenchida fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova.  
 

Diante do exposto, defere-se o pedido do candidato, informando que seu cartão resposta será 
submetido à correção normalmente.  
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Candidato: 633579 

Alegação: Devolução do valor de 100,00 (cem reais) pagos pela inscrição, visto que o concurso foi 

cancelado e não há interesse da candidata em aguardar novo. 

INDEFERIDO: Considerando que não houve cancelamento do Concurso Público 001/2017 de Capão Alto; 
Considerando, que em nenhum momento cogitou-se a hipótese de cancelamento deste Concurso; 
Considerando ainda, que não houve divulgação de qualquer hipótese de cancelamento em meio oficial, até 
porque se trata de informação inverídica. 
Descarta-se o que foi mencionado pela candidata recorrente, sendo que tal fato não passou de mera 
informação controversa. 
Tendo em vista que a aplicação das provas e o Concurso foram mantidos, e que as provas escritas 

objetivas ocorreram no domingo dia 09 de julho de 2017 em local e horário divulgado em ato próprio nos 

meios oficiais de divulgação, quais sejam, site da Instituição responsável pelo Certame www.iobv.org.br, 

bem como site da Prefeitura Municipal de Capão Alto, esta Banca decide pelo indeferimento do pedido de 

devolução do valor da taxa de inscrição conforme já foi divulgado no ato de julgamento dos recursos contra 

indeferimento de inscrições Ato 005 publicado no site em 05 de julho de 2017,  data anterior à aplicação 

das provas.  

 

 

Capão Alto, 18 de julho de 2017. 

 
 
 

Tito Pereira Freitas 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iobv.org.br/

