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ATO 011/PS/001/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO PRELIMINAR  

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2017  

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Monte Castelo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, torna público o 

julgamento dos recursos contra questões de prova, conforme segue: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO 
 
Questão 18 – Agente de Combate a Endemias 
Candidato: 621598 
Alegação: em síntese, candidato solicita troca de gabarito, de alternativa C para B, de acordo com 
pesquisas feitas. 
INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, uma vez que de acordo com DIVE-SC 
(2015, p. 23), a capacidade vetorial é a capacidade que o vetor tem de transmitir o vírus (sendo a 
alternativa C correta), a alternativa B corresponder a competência Vetorial, que é a capacidade que o 
vetor tem de abrigar a multiplicar o vírus no seu organismo e se tornar infectante. 

 
FONTE: DIVE, 2015, p. 23 
 
Referência Bibliográfica: 
 
DIVE-SC. Dengue: orientações técnicas para pessoal de campo. Revisado 2015. Disponível em: 
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/publicacoes/manuais_cartilhas/Manual_de_Campo_Dengue.pdf  
QUESTÃO MANTIDA 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR 
 
Questão 12 – Engenheiro Civil 
Candidato: 617829 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada alegando, em síntese, que de 
acordo com o inciso II do artigo 37 da Constituição Federativa do Brasil, somente a investidura em cargo 
em comissão não depende de prévia aprovação em concurso público. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em tela deve ser anulada. Isso 
porque as regras gerais acerca da Administração Pública estão previstas a partir do artigo 37 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O inciso II do referido artigo assim dispõe: “a 
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 

http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/publicacoes/manuais_cartilhas/Manual_de_Campo_Dengue.pdf
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prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração” – grifo nosso. 
 
Já a alternativa D da questão em análise diz justamente o contrário, vejamos: “a investidura em cargo 
ou emprego público independe de aprovação prévia em concurso público”. 
 
Tendo em vista que o recurso em análise não aborda qualquer outro vício na questão, e que diante dos 
fatos e fundamentos arrolados acima, a alternativa D de fato está incorreta (o cabeçalho da questão 
solicitou que os candidatos assinalassem a alternativa incorreta), não há que se falar em anulação da 
questão. 
 
Referência Bibliográfica 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: > 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm <. Acesso em: 30 de junho de 2017. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

 

MONTE CASTELO (SC), 04 de julho de 2017. 

 

Jean Carlo Medeiros de Souza 

Prefeito Municipal 

 

 

 


