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

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2017  
 

O PREFEITO MUNICIPAL de Forquilhinha, 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 e Gabarito Preliminar , conforme segue: 

 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO 
 

Questão 7  – Matemática (comum a todos os cargos) 
Candidato: 635714 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão possui 
dupla interpretação e que procurou 4 professores de matemática e que estes confirmaram que a questão 
deve ser anulada. 
INDEFERIDO: Em análise ao recurso, verificamos que o recurso não procede, cabe ressaltar que a 
interpretação do enunciado das questões faz parte da sua resolução da mesma e que houve somente um 
recurso sobre a questão, sendo que os demais candidatos não se sentiram prejudicados. Em relação a 
argumentação do candidato em que o enunciado não deixa claro de qual valor é a subtração, o enunciado 
menciona somente um valor, portanto não há como ter dúvida sobre qual valor efetuar a subtração. Não 
obstante o candidato fundamenta seu pedido na consulta a professores de matemática, porém não expressa 
a resolução da questão que leve ao entendimento de uma segunda interpretação. Segue a resolução: 
 
Questão 07 - A alternativa que corresponde ao resultado de 30 subtraído da sua metade, é: 
Analisando o enunciado observamos que precisamos subtrair de 30 a sua metade, portanto temos que a 
metade de 30 é igual 30/2 = 15. Logo temos que subtrair 15 de 30, portanto 30-15 = 15. 
 
Portanto o resultado de 30 subtraído a sua metade é 15. 
 
Desta forma a questão é passível de solução e com somente uma alternativa correta, sendo esta a 
alternativa “C) 15”. Assim, a banca decide por manter a questão. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 19  – Agente Comunitário de Saúde 
Candidato: 629672 
Alegação: Candidato envia dois recursos, um solicitando troca de gabarito, de B para C, e em um segundo 
recurso, solicita cancelamento da questão: alegando: “Não achei a resposta da questão número 19 
convincente pois é uma resposta que na prática não acontece, perguntei para as agentes de saúde e pode 
sim chamar a pessoa carinhosadamente por nomes como vovó, querida, bonitinha. Achei que essa resposta 
não está dentro do que acontece na prática.” 

INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois as questões são baseadas em 

bibliografias específicas da profissão, e não na prática diária de profissionais, sem embasamento. Desta 
forma, esta questão foi retirada do Caderno 19- Envelhecimento e Saúde (MS, 2006, p.16), onde trata a 
comunicação da pessoa idosa:  
“A comunicação é considerada uma necessidade fundamental, cuja satisfação envolve um conjunto de 
condições bio-psicossociais. É mais do que uma troca de palavras, trata-se de um processo dinâmico que 
permite que as pessoas se tornem acessíveis umas às outras por meio do compartilhamento de sentimentos, 
opiniões, experiências e informações. Comunicar envolve, além das palavras que são expressas por meio 
da fala ou da escrita, todos os sinais transmitidos pelas expressões faciais, pelo corpo, postura corporal e 
distância que se mantém entre as pessoas; a capacidade e jeito de tocar ou mesmo o silêncio em uma 
conversa. A comunicação é essencial na área de saúde, pois, por meio dela são obtidas informações 
valiosas para a condução terapêutica.” 
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Desta forma, na comunicação do com o idoso, deve evitar chamar esta pessoa carinhosamente de “vovó”, 
“querida”, “bonitinha”, “lindinha”, sendo alternativa B correta. 
 
Referência Bibliográfica: 
MS. Caderno 19- Envelhecimento e Saúde, 2006, Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 16 – Telefonista 
Candidato: 632582 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada alegando, em síntese, que 
a pergunta formulada no cabeçalho da questão ficou em aberto, pois o documento ostensivo é 
aquele considerado irrestrito, mas que não deve ser aberto no momento do recebimento. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão deve ser anulada. Em um 
primeiro momento há de se mencionar que o Decreto nº 2.134, de 24 de janeiro de 1997, utilizado 
na fundamentação do recurso em análise foi revogado pelo Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro 
de 2002, que por sua vez foi revogado pelo Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012. 
 
De qualquer forma, o tema trabalhado na questão em tela diz respeito a questões básicas de 
arquivologia e protocolo. Neste sentido, quando um documento entra em uma repartição pública, 
ou ainda privada, dá-se início à fase de protocolo com algumas atividades típicas entre as quais 
podemos citar: o recebimento da correspondência, a separação dos documentos (se ostensivo ou 
sigiloso), a classificação, o registro, a autuação, a distribuição ou a expedição etc. 
 
Durante a classificação, os documentos passam por análise a fim de se identificar o assunto dos 
mesmos e, quanto à natureza do assunto abordado, os documentos são classificados em sigilosos 
ou ostensivos. Os documentos sigilosos são classificados em secretos, ultra-secretos, confidenciais 
ou reservados e devem ser entregues ao respectivo destinatário sem a abertura do envelope. O 
mesmo ocorre com os documentos de caráter particular e não oficial (pessoal). 
 
Já os documentos ostensivos, se recebidos em envelopes fechados, devem ser abertos para que 
se proceda à sua classificação. Nestes termos, a alternativa B da questão em análise está correta 
não comportando qualquer erro, contradição ou obscuridade capaz de ensejar a sua anulação. 
 
Diante dessas considerações, não há que se falar em anulação da questão em análise. 
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Referência Bibliográfica 
Arquivologia e procedimentos administrativos. Disponível em > http://simagestao.com.br/wp-
content/uploads/2016/02/arquivologia-e-procedimentos-administrativos.pdf <. Acesso em 
03/08/2017. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 19 – Telefonista 
Candidato: 630014 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada alegando, em síntese, que 
o enunciado é generalizado e sem especificação o que causou interpretações variáveis. Diz ainda 
que a alternativa C é coerente com o enunciado genérico da questão. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão deve ser anulada. Em um 
primeiro momento há de se mencionar que a questão teve por base os elementos da comunicação 
(em sentido lato sensu, em não especificamente uma comunicação através de telefone). Outrossim, 
o tema foi devidamente previsto no edital de abertura do concurso público em tela. 
 
Sendo assim, são exemplos de elementos de uma comunicação o emissor, o receptor a mensagem, 
o código e o canal de comunicação. Este último, por sua vez, corresponde ao meio em que a 
mensagem será transmitida, como, por exemplo, pelo telefone ou pela televisão. 
 
Quando se fala em elementos da comunicação, quando a mensagem não é codificada de forma 
correta pelo receptor, ou seja, se um elemento qualquer venha a interferir na transmissão da 
mensagem, este recebe o nome de ruído (alternativa D), e não barreira (alternativa C). São 
exemplos de ruído: voz baixa ou defeito no aparelho de telefone. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

 
Questão 18 – Técnico de Enfermagem do SAMU 
Candidato: 629362 
Alegação: candidato solicita cancelamento da questão, alegando que há duas alternativas INCORRETAS, 
B sendo que nesta opção fala que o sus foi criado na década de 70 apos o movimento da reforma sanitária  
e C,  na opção C fala dos princípios do sus  a    integralidade, equidade e universalidade, sendo portanto 
que  a participação  popular, descentralização e regionalização e hierarquização são diretrizes do sus e não 
princípios. 
INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois de acordo com MS (1999,p. 4-6), Baseado 
nos preceitos constitucionais a construção do SUS se norteia pelos seguintes princípios doutrinários:  
- universalidade 
- Equidade 
- integralidade 
 
E os princípios que regem a organização do SUS: 
 
- Regionalização e Hierarquização 
- Resolubilidade 
- Descentralização 
- Participação popular 
 
Referência Bibliográfica: 
MS. ABC da SAUDE: Doutrinas e princípios, 1999. Disponivel em: 
http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/abc_do_sus_doutrinas_e_principios.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm%3c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm%3c
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Questão 24 – Técnico de Enfermagem do SAMU 
Candidato: 629362 / 635157 
Alegação: candidatos solicitam cancelamento da questão, alegando que há duas alternativas CORRETAS, 
A e D, pois o enunciado solicita qual alternativa contém uma doença que não é transmitida por mosquito, e 
HANTAVIROSE o vetor  é  um roedor e ESQUISTOSSOMOSE o vetor é um molusco (caramujo). 
DEFERIDO: banca avalia questão e recurso, cancelando-o, uma vez que a afirmação dos candidatos é 
correta, tanto a hantavirose quando a esquistossomose não tem como vetor o mosquito. 
 
Referência Bibliográfica: 
SMS – SP. SOBRE HANTAVIROSE, S.A.. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-
de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-por-vetores-e-
zoonoses/hanta.html 
SMS-SP. SOBRE ESQUISTOSSOMOSE, S.A. DISPONIVEL EM: 
http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-
vigilancia/doencas-de-transmissao-por-vetores-e-zoonoses/esquistossomose.html 
QUESTÃO ANULADA 

 
 
NÍVEL SUPERIOR 

 
Questão 8 – Informática (comum a todos os cargos)  
Candidato: 635637 
Alegação: candidato solicita cancelamento da questão, alegando que não há resposta correta, uma vez que 
a questão questionava qual combinação de teclas usamos para sublinhar o texto no Microsoft Word 2013, 
versão em português, sendo que nenhuma das alternativas estão corretas, o gabarito trás a alternativa letra 
B) Ctrl+S sendo que esta função é para salvar e a combinação correta para sublinhar o texto seria Ctrl+U. 

INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois de acordo com imagem abaixo (retirada 

do Word 2013), a tecla de atalho para sublinhar é (ctrl + S). Diante do exposto, mentém-se apenas a 
alternativa B correta. 
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QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
Questão 10 – Informática (comum a todos os cargos) 
Candidato: 642147 
Alegação: candidato solicita cancelamento da questão, alegando que a questão possui a resposta C e D 
iguais, nos quais descrevem: 
C) Apenas II e III estão corretas. 
D) Apenas I e III estão corretas. 
INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois a alternativa C traz como corretas a 
afirmativa II (Mozilla Thunderbird) e III (Mozilla Firefox), enquanto a alternativa D, traz como corretas a 
afirmativa I (Internet Explorer) e III (Mozilla Firefox). Não justificando o recurso do candidato. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 23 – Enfermeiro 
Candidato: 635637 
Alegação: candidato solicita cancelamento da questão, alegando há duas alternativas incorretas, B e C, 
sendo que coloração clara ou ligeiramente castanha também está correta, entende-se por coloração clara a 
cor branca, sendo que a secreção vaginal de coloração branca pode ser indicio de candidíase e ligeiramente 
castanha indicio de gonorreia. 

INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois como traz na alternativa B, o corrimento 

é de coloração clara (e não branca, como alega a candidata em recurso), e ligeiramente castanho (e não 
castanho e marrom como alega a candidata em recurso e bibliografia). Bem como, tal afirmativa foi retirada 
do Caderno de AB nº 13 – Controle dos canceres de colo de útero e mama (MS, 2006, p.27):  
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Referência Bibliográfica: 
MS. Caderno de AB nº 13 – Controle dos canceres de colo de útero e mama; 1.ed, 2006. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 24 – Médico do PSF 
Candidato: 630102 / 631963 
Alegação: candidato solicita cancelamento da questão, alegando há duas alternativas incorretas, C e D, 
pois como afirma a alternativa D, “Nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro, que contém mais 
proteínas e menos gorduras do que o leite maduro, ou seja, o leite secretado a partir do sétimo ao décimo 
dia pós-parto”, candidato afirmar que na literatura há pequenas variações sobre o colostro, mas em nenhuma 
delas o colostro é produzido A PARTIR DO sétimo ao décimo dia pós parto, isso é um erro da referência 
utilizada para a questão. 
INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois a alternativa D está idêntica ao Caderno 
de Atenção Básica nº23, o candidato foi quem interpretou a alternativa erroneamente, visto que o enunciado 
cita o referencial do Ministério da Saúde. Isso é claro, já que o sentido da frase diz que o leite maduro é que 
se inicia do 7º ao 10º dia de pós parto e não o colostro, como o mesmo questionou, portanto, a alternativa 
incorreta continua sendo a letra C. 
 
Referência Bibliográfica: 
MS. Caderno de AB nº 23 – Saúde da Criança: Aleitamento materno e Alimentação complementar; 2ºed. 
2015. Disponivel em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab23 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 16 – Psicólogo NASF 
Candidato: 636526 
Alegação: em síntese, candidato alega que item apontado como Falso é Verdadeiro e solicita troca de 
gabarito. 
INDEFERIDO: A questão pedia para colocar se os itens eram verdadeiros ou falsos com relação aos 
Deveres fundamentais encontrados no código de ética. O item considerado falso é um Princípio fundamental 
e não um Dever fundamental com o pedia a questão, sendo assim o item realmente é falso. 
 
Referências: 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-
etica-psicologia.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 18 – Psicólogo NASF 
Candidato: 636526 
Alegação: O candidato alega que a questão está confusa e pede anulação da questão 
INDEFERIDO: A questão pedia para assinalar o item incorreto de acordo com o que é vedado ao profissional 
psicólogo em sua atuação, ou seja, está claro o que a questão pede para realizar. O item incorreto faz parte 
do artigo que fala sobre a remuneração do trabalho do psicólogo, ou seja, a tornando incorreta. 
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Referências: 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-
etica-psicologia.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 19 – Psicólogo NASF 
Candidato: 636526 
Alegação: O candidato alega que há duas questões corretas e pede alteração de gabarito. 
INDEFERIDO: A alternativa D é correta e está na Resolução no artigo 10º. A alternativa C é a incorreta, pois 
foi acrescentado as palavras “somente alguns” no artigo, onde as mesma não estão incluídas. 
 
Referências: 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.  
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-002-2016.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 

FORQUILHINHA (SC), 08 de AGOSTO de 2017. 
 
 
 

DIMAS KAMMER 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


