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ATO 007/CP/003/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA 
E GABARITO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 003/2017  

 

O Senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições legais, juntamente com a comissão de Concurso Público e o Instituto o Barriga Verde, 

torna público o Julgamento dos Recursos contra as Questões de Prova e Gabarito Preliminar, conforme 

segue: 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL SUPERIOR 

Questão 02 – Língua Portuguesa 
Candidato: 683891 
Alegação: candidato interpos recurso alegando que não fica compreendido a existência de duas orações 
por ter retirado a palavra “pétalas” na segunda oração. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao candidato, que não apresenta fundamentação teórica que comprove 
suas alegações. A questão não merece ser anulada pois todas as afirmativas são corretas, na frase temos 
duas orações “sem ao menos olhar para as pétalas” e “que murchavam”, o ‘que’ relaciona estas duas 
orações e substitui perfeitamente a palavra “pétalas” na segunda oração (que murchavam = pétalas 
murchavam). Em algumas situações, a palavra que relaciona duas orações, substituindo um termo de uma 
oração anterior e, por isso, recebe o nome de pronome relativo, o que comprova a exatidão da referida 
questão. (Vontade de Saber Português. Editora FTD p.111). 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 04 – Língua Portuguesa 
Candidato: 679958/ 688733 
Alegação: candidatos interpuseram recurso alegando que a alternativa B da referida questão também 
pode ser apontada como correta. 
DEFERIDO: Assiste razão aos candidatos. A questão merece ser anulada uma vez que o enunciado 
deveria solicitar a análise do termo que deferia estar grifado: “fugir proutro lugar”, o qual é um pleonasmo. 
Já na oração “vamos fugir”, há um termo oculto, ou seja, “nós”, sendo uma elipse, que é caracterizada pela 
omissão de termos da oração sem que se prejudique o entendimento da mesma, dado que essa omissão é 
permitida pelo contexto e pelos restantes elementos gramaticais da oração, estando o termo claramente 
subentendido. (Vontade de Saber Português. Editora FTD p.235) 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 08 – Gerais e atualidades 
Candidato: 682399/ 689251 
Alegação:candidatos interpuseram recursos alegando que a alternativa B também pode ser citada como 
resposta correta, pois a cor do mês de novembro é apenas análoga ao Câncer de Próstata. 
INDEFERIDO: O enunciado pede que se aponte a resposta falsa. Então, a alternativa A, fica mantida, sem 

questionamentos. A cor AZUL do mês de novembro, não se refere SOMENTE à Campanha de Prevenção 

do Câncer de Próstata, mas também sobre O DIABETES, uma campanha mundial que já existe a dez 

anos. Uma simples consulta ao site http://www.diamundialdodiabetes.org.br/campanha/dias-azuis. Como 

se sabe, a SBD tem incentivado, desde 2007, a ideia de iluminar de azul, para marcar a data do Dia 

Mundial do Diabetes, alguns monumentos de várias cidades espalhadas pelo país. A iniciativa, lançada 

pela International Diabetes Federation, foi abraçada pela Sociedade, que se tornou uma das que mais 

participa da ação. Já no primeiro ano, centenas de locais aderiram à ideia e em 2008 o número de 

monumentos - dos mais famosos a luzes de residências - se somaram ao projeto. Não há mais dúvidas do 

sucesso da campanha. A mobilização foi geral: população, governos, entidades, empresas privadas, com o 
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apoio da federação internacional de diabetes, a organização Mundial da saúde, e no Brasil, com a 

Sociedade Brasileira de endocrinologia e metabologia, além da sociedade brasileira de diabetes, entre 

outras, Notadamente o site da UNICAMP, http://www.fcm.unicamp.br/fcm/noticias/2015/novembro-e-mes-

do-azul-na-luta-contra-o-diabetes-e-cancer-de-prostata  traz, “O Dia Mundial do Diabetes é comemorado 

em 14 de novembro e no dia 17 é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Ambas 

as datas usam a cor azul para as campanhas de conscientização. Por isso, novembro é considerado o 

mês do azul. Em Campinas, a partir de 6, a Sociedade Latino-Americana de Urologia promove seu 9º 

Simpósio e a 6ª Jornada de Uro-oncologia da Unicamp, USP e Unesp. No dia 8, na praça Arautos da Paz, 

acontece a caminhada Novembro Azul (Veja programação).”  

Fica portanto, mantida a questão na sua forma original e como anunciada de forma preliminar, decidindo-

se pelo indeferimento dos recursos. 

QUESTÃO MANTIDA 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR 

Questão 20 – Engenheiro Civil 
Candidato: 679613 
Alegação: candidato interpos recurso alegando que a referida questão possui 2 alternativas incorretas. 
INDEFERIDO: Quando Md > Mdlim, é necessário o uso de armadura auxiliar, denominada armadura 

dupla, que tem a função de ajudar o concreto, no banzo comprimido, a resistir ao esforço de compressão. 

Portanto, a hipótese formulada é válida.  

QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 21 – Engenheiro Civil 
Candidato: 679958 
Alegação: candidato interpos recurso alegando que existe erro conceitual na alternativa D. 
INDEFERIDO: O termo adensamento refere-se à expulsão do ar incorporado na mistura. A alternativa 
indicada como correta deixa clara essa relação entre os materiais inclusive na citação do envolvimento da 
argamassa nos agregados cuasada pela vibração. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 22 – Engenheiro Civil 
Candidato: 679958 
Alegação: candidato interpos recurso alegando que a questão exige conhecimentos de normas técnicas 
obsoletas que não encontram-se mais vigentes. 
INDEFERIDO: candidato não assiste razão pois trata-se de conceito básico sobre dimensionamento 
estrutural amplamente estudado e presente em literatura que trata do tema.   
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 26 – Engenheiro Civil 
Candidato: 679958 
Alegação: candidato interpos recurso alegando que a questão fundamenta-se em uma transcrição de um 
texto legal, o que não representa nenhum tipo de entendimento ou compreensão de um determinado 
campo de conhecimento específico de Engenharia Civil. 
INDEFERIDO: Sendo a lei, objeto da questão, item presente no edital do concurso e de tema relevante ao 
profissional de engenharia civil, especialmente o artigo selecionado para compor a prova, não procede a 
alegação do candidato, visto que para qualquer questão de provas de concursos, o profissional, quando no 
exercício de suas funções, poderá consultar as leis e normas. Porém, o intuito do concurso é selecionar os 
candidatos pelo conhecimento sobre os temas indicados no edital, sem que este possa consultar as leis e 
normas no ato da prova, que deveriam ser previamente estudadas conforme indicação no edital.   
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 30 – Engenheiro Civil 
Candidato: 688759/ 679613 
Alegação: os candidatos interpuseram recurso alegando que a redação da questão induziu os candidatos 
ao erro. 
INDEFERIDO: A intenção da questão foi aferir o conhecimento do candidato quanto ao tema de importante 
relevância. A questão citou a lei e o artigo, portanto, o fato de todos os itens estarem conforme o texto 
original da lei não induz a erro, visto que não há nenhuma menção em haver erro em qualquer item. A 
questão foi bem clara ao solicitar a alternativa que contém a informação correta. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 31 – Engenheiro Civil 
Candidato: 679958 
Alegação: candidato interpos recurso alegando que Existe um erro conceitual na questão, pois a 
deformação lenta NÃO DEPENDE das condições higrométricas do ambiente. 
INDEFERIDO: A intenção da questão não foi dissertar sobre todas as condições que produzem ou 
favorecem a fluência do concreto, e sim determinar, dentre as alternativas apresentadas, a que possui a 
informação correta sobre o tema. O candidato confundiu-se em afirmar que as condições higrométricas do 
ambiente não exercem influência na deformação lenta do concreto. A literatura que trata sobre o tema 
informa, com base em anos de estudos, que as condições higrométricas do ambiente afetam sim o 
fenômeno, sendo que fica mais pronunciado em climas secos. Cabe ressaltar que este não é um fator 
único ou preponderante, porém, conforme citado anteriormente, a intenção da questão era identificar um 
entre os apresentados. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 34 – Engenheiro Civil 
Candidato: 685844/ 683891/ 682614/ 688759/ 679958/ 679613 
Alegação: os candidatos interpuseram recurso alegando que não deixa claro para qual tipo de alvenaria é 
a espessura ideal da argamassa, sendo que há diferença entre os dois tipos, pois existem normas distintas 
para cada tipo de alvenaria. 
DEFERIDO: A questão não foi devidamente específica quanto ao tipo de alvenaria e junta. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 36 – Engenheiro Civil 
Candidato: 683891/ 679958 
Alegação: os candidatos interpuseram recurso alegando que é possível construir rampas sem as áreas de 
descanso, visto que é apenas uma recomendação, ou ainda, optar pela construção de uma rampa em 
curva. 
INDEFERIDO: A NBR 9050 deixa claro os requisitos para dimensionamento de rampas em seu item 6.6, 
onde estabelece os limites de inclinação através da Tabela 6 – Dimensionamento de Rampas e Tabela 7 - 
Dimensionamento de rampas para situações excepcionais. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 39 – Engenheiro Florestal 
Candidato: 683694/ 684980/ 689173/ 688733/ 689251 
Alegação: O candidato impetrou recurso contra a questão, alegando que possui três alternativas passíveis 
de resposta. 
DEFERIDO: Os candidatos possuem razão e a questão deve ser anulada. O enunciado não possui 
concordância com as alternativas expostas, solicitando o geral e respondendo a exceção. Desta forma, 
acaba por apresentar três alternativas passíveis de reposta. 
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“Lei 12.651/2012 
[...] 
Art .33: [...] 
§ 2º É isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utilize: 
I - costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes da atividade industrial; 
II - matéria-prima florestal: 
a) oriunda de PMFS; 
b) oriunda de floresta plantada; 
c) não madeireira.  
 
Referência bibliográfica 
LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12651.htm 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 16 – Médico Veterinário 
Candidato: 689705/ 681850/ 694018 
Alegação: os candidatos interpuseram recurso alegando que O enunciado da questão não está claro 
quanto à legislação solicitada. 
DEFERIDO: os candidatos assistem razão devido a revogação do antigo código. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 24 – Médico Veterinário 
Candidato: 694018 
Alegação: O candidato impetrou recurso contra a questão, alegando que a alternativa A (pododermatite)  
também está correta assim como a alternativa  D (úlcera de sola) 

INDEFERIDO: o candidato não assiste razão porque fica claro que não se trata de pododermatite 
circunscrita pois não há citação dessa palavra nas alternativas. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 26 – Médico Veterinário 
Candidato: 693485 
Alegação: O candidato impetrou recurso contra a questão, alegando que o feto começa a se posicionar 
para o parto, ou seja, no canal do parto apenas no primeiro estágio do parto (dito: dilatação da cérvix), que 
se inicia de no máximo de 3 a 7 horas antes do nascimento propriamente dito. 
INDEFERIDO: Conforme a referência bibliográfica citada abaixo “g) 8 meses: o feto começa a se 
posicionar para o parto.”, ficando apenas a alternativa D como resposta correta. 
 
Referência Bibliográfica: 
http://www.grupocultivar.com.br/artigos/manual-para-diagnostico  
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 33 – Médico Veterinário 
Candidato: 694893/ 689705/ 694018/ 693485 
Alegação: os candidatos interpuseram recurso alegando que 
INDEFERIDO: Há aumento nos custos com a compra de material genético de qualidade e com os 
materiais e técnicos para realização da IA. 

 Necessita de pessoal habilitado. 

 Necessita de assistência técnica periódica por técnico especializado. 

 Acarreta maior perda de cios. 

 Aumenta gastos com mão-de-obra e equipamentos (botijão, pipeta, luvas etc.). 

 Acarreta gastos com reabastecimento periódico de nitrogênio. 
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Referência Bibliográfica: 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia8/AG01/arvore/AG01_25_217200392357.html  
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 35 – Médico Veterinário 
Candidato: 694893 
Alegação: O candidato impetrou recurso contra a questão, alegando que não há referencia a farmacologia 
no edital 
INDEFERIDO: o candidato não assiste razão, dentro da Clínica Médica, parte essa referenciada no edital 
se engloba a Farmacologia Clínica, conhecimento aliás básico para todo o Médico Veterinário. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 36 – Médico Veterinário 
Candidato: 689705/ 694018 
Alegação: os candidatos interpuseram recurso alegando que existe erro de digitação na questão. 
DEFERIDO: Os candidatos assistem razão, faltou na alternativa D especificar se tratava-se da forma 
clinica ou subclínica da doença. 
QUESTÃO ANULADA 

 
 

 

 BENEDITO NOVO, 24 de outubro de 2017. 

 
 

JEAN MICHEL GRUNDMANN 
Prefeito Municipal 

 
 

http://www.beneditonovo.sc.gov.br/
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia8/AG01/arvore/AG01_25_217200392357.html

