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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES  
DO EDITAL Nº 001/2014 DE CONCURSO PÚBLICO 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL do município de Jacinto Machado, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público, torna público as 
decisões dos pedidos de recursos contra as questões e provas escritas aplicadas em 14 de dezembro 
de 2014, conforme segue: 
 
 
Conhecimentos Específicos cargos de nível Fundamental Completo e Médio Incompleto 
 
Questão 12 – Agente de Defesa Civil 
Candidato: 24133 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, solicitando anulação da mesma devido 
o enunciado induzir o candidato ao erro. 
INDEFERIDO: Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. 
ASPECTO 2 – Trata-se de uma questão de baixa complexidade de conhecimentos acerca de Lei 
Federal nº 8.080, de 19/09/90, apresentando-se de maneira objetiva e de simples interpretação. 
ASPECTO 3 – Quando da elaboração da questão optou-se pela contextualização da “autoridade” 
descrita na Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90 na pessoa do “Prefeito”, como poderia ser outra. Julgou-
se aí a capacidade do candidato de interpretação e entendimento diante do que é expresso e, do que 
é aplicado, na citada norma. Não cabendo, pois uma anulação de uma questão de tal complexidade. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do 
recurso em questão.  
Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 13 – Agente de Defesa Civil 
Candidato: 24133 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui duas 
alternativas corretas. 
INDEFERIDO: Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. 
ASPECTO 2 – O enunciado da questão solicita a alternativa adequada para “...medidas preventivas 
emergenciais, para reduzir os efeitos dos vendavais ou tempestades...” e, neste quesito apenas a 
alternativa “D” se faz mais adequada, haja vista a impossibilidade de lógica temporal em “construção 
de coberturas com telhas cuidadosamente fixadas...” quando da atuação de um vendaval. E, mais, na 
alternativa “A”, a “construção de coberturas com telhas cuidadosamente fixadas” não se associa com 
a dinâmica de “deslizamentos”. Logo, a mesma se faz inadequada em mais um aspecto. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do 
recurso em questão.  
BRASIL. Ministério Da Integração Nacional. Secretaria De Defesa Civil. Manual De Planejamento em 
Defesa Civil. VOLUME III. 
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Disponível em http://www.defesacivil.mg.gov.br/conteudo/arquivos/manuais/Manuais-de-Defesa-
Civil/Manual-PLANEJAMENTO-3.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Conhecimentos Gerais cargos de Nível Médio 
 
Questão 07 – Matemática (todos os cargos médio) 
Candidato: 25794 
Candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma está incorreta. 
DEFERIDO: A candidata alegou que “O volume de um cilindro é dado pela fórmula: Base X Altura. O 
raio do cilindro (R) é de 40 cm. e a altura é de 1 metro = 100 cm. A área da Base do cilindro é dada 
pela fórmula: ¶.R² = 3.14 X 40² cm² = 3.14 X 1600 cm² = 5.024 cm². Portanto, volume = 5.024 cm² X 
100 cm = 502.400 cm³”. 

O recurso apresentado tem procedência, uma vez que o volume correto é ³400.502 cm , sendo que o 

mesmo não se encontra em nenhuma das alternativas. 
Desta forma, DEFERIMOS o recurso interposto e anulamos a questão. 
QUESTÃO ANULADA 
 
Conhecimentos específicos cargos de Nível Médio 
 
Questão 40 – Auxiliar de Ensino 
Candidato: 29960, 23700 
Candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que o enunciado da mesma 
não tinha coerência e havia duas alternativas corretas. 
INDEFERIDO: Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. 
ASPECTO 2 – Trata-se de uma questão de baixa complexidade de conhecimentos acerca de 
educação, apresentando-se de maneira objetiva e de simples interpretação. 
ASPECTO 3 – As temáticas e concepções da questão 40 são corroboradas pelo Referencial Curricular 
Nacional Para A Educação Infantil (volume 2). Podendo ser mais bem compreendidas e estudadas 
quando da observação do capitulo “orientações gerais para o professor”, no quesito “observação, 
registro e avaliação formativa”. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do 
recurso em questão.  
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de 
Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 22 – Técnico de Enfermagem 
Candidato: 28245 
Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o enunciado da mesma 
não cita o Art.54, onde haveria mais de uma alternativa correta. 
INDEFERIDO: Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. 
ASPECTO 2 – Em função de proporcionalidade, coerência e razão, é do nosso parecer que explicitar 
ou exigir artigos, incisos e parágrafos de alguma norma legal é contraproducente. Se assim fosse, tal 
questão se desqualificaria ao seu propósito; seria direcionada ao nível de complexidade de 

http://www.defesacivil.mg.gov.br/conteudo/arquivos/manuais/Manuais-de-Defesa-Civil/Manual-PLANEJAMENTO-3.pdf
http://www.defesacivil.mg.gov.br/conteudo/arquivos/manuais/Manuais-de-Defesa-Civil/Manual-PLANEJAMENTO-3.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf
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conhecimentos e atuação de um profissional advogado, técnico judiciário, juiz e etc.  Para exames de 
conhecimentos específicos de um cargo como esse – nível escolar e atuação profissional, tópicos de 
conhecimento são bem vindos e adequados. 
ASPECTO 3 – A terminologia “ECA” – Estatuto da Criança e do Adolescente é recorrente tanto no 
cotidiano, quando meio acadêmico e até no edital deste certame. 
ASPECTO 4 – Não constitui dever de o Estado assegurar à criança e ao adolescente moradia, 
alimentação, vestuário. Do contrário, assimilaria para si as funções dos pais e/ou responsáveis. Quando 
tutelada ao Estado, este assegura à criança e ao adolescente moradia, alimentação e vestuário, ou 
seja, guardadas as proporções, situações e ocasiões. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do 
recurso em questão.  
LEI nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf 
LEI Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 30 – Técnico de Enfermagem 
Candidato: 25794 
Um candidatos impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa D - Hepatites 
Virais (A, B, C, E) é também uma infecção apontada como risco biológico para o trabalhador da saúde, 
desta forma não tendo alternativa correta. 
INDEFERIDO: Visto que as hepatites virais apontadas na alternativa como subtipo B e C tem sua 
transmissão por via parenteral (contato com sangue e hemoderivados), tornando estas e a Hepatite 
Viral subtipo D, como infecções apontadas como risco biológico para o trabalhador de saúde, e 
condutas de biossegurança devem ser tomadas. Já as hepatites Virais A e E tem sua transmissão por 
ingestão de água contaminada, não sendo considerado diretamente um risco biológico para o 
trabalhador de saúde. Avaliando a alternativa como um todo, nem todos os tipos de hepatites virais são 
classificados como de risco biológico para infecção em trabalhador da saúde. Portanto mantém-se a 
questão. 
Ministério da Saúde. hepatites virais: o Brasil esta atento. 3ed. 
2008. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/hepatites_virais_brasil_atento_3ed.p
df 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/politicas/hepatites_aconselhamento.pdf 
http://www.aids.gov.br/hepatites-virais 
http://www.fiocruz.br/bibcb/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=98&sid=106 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Conhecimentos específicos cargos de Nível Superior 
 
Questão 21 – Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Eng. Agrimensor, Eng. Civil, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo. 
Candidato: 34524, 23251 
Candidato 34524 impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui duas 
alternativas incorretas. Candidato 23251 alegou que a questão não está no conteúdo do edital. 
DEFERIDO: A QUESTÃO DEVE SER ANULADA, visto que o edital não indicou a doutrina que seria 
utilizada para a elaboração da prova. 
Sobre o tema, o entendimento tido como predominante é o de que o ente público instituidor pode atribuir 
à fundação personalidade de direito público ou de direito privado (Di Pietro, Diógenes Gasparini, Miguel 
Reale, Cretella Jr.), há ainda a posição de Celso A. Bandeira de Melo que adota a tese de que todas 
as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público, e, por fim, o entendimento de Hely 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/hepatites_virais_brasil_atento_3ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/hepatites_virais_brasil_atento_3ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/politicas/hepatites_aconselhamento.pdf
http://www.aids.gov.br/hepatites-virais
http://www.fiocruz.br/bibcb/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=98&sid=106
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Lopes Meireles, Carvalho Filho e Marçal Justen Filho, dentre outros], de que todas as fundações são 
de Direito Privado, independentemente de serem instituídas pela Administração Direta. 
http://jus.com.br/artigos/14069/fundacao-publica-personalidade-juridica-de-direito-publico-ou-
privado#ixzz3MJ9slqpU 
Quanto ao conteúdo da questão, está relacionado em Administração Pública, nos conteúdos 
específicos comuns a todos os cargos conforme página 40 do edital. 
QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 22 – Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Eng. Agrimensor, Eng. Civil, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo. 
Candidato:23251 
Candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não está no 
conteúdo do edital. 
INDEFERIDO: A questão está relacionada em Administração Pública, nos conteúdos específicos 
comuns a todos os cargos conforme página 40 do edital. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 23 – Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Eng. Agrimensor, Eng. Civil, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo. 
Candidato:23251 
Candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não está no 
conteúdo do edital. 
INDEFERIDO: A questão está relacionada em Administração Pública, nos conteúdos específicos 
comuns a todos os cargos conforme página 40 do edital. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 24 – Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Eng. Agrimensor, Eng. Civil, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo. 
Candidato:23251 
Candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não está no 
conteúdo do edital. 
DEFERIDO: A questão está relacionada em Administração Pública, nos conteúdos específicos comuns 
a todos os cargos conforme página 40 do edital. Porém em Administração Pública, se aplica o Direito 
Público ou Direito Administrativo, a questão é vaga quando solicita apenas os significados do Direito 
em si, não citando direito público ou administrativo. Portanto merece ser anulada. 
QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 25 – Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Eng. Agrimensor, Eng. Civil, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo. 
Candidato:23251 
Candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não está no 
conteúdo do edital. 
INDEFERIDO: A questão está relacionada em Administração Pública, nos conteúdos específicos 
comuns a todos os cargos conforme página 40 do edital. Na administração pública prevalece do Direito 
Público ou Direito Administrativo, no qual se insere o Direito Positivo, senão vejamos: 
“[...], quanto aos requisitos do ato administrativo seguiremos a orientação consagrada no direito positivo 
brasileiro a partir do art. 2º, da Lei n.º 4.717/65 (Lei da Ação Popular), que indica como requisitos do 
ato administrativo a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 
E ainda: 
É requisito vinculado de todo ato administrativo, seja discricionário ou vinculado, pois o Direito Positivo 
não admite ato administrativo se em finalidade pública. A finalidade do ato se faz pelo objetivo que se 
quer alcançar. Serão nulos os atos administrativos que não satisfaçam o interesse público. A finalidade 
deverá estar indicada na lei expressamente ou implicitamente não podendo o administrador escolher 

http://jus.com.br/artigos/14069/fundacao-publica-personalidade-juridica-de-direito-publico-ou-privado#ixzz3MJ9slqpU
http://jus.com.br/artigos/14069/fundacao-publica-personalidade-juridica-de-direito-publico-ou-privado#ixzz3MJ9slqpU
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outra, ou substituir a indicada na norma administrativa, sob pena de se configurar desvio de poder e o 
ato ser considerado inválido. (Hely Lopes Meirelles (2004:150). 
Ou seja para a administração pública ou ato administrativo é imprescindível o direito positivo (que 
estabelece as regras/leis). Portanto o conteúdo programático abrange tal conhecimento. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 28 – Fisioterapeuta 
Candidato: 34524 
Um candidatos impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não possui 
alternativa correta. 
INDEFERIDO: Em anatomia, existem dois termos que devem ser abordados no momento, pela sua 
relevância e importância: normalidade e variação anatômica. 
Quando se fala em normalidade, refere-se ao grupo de seres humanos que demonstra um padrão 
anatômico, onde as estruturas e funções são iguais na maioria dos indivíduos, com uma alta frequência 
estatística. 
Porém, existem indivíduos que apresentam variações anatômicas, onde estas mesmas estruturas 
denotam diferenças morfológicas entre os elementos as compõem, mantendo integralmente sua 
função, sem nenhum tipo de prejuízo. 
Por isso, cabe dizer que o nervo torácico longo é formado direto a partir das raízes de C5, C6, C7 e C8, 
uma vez que uma parcela da população, mesmo que pequena, apresenta esta variação, fugindo da 
normalidade, contudo conservando a mesma inervação do músculo serrátil anterior e suas ações 
neurais. 
Se, no enunciado da questão, fosse especificado os termos “normalmente”, “comumente” ou suas 
diferentes formas sinonímias, o recurso proposto pelo prezado candidato seria aceito, com a formação 
do nervo torácico longo constituída pelas raízes de C5, C6 e C7.  
TORTORA, Gerard J; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: Fundamentos de anatomia e fisiologia. 

8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 30 – Fisioterapeuta 
Candidato: 34524 
Um candidatos impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui mais de 
uma alternativa correta. 
INDEFERIDO: Atetose (movimentos lentos, involuntários, convulsivos, contínuos, sinuosos, de 
pequena amplitude, distais em punhos e dedos) e coreia (movimentos involuntários, irregulares e 
espasmódicos dos membros e dos músculos da face) quando observadas em casos distintos, ou até 
mesmo coreoatetose (distúrbio de movimento com características tanto da coreia como da atetose) são 
achados clínicos provenientes de lesão nos gânglios da base. 
Entretanto, hemibalismo (movimentos involuntários e violentos das extremidades) envolve lesão do 
corpo subtalâmico, enquanto que disartria (desordem do componente motor da articulação da fala) 
provém de lesão cerebelar. 
Logo, hemibalismo e disartria são sinais clínicos não caracterizados por lesões dos gânglios da base. 
Sendo assim, o candidato não assiste razão. 
ASSIS, Rodrigo Deamo. Condutas práticas em fisioterapia neurológica. Barueri: Manole, 2012. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 36 – Fisioterapeuta 
Candidato: 34524 
Um candidatos impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não possui 
alternativa correta. 
INDEFERIDO: O Teste de Lachman, originalmente, é realizado com o joelho do paciente posicionado 
em uma flexão de 20 a 30°. Porém, segundo outros autores, como por exemplo o citado pelo prezado 
candidato, mesmo teste pode ser realizado de forma alternativa adotando uma flexão de 15 a 20°. 
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Portanto, na alternativa proposta, define-se o intervalo de 15 a 30°, com a finalidade de abranger tanto 
método original como o alternativo do Teste de Lachman, em suas diferentes amplitudes de flexão de 
joelho. Sendo assim, o candidato não assiste razão. 
DUTTON, Mark. Fisioterapia ortopédica: Exame, avaliação e intervenção. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 38 – Fisioterapeuta 
Candidato: 34524 
Um candidatos impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não possui 
alternativa correta. 
INDEFERIDO: Quando tratamos de corrente farádica, polarizada, triangular e frequência de 50 Hz, 
recomenda-se que o período de repouso seja igual ou superior ao da contração na utilização para 
facilitação do retorno venoso e linfático, quando em edemas por inatividade pós-traumáticos e 
transtornos vasculares. 
Desta forma, se no enunciado da questão foi mencionado um tempo de contração de 1 milissegundo, 
o mínimo de tempo aceitado para repouso é 2 milissegundos. O candidato não assiste razão. 
KITCHEN, Sheila. Eletroterapia: Prática baseada em evidências. 11. ed. Barueri: Manole, 2003. 
QUESTÃO MANTIDA 
 

 

Jacinto Machado, 09 de janeiro de 2015. 

 

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI 
Prefeito Municipal 


