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Ato 011/EP/ED/003/15 
 

DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA  
 DO EDITAL Nº 003/2015 DE CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA DE SAÚDE  

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público e o Instituto o Barriga 
Verde, tornam público o Julgamento dos Recursos contra questões de prova conforme segue: 
 

Questões Língua Portuguesa: Nível Superior 

 
Questão 02– Língua Portuguesa 
Candidato: 282104/278066/296838 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando a não existência 
do vocábulo ‘caium’ mencionado na opção ‘a’, apontada como correta pelo gabarito.  
 
DEFERIDO: Assiste razão aos recorrentes ao alegar a não existência do vocábulo mencionado (caium) no 
léxico da língua portuguesa oficial, tornando a questão passível de anulação. O vocábulo correto, como 
sugerem Pasquale & Ulisses (2010, p. 63), seria ‘cauim’ (bebida fermentada, preparada com mandioca 
cozida), como define o Dicionário Aurélio Online. A inclusão do vocábulo inexistente ocorreu por erro de 
digitação, sendo esta, de total responsabilidade do elaborador da questão. 
 
Referência Bibliográfica 
1. Pasquale & Ulisses (2010)  Gramática da Língua Portuguesa (Pp. 63 e 64). 
2. https://dicionariodoaurelio.com/cauim 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 03– Língua Portuguesa 
Candidato: 298360 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o verbo da oração 
‘B’ (informei), seria intransitivo, fato que ensejaria duplicidade de questões corretas, em prejuízo daqueles 
que detiveram esta percepção. 
 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar ser intransitivo o verbo ‘informar’, uma vez que 
esse, faz-se acompanhar de um complemento que se liga a ele sem preposição obrigatória e de outro 
introduzido por preposição obrigatória; é, portanto, um verbo transitivo direto e indireto. ‘Os preços dos 
produtos’ é objeto direto; ‘aos clientes interessados’ é objeto indireto. Já o verbo ‘ocorrer’ apontado na 
oração ‘b’ é considerado intransitivo uma vez que esse não requer complemento; seu processo se esgota 
no sujeito: o fato simplesmente ocorre. 
Referência: 
Fonte: Pasquale & Ulisses (2010)  Gramática da Língua Portuguesa (P. 369). 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questões Matemática: Nível Superior 

Questão 10– Matemática 
Candidato: 283390/280717 
ALEGAÇÃO 1: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que há certa 
ambiguidade nas respostas, alegando que as normas matemáticas permitem arredondamento de valores, 
apresentando na resolução de seus cálculos o arredondamento sempre com duas casas decimais. 
ALEGAÇÃO 2: O candidato impetrou recurso contra a questão mencionada, porém não apresenta 
argumentação.  

RESPOSTA ALEGAÇÃO 1: INDEFERIDO: Em análise ao recurso, verificamos que o arredondamento 
apresentado pelo candidato não é prudente, tratando-se de taxas de juros na forma percentual, quando for 
realizado o arredondamento, é indicado o arredondamento mínimo de quatro casas decimais na forma 
decimal transformando-se em duas casas decimais na forma percentual. Exemplificando: Taxa de juros na 
forma percentual de 12,12%, ao transformar essa taxa na forma decimal temos, 0,1212. Outro fato é que a 
forma considerada pelo candidato não apresenta diferença se o juro for composto ou simples, pois a taxa 
equivalente de 3% a.m. para juros simples em 4 meses é de 12% ou 0,12, a mesma taxa equivalente 
considerada pelo candidato para juro composto. Cabe ainda, destacar que o mais prudente é realizar o 
arredondamento somente no resultado final dos cálculos, pois desta forma os valores serão precisos 
evitando divergências de valores. Segue resolução: 

Resolução: 

i = 3% a.m.=0,03 a.m. 

t = 4 meses 

C = R$ 6.250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, a questão é passível de solução e o valor dos juros obtidos com a aplicação é de R$ 784,43, 
sendo que somente a alternativa “A” está correta. 

Portanto a alternativa CORRETA é a alternativa “A) R$ 784,43”. Assim mantemos a questão. 
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RESPOSTA ALEGAÇÃO 2: INDEFERIDO: Em análise ao recurso, verificamos que o candidato não 
apresentou argumentação em seus recursos, não sendo desta forma, possível identificar o que o mesmo 
deseja com seu recurso. 

Portanto indeferimos o recurso apresentado e mantemos a alternativa CORRETA como sendo a alternativa 
“A) R$ 784,43”. 

QUESTÃO MANTIDA 

 
Questões Conhecimentos Gerais: Nível Superior 

Questão 11– Gerais e Atualidades 
Candidato: 292053 
ALEGAÇÃO: Candidato solicita cancelamento da questão alegando ser a mesma ambígua e que apesar 
de Maluf ter sido condenado na França, a lavagem de dinheiro de que trata a questão não teria ocorrido 
apenas em território francês.  
 
INDEFERIDO. Maluf foi condenado pela 11ª Câmara do Tribunal Criminal de Paris, ou seja, França. Além 
do que os demais países que o recorrente aponta como também possíveis condenações recebidas, não 
fazem parte da lista de opções de respostas apresentadas. 
Referências: http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=5251  
QUESTÃO MANTIDA 

 

 
Questão 12– Gerais e Atualidades 
Candidato: 285189/276585/277972/274789/269484/274351/280780/279715/282811/274430 
ALEGAÇÃO: Candidatos alegam que o tema abordado na questão não foi previsto em Edital e não se 

encaixa no tema Conhecimentos Gerais e Atualidades.  

INDEFERIDO:  Recursos sem fundamentação, a questão atende ao tópico “ATUALIDADES”, do programa 

de provas. As regras básicas de cada modalidade olímpica, além de ser de conhecimentos gerais, estão 

sendo divulgadas pela mídia a todo instante, além de reportagens especiais especificas de cada 

modalidade olímpica. Tendo em vista as Olimpiadas que acontecem esse ano no Brasil é um tema atual e 

amplamente divulgado.  

QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 14– Gerais e Atualidades 
Candidato: 285189 
ALEGAÇÃO: Candidato alega que a questão possui em erro em relação as datas de publicação que 
constam na notícia.  
INDEFERIDO:  Não estamos julgando datas de noticias divulgadas pela mídia e sim a veracidades delas. 
A questão requer do candidato conhecimentos da atualidade, quer saber se o mesmo está sempre 
atualizado sobre as mudanças que ocorrem no mundo. Trata-se de questões de conhecimentos gerais. 
Alterando as datas que a fonte divulgou os fatos, não altera a interpretação dos fatos como sendo 
verdadeiros ou falsos.  
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 

 
 
 

http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=5251
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Questões Legislação e Adm. Pública: Nível Superior 

Questão 18– Legislação 
Candidato: 298360 
ALEGAÇÃO: Candidato alega que apesar de a questão se referir ao Estatuto do Idoso o candidato tem 
que interpretá-la levando-se em conta as demais leis que tratam da saúde.  
INDEFERIDO: Ao candidato não assite de razão , a questão refere-se ao Estatuto do Idoso e foi elaborada 
em conformidade com a referida Lei, não há que se admitir interpretação extensiva a respeito da Questão 
em comento, pois está inserida no Conteúdo Programático do Edital no assunto Legislação e 
Administração Pública. Que prevê o seguinte: LEGISLAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (COMUM A 
TODOS OS CARGO PÚBLICOS): Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos 
Sociais – Da Nacionalidade –Dos Direitos Políticos – Dos Municípios – Da Administração Pública – Dos Servidores 
Públicos., Lei Orgânica Municipal, ECA, ESTATUTO DO IDOSO. Temas gerais de Direito Administrativo e 
Administração Pública. Atos Administrativos. Crimes contra a administração pública. Serviços Públicos: conceitos, 
classificação; regulamentação; controle; permissão; concessão e autorização.  Correspondência Oficial. Relações 
públicas e interpessoais, Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do Cargo Público. 

Portanto, dentro do assunto Legislação e Adm. Pública, não admite-se cobrar legislação além da citada no 
Edital. A questão está de acordo com Estatuto do Idoso, e deve tão somente por esta Lei ser interpretada.  

REFERÊNCIAS: LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências.  Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm  

QUESTÃO MANTIDA 

 
Questões Específicas: Nível Superior 

Questão 21– Cirurgião Dentista da Família 
Candidato: 299783/281625 
ALEGAÇÃO: Candidatos solicitam cancelamento da questão, alegando que há duas alternativas 
INCORRETAS, A e C, visto que a língua é dividida em dorso e ventre, e não região sublingual, como 
apresentado na alternativa. 
DEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, aceitando-a, uma vez que a “língua é dividida em dorso e 
ventre, pois a língua inferiormente tem o assoalho da boca que vai constituir a região sublingual” 
(BASTIAN, 2001, p.12). Desta forma a região sublingual não é uma parte da língua, e sim um conjunto de 
estruturas contidas na região ventral da língua. 
REFERÊNCIAS:  
BASTIAN, R.M.A. Língua da origem às funções. Centro de especialização em fonoaudiologia clínica – 
Motricidade oral.2001. Disponível em: 
http://www.cefac.br/library/teses/08fcf4491f659730939707b192b876c0.pdf  
QUESTÃO ANULADA 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm
http://www.cefac.br/library/teses/08fcf4491f659730939707b192b876c0.pdf
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Questão 23– Cirurgião Dentista da Família 
Candidato: 283390 
ALEGAÇÃO: Candidato solicita cancelamento da questão, que a questão trata sobre histologia do tecido 
dentário, e este não é um tema que aparece do edital em conteúdos programáticos. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, uma vez que o conteúdo programático do 
edital aborda vários temas que se não houvesse conhecimento BASICO sobre a composição dental, seria 
impossível ao candidato estudar ou ter conhecimento sobre demais conteúdos: “Dentística restauradora 
diagnóstico e tratamento/ Ortodontia preventiva/ Erupção dental/ Semiologia exame do paciente/ 
Prevenção das doenças periodontais/Prevenção da cárie dental’ e todas as demais que abordam cuidados 
envolvendo o dente. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 24– Cirurgião Dentista da Família 
Candidato: 292053 
ALEGAÇÃO: Candidato solicita cancelamento da questão, alegando que não há alternativa correta, uma 
vez que a técnica intrasseptal tem outra descrição. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, mesmo que a descrição da técnica (no 
enunciado), pudesse ser mais completa, indicando local da inserção (no septo ósseo de dois dentes 
contíguos), a alternativa continua sendo a única correta, e de acordo com Machado (s.a.,s.p.), Puricelli 
(2014, p.33) e Martinez, (2009, p.53) esta é a técnica que envolve a anestesia intra-septal. As demais 
anestesias compreendem outras técnicas como: A: Anestesia Infiltrativa intrapulpar: Deve-se preencher a 
câmara pulpar com anestésico tópico ou com o próprio líquido anestésico e a seguir penetrar no tecido 
pulpar/ B: Anestesia interpapilar: Com uma agulha curta, penetrar na papila injetando apenas algumas 
gotas do líquido anestésico./D: Anestesia infiltrativa sub-perióstica: Com uma Anestesia Infiltrativa, 
penetra-se na mucosa com uma agulha curta o mais próximo possível do ápice numa angulação de 60º até 
90º. Desta forma, nenhuma outra alternativa esta correta. 
REFERENCIA:  
MACHADO, M.E.L. Roteiros e técnicas anestésicas. Disponível em: 
http://www.endoatlas.com.br/roteiros/roteiros/rot_anestesia.pdf 
MARTINEZ, A.A. Anestesia Bucal: Guia practica. Bogotá: Editorial Medica Internacional, 2009. 
PURICELLI, E. Técnica anestésica, exodontia e cirurgia dentoalveolar. São Paulo: Artes médicas, 2014. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 30– Cirurgião Dentista da Família 
Candidato: 285189 
ALEGAÇÃO: Candidato solicita cancelamento da questão, alegando que o tema da questão não estava 
abordado no conteúdo programático do edital. 
DEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, e decide que: assiste de razão ao recorrente, a questão foi 
abordada na prova, sem atentar-se que o tema destinado a política pública de saúde não está descrito no 
conteúdo programático deste edital. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 35– Cirurgião Dentista da Família 
Candidato: 299783 
ALEGAÇÃO: Candidato solicita cancelamento da questão, alega que há mais de uma alternativa correta, 
pois “Dentre os anestésicos locais comercializados, os mais utilizados na Odontologia são a lidocaína, a 
prilocaína, a mepivacaína e a bupivacaína. Incluem-se ainda a articaína, a ropivacaína e a 
levobupivacaína, sendo estas duas últimas, alternativas mais seguras para a bupivacaína, por apresentar 
menos toxicidade sistêmica”. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois é de conhecimento da banca, que a 

literatura aborde que Atualmente, os anestésicos locais mais utilizados em Odontologia são aminas 

terciárias com propriedades hidrofílicas e lipofílicas (CAVALCANTI, PAIVA, 2005, P.36). Mas dentre as 

http://www.endoatlas.com.br/roteiros/roteiros/rot_anestesia.pdf
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alternativas abordadas, é também de conhecimento literário e dos profissionais de odontologia que “A 

lidocaína é considerada o anestésico padrão em Odontologia, com o qual todos os outros anestésicos são 

comparados” (CAVALCANTI, PAIVA, 2005, P.37), ainda de acordo com Terra “A lidocaína é o anestésico 

mais utilizado em Odontologia. Foi o primeiro anestésico do grupo amida (apud Lofgren, 1943)”. “A 

lidocaína, atualmente é o anestésico mais popular, foi sintetizada por Löfgren, 1943, e pode ser 

considerado como o protótipo de anestésico local” (CRUZ, 2007, s.p). 

Desta forma, mantem-se questão. 

REFERÊNCIA: 
CRUZ, A.M.F. Estudo da Decomposição Térmica da Benzocaína e da Lidocaína. Associação brasileira de 
química. Disponível em>http://www.abq.org.br/cbq/2007/trabalhos/4/4-539-418.htm 
CAVALCANTI, A.L; PAIVA, L.C.A. Anestésicos locais em odontologia: Uma revisão de literatura. Revi. 
Universidade Estadual da Paraíba, Ciência Biologia e Saúde. Ponta Grossa. Jun.2005. Disponível em: 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/biologica/article/viewFile/414/417; 
Densply Pharmaceutical. Manual de Anestesia. Outubro de 2015. Disponível em: 
http://www.dentsply.com.br/bulas/diretory/A/manual-anestesia.pdf 
TERRA, G. C.T. Anestésicos na cirurgia BMF – Universidade de Ibirapuera (aula odontologia). 2014. 
Disponível em: http://profguilhermeterra.com.br/Aulas-em-PDF-Anestesiologia.php 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 38- Cirurgião Dentista da Família 
Candidato: 285189 
ALEGAÇÃO:  Candidato solicita cancelamento da questão alegando que não há alternativa errônea, pois 
a alternativa C apontada em gabarito como errôneo pode estar correta, pois o tamponamento com gaze 
pode não funcionar. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois este é um recurso que tem referência à 
interpretação do candidato, e a questão C não traz duvidas, de que é errônea, pois ela AFIRMA que o 
tamponamento com gaze não funcionara neste caso. 
De acordo com Silva et al (2013, p. 18) “Dentre as manobras utilizadas em Odontologia para alcançar a 

hemostasia, pode-se destacar o uso de cola de fibrina, esponjas hemostáticas e agentes antifibrinolíticos 

em diferentes apresentações, bem como o uso de suturas e a compressão da ferida cirúrgica com 

gaze”. 

REFERÊNCIA: 
SILVA, R.V. et al. O uso de ácido épsilon amino caproico intra-alveolarpara o controle de sangramento 
pós-exodontia em pacientes anticoagulados. Rev. Bras.Odontologia. Rio de Janeiro, V.70, N1. P.17-21, 
jan/jun de 2013. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/pdf/rbo/v70n1/a05v70n1.pdf 
 
TERRA, G. C.T. Princípios cirúrgicos e Manobras Fundamentas – Universidade de Ibirapuera (aula 
odontologia). 2014. Disponível em: http://profguilhermeterra.com.br/Aulas-em-PDF-Anestesiologia.php 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abq.org.br/cbq/2007/trabalhos/4/4-539-418.htm
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/biologica/article/viewFile/414/417
http://www.dentsply.com.br/bulas/diretory/A/manual-anestesia.pdf
http://revodonto.bvsalud.org/pdf/rbo/v70n1/a05v70n1.pdf


 
Estado de Santa Catarina 
Município de BARRA VELHA 

Edital n.º 003/2015 de CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA DE SAÚDE 

IOBV - INSTITUTO O BARRIGA VERDE Página 7 de 19 

 
Questão 30– Enfermeiro 
Candidato: 284100/279661/298360 
ALEGAÇÃO: Candidato solicita cancelamento da questão, alegando má formulação, pois enunciado 
solicita qual esquema profilático inclui quantas doses do soro anti-rábico devem ser indicados na situação 
abordada no enunciado, mas nas alternativas apresentam-se como vacinas. 
DEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, cancelando-a, pois o enunciado esta INCORRETO quando 
solicita quantas doses do “soro anti-rabido” e não vacina de cultivo acelular. 

 

FONTE: MS,s.a., s.p 

REFERENCIA; 
MS. Esquema para profilaxia de raiva humana com vacina de cultivo celular. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/esquema_profilaxia_raiva_humana.pdf 
QUESTÃO ANULADA 

Questão 35– Enfermeiro 
Candidato: 279040/279661 
ALEGAÇÃO: Candidato solicita cancelamento da questão, alegando haver duas incorretas, A e C, onde a 
alternativa C contem um erro de digitação que muda o sentido do principio do SUS, esta “de centralização” 
onde deveria constar “descentralização”. 
DEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, cancelando-a, o erro em questão muda o sentido de um dos 
princípios do SUS, não deixando escolha ao candidato, restando a Banca anular a questão. 
QUESTÃO ANULADA 

Questão 25– Farmacêutico 
Candidato: 290654 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso a referida questão alegando o que item Vigilância 

Epidemiológica está incluído nos recursos federais conforme cita Portaria 204/2007, portanto a alternativa 

estaria correta.  

INDEFERIDO: Conforme Portaria 204/2007, o bloco de financiamento que inclui, entre outros, o item 

Vigilância Epidemiológica é o bloco de financiamento Vigilância em Saúde. Tornando a alternativa 

incorreta. 

QUESTÃO MANTIDA  
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Questão 32– Farmacêutico 
Candidato: 278295 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso a referida questão alegando que a opção destacada como 

incorreta, no gabarito, está correta, conforme o decreto 7508/2011 na seção II, artigo 29 que trata da 

RENAME: “Art. 29.  A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de 

medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA.” 

INDEFERIDO: Conforme art. 29 do Decreto 7508/2011, A RENAME e a relação específica complementar 

estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. E não A relação específica complementar estadual, 

distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos da RENAME e com registro na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Tornando a questão incorreta. 

QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 38– Farmacêutico 
Candidato: 278295 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso a referida questão alegando que de acordo com a bula do 

medicamento clopidogrel do laboratório sandoz é improvável que clopidogrel possa interferir com o 

metabolismo de medicamentos como a fenitoína, tolbutamida e AINE que são metabolizados pelo 

citocromo P-450 2C9 (enzimas do fígado). 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, pois a referida alternativa refere-se as suas 

interações medicamentosas e em doses mais altas, o clopidogrel pode inibir o metabolismo dessas drogas. 

Tornando a alternativa incorreta. 

QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 39– Farmacêutico 
Candidato: 278295/291029 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso a referida questão alegando que de acordo com a bula do 

medicamento do Instituto Farmanguinhos há divergências com os valores apresentados na referida 

alternativa. 

INDEFERIDO: Não assiste razão aos recorrentes ao alegar, já que a questão não se referia a um 

laboratório específico, e de acordo com a bibliografia apresentada os valores do pico e duração podem 

variar conforme valores apresentados na referida alternativa. 

REFERENCIA: Clayton,Bruce D. Farmacologia na prática de enfermagem. Rio de janeiro. 15º Ed. 2012. 

QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 38– Médico da Família 
Candidato: 276550 
ALEGAÇÃO: candidato solicita troca de gabarito, de alternativa A para alternativa C. Pois a encefalopatia 
de wenicke pode evoluir para psicose de korsakoff se não tratado, desta forma, a alternativa C é mais 
grave complicação da deficiência de tiamina. 
DEFERIDO: Banca avalia recurso e questão aceitando-o, pois de acordo com (KAIMEN-MACIEL, 
MANCINI; ROCHA, 2009, 391) “a encefalopatia de wenicke e transtorno amnésicos de korsakoff são 
doenças distintas, porem estágios evolutivos do mesmo processo patológico.” 
“O tratamento da encefalopatia de Wernicke deve ser prontamente instituído, tendo em vista o risco de 
morte e de evolução para a psicose de Korsakoff” (LARANJEIRA e RIBEIRO, 2005, p.16) 
REFERÊNCIA: 

KAIMEN-MACIEL, D.R., MANCINI D.A.; ROCHA, F.H. Encefalopatia de wernicke: manifestação clinica 

inicial atípica. Rec. Neurociência, 2009, 389-391. Disponível em: 

http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2009/RN%2017%2004/275%20relato%20de%20caso.pdf 

LARANJEIRA, R.; RIBEIRO, M. Cadernos do ambulatório do quinta ano: Suplemento especial: Síndrome 
de Abstinência e Delirum tremens. Jul-ago. 2005. UNIAD – UNIFESP. Disponível em: 
http://psiquiatriabh.com.br/wp/wp-content/uploads/2015/01/Diretrizes-para-o-tratamento-da-abstinencia-do-
alcool.pdf 
QUESTÃO MANTIDA.TROCA DE  GABARITO PARA LETRA C. 

 
Questão 34– Nutricionista 
Candidato: 284165 
ALEGAÇÃO: Candidato alega que questão apresenta erro de digitação, solicitando sua anulação. 
DEFERIDO: A questão recursada será ANULADA por ter sido redigida de forma incorreta, onde a palavra 
SEM, utilizada na frase, deixa a questão sem sentido, sendo que deveria ter sido utilizado neste caso a 
palavra SER. 
 QUESTÃO ANULADA 

Questão 29- Professor de Educação Física 

Candidato: 288719 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
Que a questão 29 apresenta além da letra B, também a letra A como correta. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “B”.  
-o objetivo de aprendizagem / assimilação expresso na alternativa “B” não expressa vinculação temática 
específica com a temática “caminhada”. 
Referência Bibliográfica: 
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : Educação física / 
Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 96p. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2009/RN%2017%2004/275%20relato%20de%20caso.pdf
http://psiquiatriabh.com.br/wp/wp-content/uploads/2015/01/Diretrizes-para-o-tratamento-da-abstinencia-do-alcool.pdf
http://psiquiatriabh.com.br/wp/wp-content/uploads/2015/01/Diretrizes-para-o-tratamento-da-abstinencia-do-alcool.pdf
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Questão 31-  Professor de Educação Física 
Candidato: 300380/288719 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
Que o tema da questão é sobre o futebol de campo, pois creio que somente uma das alternativas pode 
estar correta a que diz: Vence a partida quem faz maior numero de gols. Sendo assim,  de A,B,C e D 
nenhuma afirma Somente a questão II é verdadeira. 
 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “D”.  
- entre as proposições disponíveis na presente questão: 
As proposições I e IV são falsas. 
As proposições II e III são verdadeiras 
E nesse sentido, o candidato deve observar quais as alternativas existentes e disponíveis para o 
julgamento solicitado e, no caso, somente a assertiva “D” corresponde ao esperado. 
 
Referência Bibliográfica: 
Regras de FuteboL 2015 / 2016. Disponível em 
http://cdn.cbf.com.br/content/201509/20150916113945_0.pdf, acesso em 13. Mar 2016. 
 
REGRAS DO FUTEBOL. Disponível em http://regrasdoesporte.com.br/conheca-todas-as-regras-para-
jogar-futebol.html. Acesso em 13. Mar 2016. 
QUESTÃO MANTIDA 

Questão 38– Psicólogo 
Candidato: 283697 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, trazendo que uma questão 
considerada correta, estaria confusa. 
INDEFERIDO: O item A, conforme o candidato menciona, está correto de acordo com a bibliografia 
utilizada. Os itens da questão como um todo, falam de épocas diferentes e de como a loucura era vista em 
cada época. O item A fala da época do Renascimento (século 16) e trás que o louco tem a mentira como 
realidade e não como verdade, como fala o candidato. 
Referência Bibliográfica 
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 

 
Questões Específicas: Nível Médio 

Questão 21– Atendente de Consultório Dentário 
Candidato: 289527 
ALEGAÇÃO: Candidato alega que a impressão preta e branca prejudicou a interpretação da borda de 
vermillion. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e prova impressa, mantendo-a, pois a alternativa B) 3, tem na imagem 
a indicação direta da comissura labial, a alternativa C) 4, indica bem o centro dos lábios, ou seja, a zona de 
vermillion, e a alternativa D)5 a zona de vermillion em lábio inferior. 
Sendo assim, a imagem preta e branca não prejudicou a interpretação. 

http://cdn.cbf.com.br/content/201509/20150916113945_0.pdf
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QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 22– Atendente de Consultório Dentário 
Candidato: 288570 
ALEGAÇÃO: Candidato alega que a alternativa B é correta, pois o tato não é uma função da língua, 
somente da pele. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois de acordo com Cohen e Wood, (2000, 
p.199): 

 
REFERENCIA: 
COHEN, B.J; WOOD, D.L. Corpo Humano na saude e na doença. Barueri – SP: Manole. 2000. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 23– Atendente de Consultório Dentário 
Candidato: 289527 
ALEGAÇÃO: Candidato solicita cancelamento da questão, alegando que o tema da questão não estava 
abordado no conteúdo programático do edital. 
DEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, aceitando-o, pois de forma indetectável, a questão foi 
abordada na prova, sem atentar-se que o tema denominado biossegurança não constou do Conteúdo 
Programático do  edital 003 referente a este Concurso.  
QUESTÃO ANULADA. 
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Questão 39– Atendente de Consultório Dentário 
Candidato: 289527 
ALEGAÇÃO: Candidato solicita cancelamento da questão alegando que o caderno de saúde bucal citado 
no enunciado, não consta do conteúdo programático do edital, e que outras bibliografias mostram uma 
sequencia diferente. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão mantendo-a, pois em relação a bibliografia utilizada nas 
questões ser a referência Nacional sobre a Saúde bucal, e abordar diversos temas descritos no conteúdo 
programático do edital, não sendo necessário citar qual bibliografia será trabalhada (recursos contra o 
edital solicitando a citação de Bibliografias,  poderiam ter sido impetrados  conforme previa o próprio Edital:  
14. DOS RECURSOS  
14.1 Caberão recursos contra as normas deste edital, o indeferimento da inscrição, o conteúdo das provas 
e gabarito provisório, resultados classificatórios e homologação do resultado final do Concurso Público.  
14.2 Os recursos deverão ser interpostos até às 18 horas do segundo dia útil posterior à publicação, no 
site do Concurso Público na Internet, do ato em desfavor do qual quer o candidato recorrer.)  E sobre a 
imagem que apresenta o primeiro passo da técnica, temos a alternativa A como correta (ver imagem 
abaixo) 

 
FONTE, MS, 2008, p.27 

REFERENCIA 
MS. Caderno de Atenção Básica 17 – Saúde bucal. 2008. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 24– Técnico em Enfermagem da Família 
Candidato: 277945 
ALEGAÇÃO: candidato alega que questão não ficou clara. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, uma vez que no enunciado a problemática, é 
a seguinte“executar um procedimento sem que tenha conhecimento técnico científico para tal”, e solicita 
que tipo de dano decorrente o paciente pode ser exposto por esta prática imprópria, e este indica uma 
IMPERICIA: 

“A imperícia reveste-se da falta de conhecimento ou de preparo técnico ou habilidade para executar 

determinada atribuição. Trata-se, portanto, de uma atitude comissiva (de cometer ou agir) por parte do 
profissional, expondo o cliente a riscos e com a possibilidade de acometimento danoso à integridade 
física ou moral” (FREITAS, OGUISSO, 2003, p. 637) 
 
REFERENCIA: 
FREITAS, G, F; OGUISSO, T. Ocorrência éticas na enfermagem. Rev. BRas. Enfermagem, Brasília, 
2003, nov.dez. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v56n6/a09v56n6.pdf  
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questões Específicas: Nível Fundamental 

Questão 11– ACS- Agente Comunitário de Saúde. 
Candidato: 293868/274728/275463/274721/282816/296149/300366/278103/298848/274635/273544. 
ALEGAÇÕES: Candidatos não especificam o que desejam com seu recurso, apenas abordam que  não 
encontraram em nenhum lugar, o conteúdo da alternativa B, considerando-a incorreta. Candidatos 
solicitam cancelamento da questão, alegando que as alternativas A e B estão incorretas. Candidatos não 
especificam o que querem com seu recurso, apenas apresentam conceitos relevantes quando falamos em 
território. 
INDEFERIDO: Banca avalia recursos e questão mantendo-a, uma vez que a única alternativa incorreta 
continua sendo a A, pois para estar correta, esta deveria ser tratada desta forma “A palavra territorialização 
está ligada a território, área geográfica, como exemplo, a área de abrangência de sua equipe de saúde da 
família. No entanto, não podemos nos deter em  um conceito, assim, tão estáticos” (Esc. Saúde Pública Do 
Estado de Minas Gerais, 2012, p.18) 
 
O texto da alternativa B foi retirado na INTEGRA da Secretaria municipal de São Paulo (2007,p.17) 
“Uma outra noção relevante é a de que o território contém inúmeros lugares; e lugar é um conceito-chave 

da Geografia. Nessa porção do espaço é onde se desenvolve a trama das relações sociais de cada 

indivíduo, e que produz a identificação com o lugar. O significado de cada lugar é dado pelo seu uso: lugar 

de produzir ou lugar de consumir; lugar de adoecer e lugar de curar; lugar de amar e lugar de lutar 

(CARVALHO, 2001)”. Montando assim que o lugar e territórios tem conceitos diferentes, mas são 

intimamente interligados. 

REFERÊNCIAS: SMS São Paulo. Curso técnico da área da saúde: habilitação profissional de técnico 
agente comunitário de saúde: módulo I: as práticas da saúde e o SUS – construindo alicerces para 
transformar: unidade II: novas práticas: ressignificando as necessidades em saúde. Brasilia: Ministério da 
Saúde, 2007. Disponivel em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/hab_prof_agente_comunit_saude_mod1_unid2.pdf 
Esc. Saúde Pública Do Estado de Minas Gerais, Qualificação profissional: agente comunitário de saúde: 

unidade 3: a ação do agente comunitário de saúde no diagnóstico e planejamento das ações de saúde: 

guia do aluno. Belo Horizonte: ESP-MG, 2012. Disponível em: http://www.esp.mg.gov.br/wp-

content/uploads/2012/09/ACS-Unidade-3-Guia-do-Aluno.pdf 

QUESTÃO MANTIDA 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v56n6/a09v56n6.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/hab_prof_agente_comunit_saude_mod1_unid2.pdf
http://www.esp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2012/09/ACS-Unidade-3-Guia-do-Aluno.pdf
http://www.esp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2012/09/ACS-Unidade-3-Guia-do-Aluno.pdf
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Questão 16– ACS- Agente Comunitário de Saúde. 
Candidato: 293868 
ALEGAÇÃO: Candidato alega que nenhuma alternativa está correta, uma vez que a alternativa B deixa a 
entender que rico não pega tuberculose. 
INDEFERIDO: Banca avalia questão e recurso, mantendo-a, uma vez que é uma questão de interpretação 
da questão, e é de conhecimento de todos os profissionais de saúde, que certas condições de vida da 
população são favoráveis a propagação do bacilo da tuberculose, não excluindo os demais. Como 
afirmado no Caderno de Atenção Básica nº21, ( 2008, p.130)  

 
FONTE:MS, 2008, p. 130 
 
REFERENCIA: 
MS. Caderno de Atenção Básica nº 21 - Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, 
Malária, Tracoma e Tuberculose, 2008. Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad21.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 20– ACS- Agente Comunitário de Saúde. 
Candidato: 298848 
ALEGAÇÃO: Candidato alega que alternativa C apresentada em termos de interpretação no nível 
fundamental pode ser realizado pelo ACS, mas a alternativa B não, que este deve ser realizado pelo 
médico e enfermeiro de forma precoce, de 5 a 10 dias após nascimento.  
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, a alternativa C é clara “Colocar o cartão de 
vacinas em dia, administrando as vacinas em atraso”, o ato de administrar vacinas não esta no âmbito de 
planejamento, e sim de aplicação. Únicos profissionais que podem administrar vacinas são técnicos de 
enfermagem após curso de vacinação, enfermeiros e médicos. Não sendo uma atribuição do ACS. A visita 
ao recém nascido (período que compreende até 28 dias após o parto) e puerpera (período que 
compreende 45 dias após o parto) é de responsabilidade do agente comunitário de saúde. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad21.pdf
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Questão 11- Agente Controle Dengue. 
Candidato: 301435 
ALEGAÇÃO: Candidato solicita cancelamento da questão, alegando que há duas alternativas incorretas, 
A (apresentada como certa no gabarito), e D, no qual o candidato alega que no fim da afirmação, 
apresenta que o período de vida do mosquito adulto é de 6 a 8 semanas. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois a alternativa “D” apontada pelo 
candidato, apresenta apenas o período de incubação que é de 5 a 6 dias, já a alternativa “C” afirma que a 
fêmea pode picar as pessoas durante toda a sua vida (6 a 8 semanas), mas esta afirmativa é correta e 
citada pela DIVE-SC (2015, p.2), no seu manual de “orientação técnica de manual de campo”, norteador 
do serviço do Agente da Dengue no estado de SC. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 14- Agente Controle Dengue. 
Candidato: 300366/301435 
ALEGAÇÃO:Candidato questiona a banca em relação a utilização de uma única bibliografia em 4 
questões de 10 de conhecimento específico e que não consta no conteúdo programático no edital. Em 
relação a questão 14, há duas alternativas incorretas B e D. 

INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão mantendo-a, pois em relação a bibliografia 
utilizada em questões ser a referência estadual (DIVE-SC, 2015) sobre a Dengue, com 
orientações técnica para pessoal de campo (no caso Agente da Dengue), e abordar diversos 
temas descritos no conteúdo programático do edital, não sendo necessário citar qual bibliografia 
será trabalhada (recursos contra o edital solicitando a citação de Bibliografias,  poderiam ter sido 

impetrados  conforme previa o próprio Edital:  
14. DOS RECURSOS  
14.1 Caberão recursos contra as normas deste edital, o indeferimento da inscrição, o conteúdo das provas 
e gabarito provisório, resultados classificatórios e homologação do resultado final do Concurso Público.  
14.2 Os recursos deverão ser interpostos até às 18 horas do segundo dia útil posterior à publicação, no 
site do Concurso Público na Internet, do ato em desfavor do qual quer o candidato recorrer.  
Além disso o Conteúdo programático prevê (que as questões  abordariam conhecimento em campo para 
combate do vetor da dengue). 
Quanto a questão 14, mantem-se, apenas alternativa B incorreta, pois o manual orienta que a atualização 
do RG deve ocorrer anualmente. A alternativa D mantem-se correta, pois na falta de situações diferenciais 
na alternativa ou enunciado (como o apresentado pelo candidato de quarteirão sem numeração), o RG 
deve ser iniciado pela via de acesso principal da localidade, orientando-se pelo nascente do sol. (abaixo 
página do manual que apresenta as informações desta questão): 
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FONTE: DIVE-SC, 2015, p.31 
REFERENCIA:  
DIVE-SC. Dengue: orientação técnica de manual de campo. REVISADO 2015. Disponível em: 
file:///D:/questaoes%20FAY/materiais/epidemiologia/Dengue/Manual%20Revisado%2005jan.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 15- Agente Controle Dengue. 
Candidato: 284886 
ALEGAÇÃO: Candidato solicita cancelamento da questão alegando que o tema da questão, não esta 
presente no conteúdo programático. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão mantendo-a, pois o conteúdo programático constante do 
Edital referente ao cargo aborda: Controle Ambiental: Noções básicas sobre as doenças; Noções básicas 
sobre  vetores;  Diretrizes básicas  para  controle  vetorial;  Métodos  de controle  vetorial;  Ações  do  
controle  vetorial;  Equipamentos  utilizados no  controle  vetorial; Operacionalização do controle vetorial; 
Ações da vigilância sanitária no controle de vetores. Noções  básicas  sobre  as  doenças;  Noções  
básicas sobre os vetores. 
Sendo assim, dentre os conhecimentos básicos de vetores, inclui-se saber qual(ais) doença(s) ele(s) 
transmite(m). O vetor da hantavirose é o roedor (especialmente silvestres). 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 18- Agente Controle Dengue. 
Candidato: 300366/301435/276009 
ALEGAÇÃO 1:Candidato questiona a banca em relação a utilização de uma única bibliografia em 4 
questões de 10 de conhecimento específico e que não consta no conteúdo programático no edital. E que 
não seria possível responder esta questão sem indicação da mesma. 
ALEGAÇÃO 2: Candidato alega que existe mais de uma alternativa correta. 

RESPOSTA ALEGAÇÃO 1: INDEFERIDO : Banca avalia recurso e questão mantendo-a, pois em 

relação a bibliografia utilizada em questões ser a referência estadual (DIVE-SC, 2015) sobre a Dengue, 
com orientações técnicas para pessoal de campo (no caso Agente da Dengue), e abordar diversos temas 
descritos no conteúdo programático do edital, não sendo necessário citar qual bibliografia será trabalhada 
(recursos contra o edital solicitando a citação de Bibliografias,  poderiam ter sido impetrados  conforme 
previa o próprio Edital:  
14. DOS RECURSOS  
14.1 Caberão recursos contra as normas deste edital, o indeferimento da inscrição, o conteúdo das provas 
e gabarito provisório, resultados classificatórios e homologação do resultado final do Concurso Público.  
14.2 Os recursos deverão ser interpostos até às 18 horas do segundo dia útil posterior à publicação, no 
site do Concurso Público na Internet, do ato em desfavor do qual quer o candidato recorrer.  
Além disso o Conteúdo programático prevê (que aborda conhecimento em campo para combate do vetor 
da dengue):  
Noções básicas sobre  vetores;  Diretrizes básicas  para  controle  vetorial;  Atividades  preconizadas;  
Métodos  de controle  vetorial;  Ações  do  controle  vetorial;  Equipamentos  utilizados no  controle  
vetorial; Operacionalização do controle vetorial; Ações da vigilância sanitária no controle de vetores. 
REFERENCIA: 
DIVE-SC. Dengue: orientação técnica de manual de campo. REVISADO 2015. Disponível em: 
file:///D:/questaoes%20FAY/materiais/epidemiologia/Dengue/Manual%20Revisado%2005jan.pdf 
RESPOSTA ALEGAÇÃO 2: INDEFERIDO : Banca avalia recurso e questão mantendo-a, pois o manual 
citado no enunciado é claro (DIVE, SC, 2015 – este norteador do serviço de campo em SC), o registro do 
tipo de imóvel é feito respeitando uma classificação, qual registro é utilizado nos casos de “hospital, igreja, 
escola, delegacia, quartel, hotel”, única resposta correta “c”. Como mostra parte do manual citado: 
 

 
FONTE, DIVE-SC, 2015, p.32 
 
REFERENCIA 
DIVE-SC. Dengue: orientação técnica de manual de campo. REVISADO 2015. Disponível em: 
file:///D:/questaoes%20FAY/materiais/epidemiologia/Dengue/Manual%20Revisado%2005jan.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 20- Agente Controle Dengue. 
Candidato: 300366/301435 
ALEGAÇÃO: Candidato questiona a banca em relação a utilização de uma única bibliografia em 4 
questões de 10 de conhecimento específico e que não consta no conteúdo programático no edital. E que 
não seria possível responder esta questão sem indicação da mesma. 
Em relação a questão 20, alega que a alternativa D também esta incorreta, que deveria ter sido usado o 
termo eliminada ou invés de descartada, pois armadilhas que tiverem o resultado positivo para aedes 
aegypti não deve ser mergulhada em recipiente com água para observação de eclosão de ovos. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão mantendo-a, pois em relação a bibliografia utilizada em 
questões ser a referência estadual (DIVE-SC, 2015) sobre a Dengue, com orientações técnica para 
pessoal de campo (no caso Agente da Dengue), e abordar diversos temas descritos no conteúdo 
programático do edital, não sendo necessário citar qual bibliografia será trabalhada, além disso recursos 
contra o edital solicitando a citação de Bibliografias,  poderiam ter sido impetrados  conforme previa o 
próprio Edital:  
14. DOS RECURSOS  
14.1 Caberão recursos contra as normas deste edital, o indeferimento da inscrição, o conteúdo das provas 
e gabarito provisório, resultados classificatórios e homologação do resultado final do Concurso Público.  
14.2 Os recursos deverão ser interpostos até às 18 horas do segundo dia útil posterior à publicação, no 
site do Concurso Público na Internet, do ato em desfavor do qual quer o candidato recorrer.  
Conteúdo programático prevê (que aborda conhecimento em campo para combate do vetor da dengue):  
Noções básicas sobre  vetores;  Diretrizes básicas  para  controle  vetorial;  Atividades  preconizadas;  
Métodos  de controle  vetorial;  Ações  do  controle  vetorial;  Equipamentos  utilizados no  controle  
vetorial; Operacionalização do controle vetorial; Ações da vigilância sanitária no controle de vetores. 
 
Em relação a questão 20, sua alternativa correta mantem-se como D, pois como o manual afirma, “Nos 
casos que o resultado da coleta for positivo para Aedes aegypti, a ARM deve ser flambada ou descartada”, 
após flambada os ovos são eliminados, e o ato de descarte deve ser realizado pelo próprio agente da 
dengue, e este sabe a forma correta de faze-lo, não deixando (jogando) em qualquer ambiente de risco, 
indo contra a importância do seu trabalho. 
 
REFERENCIA: 
DIVE-SC. Dengue: orientação técnica de manual de campo. REVISADO 2015. Disponível em: 
file:///D:/questaoes%20FAY/materiais/epidemiologia/Dengue/Manual%20Revisado%2005jan.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/questaoes%20FAY/materiais/epidemiologia/Dengue/Manual%20Revisado%2005jan.pdf
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Recursos Indeferidos por Inépcia das Alegações 

 
Questão 11- Atendente de Consultório Dentário 
Candidato: 296457 
ALEGAÇÃO: Candidato informa cargo e número de inscrição, sendo que sua inscrição está indeferida 
para tal cargo, fazendo alegações que não condizem com a questão 11 do Cargo de Atendente de 
Consultório Dentário, sendo essas  alegações referentes  a questão 11 de outro cargo. 
INDEFERIDO: Levando em conta que o candidato sequer realizou a prova para o cargo de Atendente de 
Consultório Dentário e ainda:  que suas alegações não condizem com a questão informada no recurso. 
Seu recurso resta indeferido, por inépcia das alegações e informações prestadas no Recurso. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 12- Corrdenador do NASF 
Candidato: 274431 
ALEGAÇÃO: Candidato informa cargo e número de inscrição, sendo que este cargo sequer continuou 
fazendo parte do Edital, tendo sido excluído através do Ato 003/EP/ED/003/15, senão vejamos: Item 4. 
FICA EXCLUÍDO do Edital 003/2015, o cargo de Coordenador do NASF. 
INDEFERIDO: Levando em conta que não há sequer a possíblidade de análise da questão recursada, pois 
o candidato informou em seu recurso cargo que não faz parte do Edital e do qual  não houve provas 
aplicadas. Seu recurso resta indeferido, por inépcia das alegações e informações prestadas no Recurso. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barra Velha, 15 de Março de 2016 

Claudemir Matias Francisco 
Prefeito Municipal 


