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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL – SC 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 02/2015 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA ESCRITA 

 

1. QUESTÕES COMUNS PARA CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO E FUNDAMENTAL COM 

PROVA ESPECÍFICA 

 

Questão nº 01: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. O gabarito está apontando justamente a alternativa “B” como correta. 

 

Questão nº 10: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A mesóclise empregada na letra "C" está correta, pois foi usada a segunda pessoa do 

discurso, no caso, "tu". A incorreta é a letra "A", pois jamais começamos uma oração com pronome oblíquo 

átono. 

LUFT, Celso P. Moderna gramática brasileira: edição revista e atualizada. São Paulo: Globo, 2012.  

 

Questão nº 13: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Recurso sem nenhuma fundamentação. Questão elaborada de forma correta. Dos municípios 

relacionados na questão somente Ituporanga não se limita com Rio do Sul. 

 

 

2. QUESTÕES  PARA CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO E FUNDAMENTAL SEM PROVA 

ESPECÍFICA 

 

Questão nº 34: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Alice leu no primeiro dia: 20 páginas 

No segundo dia: 25 páginas (20+5) 

No terceiro dia: 30 páginas (as 25 do dia anterior mais 5) 

E, por fim, no quarto dia: 35 páginas (as 30 do dia anterior mais 5) 

Totalizando, 110 páginas (20 + 25 + 30 + 35 = 110). 

 

 

3. QUESTÕES COMUNS PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

 

Questão nº 01: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Ela sente saudades dos que foram e de quem não se despediu direito. Por conseguinte, não 

viveu essa despedida, também sente saudades das coisas que deixou passar... novamente a autora faz 

referência ao que não viveu. 

 

Questão nº 03: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. O enunciado fala sobre persuasão, ou seja, convencimento. Por esta razão, jamais seria a 

alternativa A, apesar de existir também a flexão MERGULHE, o modo subjuntivo indica uma ação 
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hipotética, isto é, que pode ou não acontecer. Só poderia ser IMPERATIVO AFIRMATIVO, pois é o modo 

verbal que apresenta uma ordem. 

 

Questão nº 05: 

Seis candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Jamais seria a alternativa "C", pois no período:" ......... passou por aqui", há o verbo 

"passou", indicando passado (pretérito perfeito do indicativo), então, como pontuam TODAS as gramáticas 

normativas, o verbo haver indica: existência ou tempo decorrido. 

 

Questão nº 08: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão pede a utilização errônea dos porquês, o que se verifica apenas na questão "C", em 

que o porquê é antecedido de artigo e é, por esta razão, um substantivo, devendo ser grafado junto e com 

acento circunflexo. Jamais seria a alternativa D" como justifica o candidato, pois nesta alínea tal palavra é 

pronome relativo, pois pode ser substituído por "pelos quais". Esta explicação pode ser encontrada em 

qualquer gramática normativa. 

 

Questão nº 10: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão não fala apenas de uma narrativa curta, mas de uma narrativa curta com um fato 

pitoresco e inserções do autor. O que configura o gênero como sendo uma crônica. 

 

Questão nº 11: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta segundo o Art. 75 da Lei Orgânica Municipal. 

 

Questão nº 13: 

Cinco candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta Segundo Órgão Oficial AMAVI 

http://www.amavi.org.br/resgate-patrimonio-historico&municipio=421480 

 

Questão nº 14: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta segundo todos os noticiários nacionais, somente Graça 

Foster como é chamada pela Imprensa Geral, ex-presidente da PETROBRAS não teve prisão preventiva na 

17ª. Fase da Operação Lava Jato entre os todos os nomes relacionados.  

Questão nº 15: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta. Petra Laszló foi a Repórter húngara que foi filmada 

atacando refugiados que tentavam escapar da polícia. 

 

Questão nº 16: 

Noventa e um candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelos candidatos e a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 18: 

Doze candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Do enunciado temos que 35 pessoas acertaram somente uma questão e  que 23 

pessoas acertaram somente a 1ª (31 menos 8 que acertaram as duas questões), ficamos com 35-23=12 

http://www.amavi.org.br/resgate-patrimonio-historico&municipio=421480
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pessoas que acertaram somente a 2ª questão. Logo, temos 23+8+12=43 entrevistados. Mas o 

problema ainda diz que 40 pessoas erraram a 2ª questão, então; das 20 (12 + 8) que acertaram, devemos 

descontar as 23 que já sabemos que erraram (pois acertaram somente a 1ª), ou seja 40-23=17. Portanto, o 

total de pessoas entrevistadas foi de 43+17=60. 

 

Questão nº 19: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Pelo gráfico é possível determinar que o vértice da parábola tem ponto V(4, - 9). Utilizando 

a fórmula para calcular o Xv (-b/2a) temos: 

 

y = x
2
 -8x +7 

 

a = 1 

b = - 8 

c = 7 

 

Xv = -(-8)/2.1 = 8/2 = 4. 

 

Com este cálculo, já era possível eliminar as demais opções. Há ainda outras formas para se chegar na opção 

correta. 

 

Questão nº 20: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Na simbologia matemática, o sinal de (-) antecedendo o número, indica que se trata de um 

valor negativo. 

 

 

4. QUESTÕES COMUNS PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

 

Questão nº 02: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Além do gabarito estar correto, o recurso não procede, pois no edital solicita-se 

conhecimento acerca de oração e período e período e sua construção. A questão acima trata de períodos 

compostos e orações absolutas. 

 

Questão nº 03: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Além do gabarito estar correto, o recurso não procede, pois no edital solicita-se 

conhecimento acerca de oração e período e período e sua construção. A questão acima trata de períodos 

compostos e orações absolutas. 

 

Questão nº 04: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Para ser polissíndeto o conectivo precisaria ser repetido mais de três vezes, apenas duas 

vezes deve ser caracterizado como repetição, tendo em vista que a função do polissíndeto é oferecer cadência 

melódica ao verso. 

MEDEIROS, Rogério. O apelo das figuras de linguagem. São Paulo: Melhoramentos, 2011. 

 

Questão nº 05: 

Cinco candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 



 

P
ág

in
a4

 

INDEFERIDO. A crase não é um acento, mas uma ocorrência, ou seja, é a junção de um artigo definido com 

uma preposição ou a junção de preposição com um pronome, em outras palavras, crase é morfologia e está 

prevista no edital. Quanto à palavra "incentivo" exigir o acento grave, indicador da crase, exigiria sim, caso o 

"a" estivesse no plural como novas; o que não ocorre. 

SACCONI, Luiz A. Nossa gramática: teoria. São Paulo: Atual, 2013.  

 

Questão nº 07: 

Quatro candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. O edital é claro quando solicita o período e sua construção. Quanto ao recurso que diz que 

"aos ricos" é sujeito, equivoca-se o candidato, tendo em vista que o sujeito é simples e desinencial. Quem 

oferece, oferece algo a alguém, portanto, o fato de aparecer o "lhes" (pronome oblíquo átono) repete o objeto 

indireto. 

SACCONI, Luiz A. Nossa gramática: teoria. São Paulo: Atual, 2013. 

 

Questão nº 09: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão é clara, pois pede a identificação da alínea em que as duas palavras são formadas 

por derivação prefixal e sufixal, caso fosse para identificar uma prefixal e a outra sufixal, assim, ter-se-ia 

escrito: identifique a alínea em que uma palavra seja prefixal e a outra sufixal. 

Nas palavras prefixais e sufixais os afixos aparecem simultaneamente. 

SACCONI, Luiz A. Nossa gramática: teoria. São Paulo: Atual, 2013. 

 

Questão nº 10: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A prova é de Língua Portuguesa e, neste idioma, soneto é uma composição poética de dois 

quartetos e dois tercetos. 

INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS de LEXICOGRAFIA. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2011. 

 

Questão nº 11: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta dentro dos conteúdos (história e Geografia 

Gerais) previstos no Edital 02/2015. O Recurso do segundo candidato, o conteúdo não está 

associado a referida questão. 

 

Questão nº 12: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta. Alguns termos e afirmações de autores diferentes 

divergem em algumas situações sobre grandes períodos, geralmente  arredondando para cima, em especial 

em sites da internet.  A questão deve ser levada em consideração e analisada em todo o seu contexto, não 

apenas uma parte dela. 

LEWIS, Bernard. O que Deu Errado no Oriente Médio? Editora: Zahar. Edição:1 Ano: 2002. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_S%C3%ADria 

http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2013/08/entenda-guerra-civil-da-siria.html 

http://www.pedalnaestrada.com.br/pages.php?recid=467 

 

Questão nº 14: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_S%C3%ADria
http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2013/08/entenda-guerra-civil-da-siria.html
http://www.pedalnaestrada.com.br/pages.php?recid=467


 

P
ág

in
a5

 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta. As afirmações acima não reportam todas as ações e 

prisões relacionadas Operação Lava Jato, apenas partes delas. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/09/joao-vaccari-neto-e-renato-duque-sao-condenados-na-

lava-jato-4852716.html 

www.prpr.mpf.mp.b 

Jornal Nacional – Rede Globo exibido dia 21.09.2015 

Veja.abril.com.br 

Noticias.band.uol.com.br 

 

Questão nº 15: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta dentro dos conteúdos previstos no Edital 02/2015 

(geografia de Santa Catarina). Existem divergências entres autores em algumas afirmações em especial em 

datas, épocas e nomes regionais, por isso a questão deve ser analisada em todo o seu contexto.  

OLIVEIRA, Rafael Dias. Geografia e História de Santa Catarina. Catedral. 

CARRARO, Fernando. Geografia de Santa Catarina. Editora FTD 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Itaja%C3%AD-A%C3%A7u 

http://www.clicrbs.com.br/jornais/santa/html/especiais/rio/rio01.htm 

 

Questão nº 16: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. É uma questão que refere-se aos conjuntos numéricos. Teve-se atentar ao fato de que quando 

dizemos que 65 pessoas gostam de álgebra linear, isto não quer dizer que gostam APENAS de álgebra linear. 

Desta forma, temos: 

10 gostam dessas três disciplinas 

20 gostam de cálculo e álgebra linear, logo 10 (20-10) pessoas gostam APENAS de cálculo e álgebra linear.  

30 gostam de geometria e cálculo, logo 20 (30-10) pessoas gostam APENAS de geometria e cálculo. 

35 gostam de álgebra linear e geometria, logo 25 (35-10) pessoas gostam APENAS de álgebra linear e 

geometria. 

Das 50 pessoas que gostam de cálculo, 10 (50-10-10-20) gostam APENAS de cálculo. 

Das 60 pessoas que gostam de geometria, 5 (60-10-20-25) gostam APENAS de geometria. 

Das 65 pessoas que gostam de álgebra linear, 20 (65-10-10-25) gostam APENAS de álgebra linear. 

 

Somando as pessoas que gostam das três disciplinas, com as que gostam de APENAS duas disciplinas, com 

as que gostam de apenas uma disciplina, temos: 10 + 10 + 20 + 25 + 10 + 5 + 20 = 100. Que é o número de 

pessoas que participaram desta pesquisa. Assim, concluímos que todos os alunos gostam de ao menos uma 

das três disciplina. 

 

Questão nº 17: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Na primeira tentativa João poderá dispor de 10 dígitos para a tentativa. 

Na segunda tentativa, ele terá apenas 9 dígitos, visto que um deles ele já acertou na primeira tentativa. 

Lembrando que os dígitos devem ser distintos. 

Na terceira tentativa, haverá 8 dígitos a disposição. 

E, por fim, na quarta tentativa, haverá 7 dígitos legíveis para a tentativa. 

Multiplicando esses valores temos o número total de tentativas, 10 x 9 x 8 x 7 = 5.040 tentativas. 

 

Questão nº 20: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/09/joao-vaccari-neto-e-renato-duque-sao-condenados-na-lava-jato-4852716.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/09/joao-vaccari-neto-e-renato-duque-sao-condenados-na-lava-jato-4852716.html
http://www.prpr.mpf.mp.b/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Itaja%C3%AD-A%C3%A7u
http://www.clicrbs.com.br/jornais/santa/html/especiais/rio/rio01.htm
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INDEFERIDO. Como a taxa é anual, devemos dividir por 4 para ter a taxa referente aos três meses. Assim, 

14,4% dividido por 4 é igual a 3,6%. 

Calculando 3,6% de 40.000,00, chegamos ao total de juros de 1.440,00. Somando este valor ao montante 

inicial, temos 41.440,00. 

 

Maria deu 20% do valor total de entrada, se calcularmos 20% de 50.000,00, obtemos a quantia de 10.000,00. 

Abatendo este valor do valor inicial, sobram os 40.000,00 os quais ela quitará após três meses. 

 

Há outras formas de resolução, porém o resultado obtido será o mesmo. 

 

 

5. QUESTÕES ESPECÍFICAS: 

 

5.1. ADVOGADO 

Questão nº 27: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelos candidatos e a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 28: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Alega o candidato que o tema “desapropriação” não foi objeto do edital.  

Ocorre que o advogado público deve estar apto a tratar deste tema, posto que faz parte da rotina de trabalho 

dentro do Município.  

Afora tal fato, o tema encontra-se sim previsto no edital, senão vejamos: 

Advogado: 

Direito Constitucional e Constituição Federal: Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais. Da Organização do Estado. Da Organização dos Poderes. Da Tributação e do Orçamento. Da 

Ordem Econômica e Financeira. Da Ordem Social (Da Seguridade Social, Da Educação, Da Saúde, Da 

Assistência Social, Do Meio Ambiente, Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso). Direito 

Constitucional. Princípios Constitucionais. Controle de Constitucionalidade. Ação Popular. Habeas Corpus. 

Habeas Data. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. Mandado de Injunção. Direito Administrativo: 

Direito Administrativo e Administração Pública Direta e Indireta. Atividade Administrativa. Poderes 

Administrativos. Atos Administrativos. Servidores Públicos. Licitações. Contratos Administrativos. 

Responsabilidade Civil do Estado. Responsabilidade do Agente Político. Serviços Públicos. Concessão e 

Permissão de Serviços Públicos. Parcerias Público Privadas. Controle da Administração Pública. Atuação do 

Estado no Domínio Econômico. Desapropriação. Usucapião. Intervenção do Estado na Propriedade. Bens 

Públicos. Lei de Responsabilidade Fiscal. (..) 

Não acato o recurso, posto que a questão está regular.  

 

Questão nº 31: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelos candidatos e a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 38: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Alegam ambos os candidatos recorrentes que a alternativa “a” também está incorreta, haja 

vista que o encontro casual do documento falso em poder de alguém não é suficiente para configurar o tipo 

penal, pois o núcleo é “fazer uso”.  

Ocorre que no que tange à tipicidade, o artigo 304 do Código Penal incrimina a conduta de "fazer uso" de 

qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302 do Código Penal.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599626/artigo-304-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10600423/artigo-297-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599765/artigo-302-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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O artigo 297 do Código Penal, por sua vez, dispõe acerca da falsificação de documento público. O bem 

jurídico protegido pelo crime de uso de documento falso é a fé pública, a confiança das pessoas nos 

documentos públicos e particulares. Trata-se de crime formal, que se consuma com a apresentação do 

documento, independente de resultado (TRF4, ACR 5000764-39.2012.404.7013, Rel. Des. Federal Sebastião 

Ogê Muniz, 7ª T., u., j. 16.12.2014). 

Nesse contexto, fazer uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa constitui o crime do artigo 304.  

O fato de a exibição do documento ter sido exigência da autoridade policial, e não iniciativa do agente, não 

descaracteriza o crime, pois conforme maioria da jurisprudência, "essa é a forma normal de utilização de tais 

documentos" (STJ, RHC 22.663/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., u., j. 1º.4.2008; TRF4, ACR 

5055819-14.2012.404.7000, Re. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, 7ª T., u., j. 10.6.2014; TRF4, ACR 

5018783-89.2013.404.7100, Rel. Des. Federal João Pedro Gebran Neto, 8ª T., u., j. 4.3.2015). 

Dirigir veículo portando a Carteira Nacional de Habilitação falsificada já configura o delito , "uma vez que 

somente com esse documento está o motorista autorizado a dirigir" (STF, RE 117.810, Rel. Ministro Carlos 

Madeira, 2ª T., u., j. 28.2.1989).  

E ainda,"configura-se o crime de uso de documento falso (CP, art. 304), quando o agente emprega o papel 

falsificado ou alterado para o fim que a lei exige. Assim, dirigir veículo, valendo-se de carteira de habilitação 

falsa" (STJ, RHC 2.082, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, 6ª T., u., j. 4.8.1992). 

Logo, o simples fato de levar consigo e, portanto, PORTAR a Carteira Nacional de Habilitação falsa, já 

importa em uso, pois, sem ela, não poderia o indivíduo dirigir o veículo.  

Repita-se, "o porte do documento necessário para direção do veículo importa em uso" (STF, HC 70813, Rel. 

Ministro Paulo Brossard, 2ª T., u., j. 8.2.1994). 

Nesse contexto, a alternativa “a” está correta. 

Não acato o recurso, posto que a questão está regular.  

 

Questão nº 39: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Assevera o candidato que a questão deve ser anulada, haja vista que a alternativa “b” pode 

ser enquadrada nos tipos penais previstos no Capítulo I do título XI do Código Penal. 

Ocorre que o servidor que manda um subalterno fazer serviços particulares comete improbidade 

administrativa, pois segundo a Lei nº 8.429/92 art. 9, inciso IV: “Constitui ato de improbidade 

administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 

em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 

1° desta lei, e (...) IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material 

de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° 

desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas 

entidades;” 

Complementando-se transcreve-se o art. 1° desta mesma lei: “Os atos de improbidade praticados por 

qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 

incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma 

desta lei.” 

Desse modo, se há tipificação clara e evidente na lei extravagante, aplica-se esta no lugar do Código Penal, 

contrariamente ao que alega o candidato. 

Diante do exposto, a alternativa “b” está correta. 

Não acato o recurso, posto que a questão está regular. 

 

Questão nº 40: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10600423/artigo-297-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599626/artigo-304-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599626/artigo-304-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.blogger.com/null
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INDEFERIDO. - Recurso proposto pela inscrição 115396 - Alega o candidato que a questão apresenta 

mais de uma alternativa incorreta, posto que a conduta descrita na alternativa “c” não caracteriza infração 

político-administrativa.  

Ocorre que o Decreto-Lei nº 201/1967, em seu artigo 4º, dispõe que são “infrações político-administrativas 

dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a 

cassação do mandato: 

(...) IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem 

autorização da Câmara dos Vereadores;” 

Logo, por expressar exatamente a letra da lei, a alternativa “c” está correta. 

Não acato o recurso, posto que a questão está regular.  

 

- Recurso proposto pela inscrição 108144 – Alega o candidato que a alternativa “a” também está incorreta, 

pois tratam de crimes julgados pelo juízo singular.  

Vejamos: a alternativa “a” dispõe que o art. 1º do Decreto-Lei n.º 201/67 traz consignados nos seus 23 (vinte 

e três) incisos todos os crimes de responsabilidade do Prefeito e seus substitutos, os quais estão sujeitos ao 

julgamento pelo Poder Judiciário através de uma das Câmaras ou Turmas do Tribunal de Justiça do Estado 

(indicado pelo seu Regimento Interno), independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. 

O candidato alega que não serão as Câmaras ou Turmas do Tribunal de Justiça que julgarão os crimes de 

responsabilidade do Prefeito, mas “o juízo singular”.  

Confundiu, na verdade, os dispositivos da lei, pois o artigo 2º que embasa seu recurso dispõe que será 

utilizado o processo comum do juízo singular, e não o Juízo singular que fará o julgamento. Vejamos: 

“Art. 2º O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo 

Código de Processo Penal, com as seguintes modificações: (...)” 

Não acato o recurso, posto que a questão está regular.  

 

 

5.2. AGENTE ADMINISTRATIVO 

Questão nº 21: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta de acordo com o Código Tributário Nacional  e o Art. 

131 da CEF. A resposta letra C está correta, somente o item II é incorreto.  

 

Questão nº 23: 

Quatro candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Pregão não é uma modalidades de licitação previstas no Art. 22 da Lei 8.666/93, e sim na 

Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 que Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

 

Questão nº 24: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta de acordo com os princípios estabelecidos no Art. 37 da 

Constituição Federal de 1988. 

 

Questão nº 25: 

Quatro candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Um candidato alega que a alternativa correta é justamente a marcada no Gabarito Preliminar. 

Aos demais, a questão trazia algumas informações: “No Microsoft Word, com as configurações padrões e na 

linguagem Português-BR”. Com as características elencadas na questão, ao utilizar às teclas de atalho “Ctrl 

+ S” a função a elas atribuída é Sublinhado. 
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Com as mesmas características elencadas, as teclas de atalho para salvar um documento são “Ctrl+B”.  

  

Questão nº 29: 

Oito candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão enquadra-se no conteúdo programático no item Power Point, a borda amarela ao 

redor do item D aparece no momento que você posiciona o cursor do Mouse em cima do botão e de forma 

alguma interfere a análise da questão, a função do botão da alternativa B é Inserir Objeto e não apenas Inserir 

Imagem, o fato das imagens estarem em preto e branco não interfere na análise entre o botão Inserir Imagem 

e Inserir Objeto, pois são bastantes diferentes conforme pode ser comparado abaixo. 

 
 

Questão nº 31: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Um candidato apenas questiona se a definição da letra D está correta sem trazer argumentos 

que a desminta. Outro alega que um Firewall também permite que as informações transitem dependendo da 

configuração do Firewall. Isso ficou evidente na definição: 

“É uma barreira de proteção que ajuda a bloquear o acesso de conteúdo malicioso, mas sem impedir que 

os dados que precisam transitar continuem fluindo;” 

 

Questão nº 33: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta conforme o CTN - Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 

1966 que Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis 

à União, Estados e Municípios. Somente a letra D é incorreta, ou seja, não é um elemento básico do Fato 

Gerador de Tributos. 

 

Questão nº 35: 

Quatro candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta Sobre os Direitos e Deveres Constitucionais. Somente o 

item III é falso por afirmar que     Proteger a natureza, Proteger o patrimônio público e social do País não são 

deveres de nossos cidadãos brasileiros, justamente o contrário previsto na Constituição.  

 

Questão nº 37: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta de acordo com o Art. 30 da Constituição Federal 

Brasileira: 

 

Questão nº 39: 

Quatro candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO: Questão elaborada de forma incorreta induzindo os candidatos ao erro. Portanto a questão será 

ANULADA. 
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5.3. ARQUITETO 

Questão nº 24: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. O recurso da questão 24 sugere o uso inadequado do termo “compartilhamento” no item C, 

tornando-a uma alternativa incorreta e, portanto anulando a questão. Contudo, segundo o Dicionário de 

Sinônimos o termo “compartilhamento” pode ter o sentido de partilha (divisão, partilha, repartimento, 

reparte) e ou ação de repartir (distribuição, repartição, subdivisão). 

Ao substituir o termo por seus sinônimos a compreensão da frase não é inviabilizada, conforme descrição 

abaixo: 

·      A divisão da cozinha deve possuir área mínima de 4,00m² (quatro metros quadrados), com dimensão 

mínima de 1,60m (um metros e sessenta centímetros) e altura mínima de 2,40m (dois metros e quarenta 

centímetros). 

·      A distribuição da cozinha deve possuir área mínima de 4,00m² (quatro metros quadrados), com 

dimensão mínima de 1,60m (um metros e sessenta centímetros) e altura mínima de 2,40m (dois metros e 

quarenta centímetros). 

Do mesmo modo, o significado da frase permanece o mesmo com o uso do termo “compartilhamento”, 

sendo possível compreender que o objeto de análise da questão são as dimensões da cozinha. 

 

 

5.4. ASSISTENTE SOCIAL 

Questão nº 22: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão n° 22 não deve ser anulada, pois a questão correta está devidamente coerente 

com a legislação citada, pois o complemento “... e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de 

vitimizações e danos” apenas complementa a ação principal que é a vigilância socioassistencial as famílias, 

bem como podem ocorrer outras situações que não estão especificadas na Lei, mas esta envolto a linha 

principal da lei, que é a capacidade protetiva da família. Portanto, não existe motivo plausível para a sua 

anulação. 

 

Questão nº 25: 

Sete candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão n° 25 não deve ser anulada, pois a questão da alternativa “D” não influencia a 

resposta correta, que é a letra “C”. Sendo que nem a assertiva III está correta, pois a gestão do trabalho do 

SUAS não trabalha com questões da área da saúde, políticas e economia, e como não existe alternativa “V”, 

este item não poderia ser a correta e assim não dificulta a compreensão da questão. Portanto, não existe 

motivo plausível para a sua anulação. 

 

Questão nº 27: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão n° 27 não deve ser anulada, pois a questão da alternativa “C”, em que o nome da 

cidade de Brasília possui erro de digitação não influencia a resposta correta, que é a letra “B”, pois o 

assistente social só pode exercer suas atividades no Estado a qual possui o seu registro profissional, caso 

contrário ele estará ilegal. Sendo, que apenas faltou a letra “a”, e mesmo assim dá para compreender que se 

trata da Cidade de Brasília. Portanto, não existe motivo plausível para a sua anulação.  

 

Questão nº 29: 

Seis candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Esta questão n° 29 deve ser alterada seu Gabarito para a letra “D”, pois na primeira 

assertiva que trata das expressões da questão social, possui duas questões sociais e não suas expressões, 

como a Saúde e a Habitação, sendo falsa tal alternativa. Alterando assim, o gabarito da resposta que estava 
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errado. Portanto, não existe motivo plausível para a sua anulação e sim para a alteração do Gabarito 

da Resposta, para a Letra “D”. 

 

Questão nº 33: 

Dez candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A questão n°33 traz uma interpretação da lei Maria da Penha e não a lei em si. Neste sentido, o 

texto apresentado no item “V” nos traz a expressão “O poder judiciário” a qual o Juiz é um dos integrantes 

do quadro do judiciário, e que possui o poder de julgar o mérito das questões. Portanto, está intrínseco na 

terminologia utilizada na assertiva (“O poder judiciário”), que é o Juiz que determinará o encaminhamento 

por prazo determinado, a inclusão da vítima  de violência doméstica e familiar para inserção do  cadastro nos 

programas das políticas sociais do governo federal, estadual e municipal. Mas, em contrapartida, na referida 

assertiva existe um erro de grafia, em que muda o sentido de interpretação da mesma, pois está escrito “[...] 

a inclusão da vítima  de violência doméstica e familiar para isenção do  cadastro nos programas [...]), que 

na verdade deveria estar escrito assim: ([...]a inclusão da vítima  de violência doméstica e familiar para 

inserção do  cadastro nos programas [...]), pois não é a dispensa do cadastro nos programas, e sim a 

inclusão da vítima de violência domestica nos cadastros dos programas sociais. Assim, não existe alternativa 

correta. Portanto, por este ensejo, a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 38: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A questão n° 38 deve ser anulada, pois realmente possui erro de interpretação conceitual na 

questão do item “IV”, prejudicando o resultado da questão. Portanto a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 40: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão n° 38  não deve ser anulada, pois segundo o DECRETO N° 4.227, DE 13 DE 

MAIO DE 2002, que cria o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI, e dá outras providências. 

Aponta claramente que as Características comuns dos Conselhos dos Direitos e Gestores de Políticas 

são: 

 Devem ter poder deliberativo. O fato de serem reconhecidos e de haver legislação que lhes dá poder 

não basta para que os conselhos sejam realmente deliberativos. Para ser reconhecido e valorizado, o 

conselho precisa ter legitimidade tanto na definição de sua composição como na capacidade de 

interlocução entre seus integrantes. Isso, porém, pode ser um processo longo, que envolve 

capacitação técnica e política, pois os membros do conselho devem ser capazes de apresentar 

propostas e de estabelecer alianças, informando e mobilizando os setores sociais que representam. 

 Devem levar em consideração as reivindicações dos diversos grupos sociais e atuar na 

implementação e controle dessas políticas. 

 Devem ser criados por iniciativa do executivo ou, em caso de omissão deste, por uma ação civil 

pública. A via judicial deve ser uma alternativa para casos extremos. A negociação política é sempre 

desejável para que o conselho a ser criado nasça baseado na cooperação e não no dissenso. 

 Devem ser representativos de legítimas instituições atuantes nos segmentos ligados à área de atuação 

do conselho. 

 Devem ser compostos de forma paritária por representantes do governo e da sociedade. O 

estabelecimento da paridade vai depender da área temática, dos representantes e também da história, 

democrática e participativa ou não, que levou à construção do conselho. 

 Devem dispor de fundos para financiar políticas específicas. Os recursos para o funcionamento dos 

conselhos devem ser assegurados no orçamento federal, do estado ou do município. 

Portanto, não existe motivo plausível para a sua anulação. 
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5.5. CIRURGIÃO DENTISTA 

Questão nº 21: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Questão ambígua e requer ANULAÇÃO. 

 

Questão nº 22: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. É importante que o candidato atenha-se ao objetivo da questão em si, sem procurar pretextos 

para justificar alguma dificuldade ou carência de interpretação. Diversas literaturas trazem ainda o Glânglio 

de Gasser como nomemclatura, além de que, em nada justifica que as demais estruturas constantes nas 

demais alternativas induzam ao erro. A alternativa correta permanece a Letra “D” sem alteração. 

 

Questão nº 23: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. O exame “Tempo de Sangramento” ainda está em uso e é utilizado como indicador de 

alterações quantitativas e qualitativas das plaquetas. Em indivíduos portadores de trombastenia de 

Glanzmann, uremia ou síndromes mieloproliferativas ainda é um exame efetivo para identificação de déficit 

plaquetário. Com relação aos exames citados pelo recorrente, independente destes, é inquestionável que o 

AAS é um antiplaquetário importante e que em doses elevadas pode levar inclusive a graves hemorragias 

digestivas, hemofilia, etc. A Dipirona, somente em casos de uso excessivo acarreta disfunção plaquetária 

condiderável. Aí entra o exame de “Tempo de Sangramento”, pois este é sensível apenas para casos de 

alterações significativas das plaquetas. Portanto a questão permanece sem alterações. 

 

Questão nº 24: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. O álcool inibe a gliconeogênese por inibição dos hormônios contra-reguladores, da redução 

na captação de precursores metabólicos e da inibição da oxidação de lactato e glutamato no fígado e rins. Ou 

seja, o álcool é um hipoglicemiantes, logo, sua associação com substâncias hipoglicemiantes potencializa o 

efeito, não necessitamos ir longe para saber que um indivíduo portador de diabetes não deve ingerir álcool 

para não ter efeitos potencializados das medicações utilizadas, sejam as insulinas ou metformina. 

 

Questão nº 26: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Por ausência de alternativa correta, a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 29: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. É um equívoco fazer uma prova sem direcionar as perguntas ao cargo, seria inclusive 

absurdo que o candidato não reconhecesse que a questão se refere à odontologia, justo que a o cargo é para 

odontólogo. O recurso é infundado. 

 

Questão nº 30: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão trás que este controle está no nível de prevenção sim, porém pergunta qual o tipo 

de prevenção. Neste caso é específica, pois a promoção que consta na alternativa “B”, se dá por diversos 

fatores, comportamentais, sociais, econômicos, etc. sendo muito mais abrangente e não estando vinculada 

apenas ao controle de iodização do sal e da fluoretação da água. 

 

Questão nº 31: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 
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DEFERIDO. A questão requer ALTERAÇÃO DE GABARITO para a letra “A”. 

 

Questão nº 32: 

Quatro candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A questão requer ALTERAÇÃO DE GABARITO para a letra “B”. 

 

Questão nº 36: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Por duas alternativas poderem ser consideras corretas, a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 37: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Segundo Egg (2012, p. 56) “Age com imprudência o profissional que adota condutas 

precipitadas, impulsivas e sem as cautelas necessárias.” 

EGG, Rosiane Follador Rocha. Ética nas Organizações. Curitiba, PR: IESDE Brasil, 2012.  

Ou seja, o odontólogo que confia demais em procedimento arriscado, não mede as consequências oriundas 

do procedimento ou realiza procedimentos invasivos desnecessários que podem acarretar consequências 

indesejáveis. 

 

Questão nº 39: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Por erro de digitação na alternativa correta a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 40: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO: Questão elaborada de forma correta. Os  estreptococos são agentes causais da endocardite 

bacteriana. Em nenhum momento se afirmou que era o único agente causador e não foi citados outros 

agentes causadores para confundir os candidatos. Portanto a única alternativa correta relacionada na questão 

é a Letra C. 

 

 

5.6. CONTADOR 

Questão nº 27: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões do recorrente e a questão será ANULADA. 

Veja o que diz a NBC T 16.2: 

“PATRIMÔNIO PÚBLICO 

3.Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, 

formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador 

ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à 

exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações.” 

 

 

5.7. DESENHISTA 

Questão nº 23: 

Oito candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A questão deve ser ANULADA por possui duas alternativas iguais. 

 

Questão nº 24: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 
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INDEFERIDO. Triângulos escalenos possuem três lados diferentes independente de seus ângulos. 

 

Questão nº 31: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Copiar não cria circunferências e arcos concêntricos a um já existente. 

 

Questão nº 33: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. O formato existe e é utilizado para web e redes sem ter a necessidade de ter um programa 

Autocad instalado. 

 

Questão nº 34: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A cumeeira é a terça mais alta e está localizada entre dois panos. 

 

Questão nº 35: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. O tirante esta sujeito a esforços de tração na tesoura. 

 

Questão nº 38: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A escala foi dada e é possível se chegar ao resultado correto, não foi perguntado quanto a ser 

de redução ou ampliação.  

 

 

5.8. EDUCADOR SOCIAL 

Questão nº 22: 

Dez candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelos candidato e a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 25: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não há ambiguidade na questão, tendo em vista que o enunciado é bem explícito: "em toda 

rede (SUS)", não apenas em âmbito municipal. Caracteriza-se por reconhecer a necessidade da 

implementação do processo de respostas às complexas questões que envolvem a atenção à saúde das pessoas 

com deficiência em uma perspectiva geral. 

 

Questão nº 29: 

Sete candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Caso os candidatos transformassem todas as suas justificativas em três palavras, teria: 

economia, saúde e previdência, com exceção de uma referência usada que é do Estado de São Paulo. 

 

Questão nº 31: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não podem as medidas de semiliberdade e de internação estrita ser incluídas quando o juiz 

concede remissão, somente podem ser aplicadas por sentença após instrução processual, de acordo com o 

que dispõe o art. 127 do ECA. 

 

Questão nº 33: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 
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INDEFERIDO. Como o próprio candidato apresentou, a previsão de subsídio financeiro não existe no que 

tange à assistência social. 

 

Questão nº 38: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não há ambiguidade para a promoção de confusão semântica, tendo em vista que não é 

função do Conselho Municipal de Assistência Social corrigir o Plano de Municipal de Assistência Social, o 

conselho poderá pontuar ajustes, mas nunca será o responsável pela mudança. 

 

 

5.9. ENFERMEIRO 

Questão nº 23: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A candidata recorrente alega que a alternativa correta é justamente a marcada no gabarito 

provisório, alternativa “B”. 

 

Questão nº 25: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 34, (2013, p. 101): 

 

Discutir crise requer considerar vários elementos que perpassam pelas dimensões da clínica, da cultura, das 

histórias singulares dos sujeitos e dos recursos disponíveis no seu contexto familiar e social. A atenção à 

crise está associada prioritariamente à oferta de uma atenção longitudinal nos contextos de vida das pessoas. 

Contudo, alguns pressupostos devem ser considerados como norteadores para fundamentar a organização da 

rede na perspectiva de acolher, abordar e cuidar de pessoas em situação de crise no território: 

• Evitar a internação psiquiátrica e sustentar o usuário no seu contexto de vida com o apoio da Rede de 

Atenção Psicossocial (Raps). 

• Potencializar e qualificar todos os pontos da Rede de Atenção Psicossocial para desenvolver intervenção 

nas situações de urgência/ emergência e no cuidado longitudinal. 

• A exclusão de hospital psiquiátrico do circuito assistencial, anulando a oferta de leitos e a valorização da 

existência de serviços de urgência e emergência psiquiátrica nesta instituição. 

• A internação precisa ser considerada como último recurso e quando necessária, como instrumento do 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) e não como resposta a uma situação específica. Devendo também, 

quando necessário, ser realizada prioritariamente nos Caps, com a lógica do acolhimento integral, e nos 

hospitais gerais de forma articulada com a rede. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde Mental, Caderno de Atenção Básica nº 34. Secretaria de atenção à 

Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: 

Ministérios da Saúde, 2013. 

 

É indiscutível que a fonte do Ministério da Saúde, autoridade sanitária maior, trás a alternativa B como 

correta, logo evitar a internação é algo necessário para desinstitucionalizar a saúde mental, portanto, a 

incentivar vai contra os preceitos de abordagem do indivíduo com transtorno mental. 

 

Questão nº 26: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Há um equívoco no recurso de uma das candidatas. É importante que o candidato atenha-se 

com cuidado ao entrar com um recurso e interprete a questão de forma eficiente. Referenciar um recurso 

significa justificar a resposta e não apenas um conceito utilizado no questionamento. É importante ressaltar 

que nem toda criança que tem dificuldade de aprendizado, tem transtorno mental, logo, a dificuldade de 
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aprendizado desta criança não é uma consequência. Na situação em que o manejo desta dificuldade não é 

realizado de forma correta, e aí entram diversos fatores, essa dificuldade torna-se um fator de risco para 

diversos transtornos mentais menores e maiores. 

Outra candidata argumenta que a única alternativa correta da questão é a alternativa “B”, justamente a 

apontada no Gabarito Provisório. 

 

Questão nº 27: 

Quatro candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão refere-se ao único fator protetor que NÃO é social. “São fatores protetores 

vinculados ao domínio social, exceto: portanto, é lógico que a letra A, B, e D são fatores protetores 

sociais e apenas D é um fator protetor psicológico. 

 

O profissional da enfermagem deve ter domínio de forma geral a todas as áreas, incluindo a área de saúde 

mental que conta no ementário do edital.  O Caderno de Atenção Básica nº 34 trás esse conteúdo como 

norteador a TODO profissional da saúde. O Ministério da Saúde é autoridade sanitária maior e julga 

necessário que o profissional de enfermagem tenha o mínimo de conhecimento interpretativo dos fatores de 

risco e de proteção para a saúde mental de crianças e adolescentes. 

A questão refere-se ao único fator protetor que NÃO é social. “São fatores protetores vinculados ao domínio 

social, exceto:” portanto, é lógico que a letra A, B, e D são fatores protetores sociais e apenas D é um fator 

protetor psicológico. 

 

Ver página 107 do Caderno de Atenção Básica nº 34. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde Mental, Caderno de Atenção Básica nº 34. Secretaria de atenção à 

Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: 

Ministérios da Saúde, 2013. 

 

Questão nº 29: 

Vinte candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelos candidatos e a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 30: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Segundo a Portaria Nº 2.488, De 21 De Outubro De 2011, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

Anexo I, Disposições Gerais Sobre a Atenção Básica e dos Princípios e Diretrizes Gerais da Atenção Básica, 

das Atribuições específicas do Enfermeiro: 

I -realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou 

necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases 

do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 

II - realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras 

normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas 

as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, 

quando necessário, usuários a outros serviços; 

III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

 

IV - planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da 

equipe; 
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V - contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros 

membros da equipe; e 

VI - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 

Além de que mesmo a banca estando amparada por esta Portaria, é viável ainda explicitar o trecho 

“conforme protocolo” constante na alternativa. 

 

Questão nº 34: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. De acordo com a ANVISA a solução de hipoclorito par concentração de uso para limpeza e 

desinfecção é de 0,02% a 1,0% à critério da instituição. Ver próprio anexo. 

 

Questão nº 35: 

Onze candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelos candidatos e a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 36: 

Sete candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelos candidatos e a questão será ANULADA. 

 

 

5.10. ENGENHEIRO AGRONÔMO 

Questão nº 21: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Fundamentação do candidato: 

“A clonagem de plantas pode ser entendido, também, como o ato de plantar por estacas. O enraizamento de 

estacas de Eucalyptus tem sido a técnica de multiplicação vegetativa mais utilizada para a propagação 

clonal de árvores selecionadas. Dessa maneira acredito que as alternativas \"A\" e \"D\" estejam corretas 

pois qualquer plantio através de estacas é um clone.” 

Parecer: 

Não procede a solicitação do candidato. A afirmativa que faz em sua fundamentação é correta: “qualquer 

plantio através de estacas é um clone”. Porém, não foi isso que se perguntou na questão 21. 

A questão pedia para apontar qual técnica de produção de mudas foi desenvolvida para resolver o problema 

de baixa produção de sementes do Eucaliptus dunni. A alternativa “a” citada pelo candidato não é adotada. 

Foi criada de forma fictícia para testar os conhecimentos dos candidatos. A clonagem induzida de mudas 

selecionadas seria possível biologicamente, mas tecnicamente seria inviável e não é adotada. Produzir a 

muda para depois produzir cones seria lento, caríssimo, e agronomicamente atentaria contra o princípio 

básico da produção de mudas de qualquer espécie vegetal que a é possibilidade da produção em larga escala. 

A questão foi elaborada justamente com o texto apresentado na fundamentação do candidato onde a resposta 

é bem explicitada no primeiro parágrafo do subtítulo “Produção de Mudas Via Propagação Vegetativa” 

apresentado a seguir: 

“A propagação vegetativa através de estacas enraizadas está sendo largamente utilizada por diversas 

companhias florestais, devido aos altos ganhos genéticos obtidos em curto espaço de tempo, tanto em 

volume quanto em qualidade da madeira. Esta técnica é também utilizada na propagação de espécies com 

baixa oferta de sementes melhoradas ou que produzam pouca quantidade de sementes. Entre estas podemos 

citar o E. dunnii que tanto na Austrália como no Brasil, produz sementes em quantidades diminutas...” 

Portanto, a resposta correta é a letra “D”. 

 

Questão nº 32: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A  questão requer ANULAÇÃO. 
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5.11. ENGENHEIRO CIVIL 

Questão nº 21: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Na questão não se escreveu "erro na reprodução de escalas". Com o uso de escala errônea, as 

quantidades referentes se modificam devido a que através da escala se representa a realidade. Não aplica a 

contestação. A questão se mantem. 

 

Questão nº 22: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. É parte do conhecimento Estrutural que está no edital. 

 

Questão nº 27: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não se aplica. Esse método é utilizado no país. 

 

Questão nº 38: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não se aplica. O engenheiro precisa saber sobre o desenvolvimento das cidades e onde obter 

essas informações dentro do município. A questão se mantem. 

 

 

5.12. ENGENHEIRO FLORESTAL 

Questão nº 37: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não procede a solicitação do candidato com relação a questão 37. A citação dos nomes 

científicos não é obrigatória. Neste caso não faria sentido, pois a árvore símbolo de uma cidade, estado, ou 

nação deve ser conhecida pela população em geral. A maioria das pessoas não é versada na linguagem 

científica. Além disso, os nomes comuns utilizados na alternativa correta (imbuia) e nas alternativas erradas 

(figueira, cedro-rosa e araucária) são de domínio comum. São árvores muito diferentes entre si e os nomes 

não permitem a mínima confusão entre as mesmas. Se fosse colocado somente o nome científico tornaria a 

questão mais difícil. Se colocasse o nome comum e o nome científico não contribuiria muito para o acerto, 

pelo contrário. O nome científico das quatro árvores citadas não tem qualquer relação com Santa Catarina, 

não facilitando o acerto da questão. Se fosse o caso da canela-preta (Ocotea catharinensis), então poderia 

haver indução ao erro. Mas não utilizamos esta árvore como alternativa. 

A imbuia (Ocotea porosa) também ocorre no Mato Grosso do Sul e talvez seja a mesma citada pelo 

candidato. Todavia, o fato de uma planta ocorrer em um estado não significa que não possa ser árvore 

símbolo de outro. A araucária é o símbolo do Paraná, mas é endêmica em vários estados brasileiros. 

A questão visava testar o conhecimento a respeito da importância das árvores na cultura de um povo ou 

nação, indo muito além da simples exploração econômica.  

Portanto, a opção correta da questão é a letra “B”. 

 

Questão nº 39: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Procede a solicitação do candidato com relação a questão 39. A questão deve ser anulada. A 

resposta da letra “a” conforme estabelece o gabarito é correta. Todavia, o candidato pode ter razão ao afirmar 

que através da lei citada também é possível “regulamentar” a proteção das margens dos rios em função dos 

módulos fiscais. 



 

P
ág

in
a1

9
 

Na verdade, os novos artigos introduzidos pela lei 16.342/2014 versam sobre “Regularização” e não 

“Regulamentação”. Ou seja, a lei permite regularizar situações de uso ilegal das margens de rios através do 

uso referencial de módulos fiscais para incluir ou excluir as propriedades rurais. Mesmo que na linguagem 

jurídica estas palavras não tenham o mesmo significado (regularizar x regulamentar), na linguagem popular 

são usadas como sinônimos o que justifica a possibilidade de confusão e embasa a anulação da questão. 

Quanto a outra possibilidade ventilada pelo candidato (de que a alternativa “b” poderia estar certa) 

afirmamos que a mesma não procede. O CAR – Cadastro Ambiental Rural foi “criado” por lei federal e 

apenas “regulamentado” por lei estadual para aplicação em Santa Catarina. 

Portanto a questão deve ser ANULADA. 

 

 

5.13. FAMARCÊUTICO 

Questão nº 26: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Segue abaixo as definições do termo “biodisponibilidade” utilizados na literatura 

farmacêutica internacional e órgãos regulatórios, assim como na 5ª edição da farmacopéia brasileira: 

 

“Bioavailability is a term that indicates measurement of both the rate of drug absorption and total amount 

(extent) od drug that reaches the general circulation from an administered dosage form.”
1
 

 

“Bioavailability means the rate and extent to which the active ingredient or active moiety is absorbed from a 

drug product and becomes available at the site of action. For drug products that are not intended to be 

absorbed into the bloodstream, bioavailability may be assessed by measurements intended to reflect the rate 

and extent to which the active ingredient or active moiety becomes available at the site of action.”
2
 

 

“Oral bioavailability of a drug ia a measure of the rate and extent of the drug reaching the systemic 

circulation and is a key paramenter that affects its efficacy and adverse effects.”
3
 

 

“Bioavailability means the rate and extent to which the active ingredient or active moiety is absorbed from a 

drug product and becomes available at the site of action.”
4
 

 

“Indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de 

sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina.“
5
 

 

“Indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de 

sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina.“
6
 

 

Diante do exposto, fica evidenciado que a alternativa “D” é a única correta para a questão 26. 

 

Referências: 

1. LOYD V., ALLEN, et al. Remington: the science and practice of pharmacy. 22 nd ed. London: 

Pharmaceutical Press, 2012. 

2. SHARGEL, L.;  YU, A.B.C. Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics. 4th ed. Stamford: 

Appleton & Lange, 2004.  

3. LI, XIAOLING; HU, MING. Oral Bioavailability: Basic Principles, Advanced Concepts, and 

Applications. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2011. 

4. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. Guidance for Industry Bioavailability and Bioequivalence 

Studies Submitted in NDAs or INDs: General Considerations. 2014. Disponível 

em:<http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm3

89370.pdf>. Acesso em 14 dez. 2015. 

http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm389370.pdf
http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm389370.pdf
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5.  ANVISA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Glossário. Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Medicamentos/Assunto+de+Inte

resse/Glossario/Biodisponibilidade>. Acesso em: 14 dez. 2015. 

6. ANVISA. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Farmacopeia Brasileira, volume 1. 

5ª Ed. Brasília, 2010. 

 

Questão nº 28: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A candidata fundamenta seu recurso na análise de minimização de custos, enquanto a 

questão se refere à farmacoeconomia que é um conceito mais amplo, baseado em custo-benefício e custo-

efetividade. A seleção de um medicamento simplesmente pelo custo de aquisição, sem levar em conta sua 

efetividade clínica, perfil de efeitos adversos e bioequivalência, não vai ao encontro do raciocínio 

farmacoeconômico, embora seja o princípio da minimização de custos. 

Portanto, a alternativa “B” é a correta para a questão 28. 

 

 

5.14. FISCAL DO MEIO AMBIENTE 

Questão nº 21: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não procede a solicitação da candidata. O assunto se relaciona com o assunto “Saneamento 

Básico” que é bastante amplo, incluindo a questão das zoonozes (doenças transmitidas por animais), limpeza 

pública, esgoto, etc. Todos estes temas estão abordados na questão. A pergunta e as possíveis respostas não 

abordam a doença, ou o agente causal, em si, mas a forma de disseminação, que tem tudo a ver com 

Saneamento Básico. 

 

Questão nº 22: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não precede a solicitação da candidata, pois a questão está relacionada com o assunto 

Saneamento Básico, que é muito amplo. O lixo é um tema integrante do Saneamento Básico e a questão 22 

não faz referência específica a uma determinada lei. A pergunta questiona de forma genérica (“legislação 

brasileira”) as responsabilidades sobre os diversos tipos de lixo. O entendimento é que qualquer pessoa que 

atue na área ambiental, e de maneira mais específica, com Saneamento Básico, conheça, pelo menos de 

forma genérica, as responsabilidades públicas e privadas sobre o lixo. 

O assunto do lixo é tão relacionado com Saneamento Básico que recentemente cada município aprovou o seu 

Plano Municipal de Saneamento Básico, no qual as questões relacionadas com o lixo obrigatoriamente foram 

incluídas, atendendo a legislação federal. 

O tema é relacionado com Saneamento Básico e a resposta correta é a “C”. 

 

Questão nº 34: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não procede a solicitação das candidatas. È corrente a interpretação por parte dos Tribunais 

Superiores que a gestão do abastecimento de água e esgotamento sanitário é de responsabilidade do 

município. Na expressa enumeração das competências municipais, a Constituição Federal aponta ser de 

competência dos Municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local” (Art. 30, V), bem como “legislar sobre assuntos de interesse local” (Art. 

30, I). 

E o serviço público de tratamento de esgoto e saneamento, fundamental serviço de natureza sanitária e de 

repercussão na saúde pública e no meio ambiente, é serviço público de predominante interesse local, 

conforme consenso histórico que já se firmou no tema. 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Medicamentos/Assunto+de+Interesse/Glossario/Biodisponibilidade
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Medicamentos/Assunto+de+Interesse/Glossario/Biodisponibilidade
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E a realidade também mostra isso, pois em muitos casos são os municípios, que assumindo esta prerrogativa, 

administram os serviços de água e esgoto diretamente através dos chamados SAMAEs. Ou então, fazem a 

concessão para empresas privadas ou a CASAN, como é o caso de muitos municípios de Santa Catarina. 

Todavia, mesmo na vigência da concessão, a responsabilidade de organizar e prestar o serviço (gerenciar) 

continua sendo dos Municípios . 

Portanto, a resposta correta é a letra “A”. 

 

Questão nº 37: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não procede a solicitação da candidata. O assunto se relaciona com o assunto “Saneamento 

Básico” que é bastante amplo, incluindo a questão das zoonozes (doenças transmitidas por animais), limpeza 

pública, esgoto, etc. Todos estes temas estão abordados na questão. A pergunta e as possíveis respostas não 

abordam a doença, ou o agente causal em si, mas a forma de disseminação, que tem tudo a ver com 

Saneamento Básico. Abaixo reproduzimos o conceito de Saneamento Básico dado pelo site Wikipedia, no 

qual fica claro que o tema compreende a questão dos agentes patogênicos e a saúde pública. 

Saneamento básico é a atividade relacionada com o abastecimento de água potável, o manejo de água 

pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle de 

pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando à saúde das comunidades. 

 

 

5.15. FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

Questão nº 24: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDERIDO. A questão assinala a existência de especificação para cada caso e nas alternativas incorretas não 

aparece nenhum dos casos mencionados na fundamentação o que não causaria ou não deveria causar 

nenhuma dúvida. A pergunta é válida.  

 

Questão nº 39: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Para fazer a ampliação ou reforma de um imóvel deverá em primeiro momento fazer um 

reconhecimento do estado estrutural geral e a questão da fissura é um conhecimento básico para isso. Não 

deverá ser anulada a questão. 

 

Questão nº 40: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Fiscalização é o termo que define esse aspecto no campo mais amplo, e a vistoria tem 

especificidades que não aparecem no enunciado da questão. Não aplica a solicitude. 

 

 

5.16. FISCAL DE TRIBUTOS 

Questão nº 24: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. O gabarito será alterado para alternativa “D”. 

Veja o enunciado da questão: 

“(...) sempre que for constatado o não cumprimento de obrigação tributária acessória, será lavrado auto de 

infração, o qual terá as características definidas em modelo oficial, será preenchido por processo 

eletrônico, sem rasuras ou emendas, e conterá:” 

“Data da obrigação tributária acessória” 

Segundo o Código Tributário do Município de Rio do Sul/SC: 
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“Art. 148 - Sempre que for constatado o não cumprimento de obrigação tributária acessória, será lavrado 

auto de infração. 

Art. 149 - O auto de infração terá as características definidas em modelo oficial, será preenchido por 

processo eletrônico, sem rasuras ou emendas, e conterá: 

I - nome, domicílio tributário ou endereço e número da inscrição do autuado; 

II - descrição clara e precisa do fato que se alegue infração, com referência às circunstâncias pertinentes e 

indicação do local onde se verificou; 

III - capitulação do fato, mediante citação expressa do dispositivo legal dado como infringido, e sua 

respectiva penalidade; 

IV - data da emissão e assinatura do autuante; 

V - intimação para pagamento ou contestação, com indicação do respectivo prazo e data do seu início; 

VI - a assinatura do autuado, seu representante legal ou preposto idôneo, ou registro, pelo notificante, das 

razões que a impediram.” 

A expressão “Data da obrigação tributária acessória”,  PODERÁ estar contida no item II, do artigo 149, do 

CT do Município de Rio do Sul/SC, uma vez que a questão não exigiu os termos exatos da lei. 

 

Questão nº 40: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Veja o enunciado da questão: 

“O CTN – Código Tributário Nacional dispõe que o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 

tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da 

atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.” 

 “Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de:” 

A questão refere-se ao prazo de HOMOLOGAÇÃO (Artigo 150, § 4º - CTN): 

“§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato 

gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado 

o lançamento e definitivamente extinto o crédito.” 

Desta forma, através da Delimitação da legislação aplicável, a interpretação da Lei é bem clara.  

 

 

5.17. FISCAL DO PROCON 

Questão nº 21: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas e a questão será ANULADA. 

A omissão da expressão “Sempre que possível” (CF/1988 – Artigo 145, § 1º), atribuindo 

exclusivamente carácter pessoal aos IMPOSTOS. 
 

Questão nº 22: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas e a questão será ANULADA. 

A expressão “só”, estabelece (delimita) única opção de o servidor público estável perder o cargo, o que é 

incorreto. 

 

 

5.18. FONOAUDIÓLOGO 

Questão nº 22: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. JUSTIFICATIVA: Sabe-se que são encontradas diversas definições de sinais e sintomas de 

afasia sendo compostas por diferentes características, para tanto, cada profissional fonoaudiólogo opta por 
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seguir uma opção teórica que defina e defenda cada característica para os sinais e sintomas dentro da afasia, 

conforme suas convicções profissionais. Os referidos autores mencionados pelos candidatos neste recurso, 

são destaques da área da fonoaudiologia, porém, a definição para Ecolalia como inabilidade de 

compreender e responder imediatamente e voluntariamente é uma afirmação de Cardoso et al (2009).  

Para Cardoso et al (2009) os sinais e sintomas da afasia são definidos da seguinte maneira:  

- Mutismo: profunda alteração da comunicação; 

- Estereotipias: é a produção de fonemas, palavras, expressões ou frases de modo automático, inconsciente e 

sem valor proposital; 

- Anomia: falha na seleção do nome diante de objetos e estímulos; 

- Parafasia: é a troca de uma palavra por outra; 

- Neologismo: troca de todos os fonemas que formam as palavras; 

- Agramatismo: dificuldade na estruturação de frases (verbos, substantivo); 

- Jargão: produção vocal sem significação; 

- Ecolalia: inabilidade de compreender e responder imediatamente e voluntariamente; 

- Distúrbio de leitura e escrita (Alexia e Agrafia); 

- Bradilalia: lentidão no ritmo de fala e na entonação. 

Por tanto, tal definição está correta para os autores mencionados nessa questão. REFERÊNCIA: CARDOSO, 

M.C.deA.F.; FERREIRA, G.deF.; FERREIRA, G.deF.; FARIAS, N.C.; FERNANDES, V. A. Convivendo 

com sequelas neurológicas manual de cuidados: disfagias orofaríngeas, afasia. São José dos Campos: 

Pulso, 2009. cap. 2. p. 19-21. 

 

Questão nº 30: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. JUSTIFICATIVA: Altmann et al (2005 apud PIAGET; INHELDR, 1978, p.137; HOLLE, 

1979, 254p.; CORIAT, 1977, 182p.) afirma que a criança com seis meses começa a utilizar o polegar e o 

indicador para preensão (pinça), assim como, consideram por etapas do desenvolvimento neuropsicomotor 

para a criança com seis meses: diminuição dos reflexos de busca e sucção; tenta se arrastar; bom equilíbrio 

da cabeça; senta-se apoiando-se na mão; brinca com os pés; segura e/ou bate na mamadeira; reflexo de 

mordida e melhora a coordenação olho-mão. No entanto, a etapa de segura um objeto e larga o outro está 

compatível com o sétimo mês, nesse período também se observa as seguintes etapas do desenvolvimento 

neuropsicomotor: fica em pé com ajuda e salta ativamente; engatinha com os joelhos e as mãos no chão, com 

movimentos simultâneos de braços e pernas; eleva a cabeça em supino; movimento mastigatório no sentido 

vertical (para cima e para baixo) e procura objetos caídos observando o início do movimento (ALTMANN et 

al, 2005 apud PIAGET; INHELDR, 1978, p.137; HOLLE, 1979, 254p.; CORIAT, 1977, 182p.). 

REFERÊNCIA: PIAGET, J.; INHELDR, B. A psicologia da criança. Rio de Janeiro: Difel, 1978. p.137. 

HOLLE, B. Desenvolvimento motor na criança normal e retardada. São Paulo: Manole, 1979. 254p. 

CORIAT, L.F. Maturação psicomotora no primeiro ano de vida da criança. São Paulo: Cortez & Moraes, 

1977. 182p. ALTMANN, E.B.deC.; VAZ, A.C.N.; PAULA, M.B.S.Fde.; KHOURY, R.B.F. Tratamento 

precoce. In: ALTMANN, E.B.deC (Org.). Fissuras labiopalatinas. 4.ed. Barueri, SP: Pró-Fono, 2005. 

p.291-324. 

 

Questão nº 34: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. JUSTIFICATIVA: Braga (20003) menciona a necessidade da efetivação dos seguintes 

procedimentos, determinados por Mueller III e Hall III (1998), para o processo de seleção e adaptação de 

próteses auditivas: assessoramento, planejamento, seleção, verificação e validação. Esses procedimentos 

compõem o processo de seleção e adaptação de próteses auditivas. Destaca-se que a alternativa B refere-se 

ao procedimento de verificação da prótese auditiva, realizado após o procedimento de seleção, no qual se 

define o tipo de adaptação (monoaural ou binaural), tipo de prótese auditiva e suas características 

eletroacústicas. Em seguida no procedimento de verificação se constata que as características selecionadas 
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são adequadas às necessidades do paciente, tais como: acústica, aspectos estéticos, conforto auditivo e 

desempenho do AASI nas diversas situações em que o indivíduo se encontra durante o uso do mesmo. 

REFERÊNCIA: MUELLER III, H.G; HALL III, J.W. Audiologist's desk reference. San Diego: Singular; 

1998. In: BRAGA, S.R.deS. Conhecimentos essenciais para atender em o paciente com prótese auditiva. 

______ (Org.). São José dos Campos: Pulso, 2003. cap. I, p.12-13. 

 

 

5.19. MÉDICO VETERINÁRIO 

Questão nº 31: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A portaria/MAPA Nº11 de 26 de Janeiro de 2004 exclui SANTA CATARINA da 

OBRIGATORIEDADE de vacinação contra a BRUCELOSE. 

Os órgãos mais suscetíveis, ou seja, aqueles de eleição para a infecção por Brucella sp. nos bovinos, 

são aqueles em que há maior disponibilidade de elementos necessários para seu metabolismo, dentre os quais 

destaca-se o eritritol presente no útero gravídico, tecidos mamários, osteoarticulares e órgãos do sistema 

reprodutivo masculino (PAULIN e FERREIRA NETO, 2003). 

 

Questão nº 32: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A Erisipela de acordo com a lista da OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) não é 

doença de Notificação Obrigatória,  

O PNSS (Programa Nacional de Sanidade Suídea) se  concentra seus esforços nas doenças da lista da 

Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), que se caracterizam pelo grande poder de difusão, 

consequências econômicas ou sanitárias graves e repercussão no comércio internacional. Todo cidadão que 

suspeite da ocorrência de uma dessas doenças no território nacional é obrigado a comunicar imediatamente o 

fato ao serviço veterinário oficial. 

As principais enfermidades presentes na lista que afetam os suínos são a peste suína clássica (PSC), a doença 

de Aujeszky (DA), a peste suína africana (PSA), a síndrome respiratória e reprodutiva suína (PRRS), a 

brucelose suína e a gastroenterite transmissível (TGE). 

http://www.agricultura.gov.br/animal/sanidade-animal/programas/sanidade-suidea - ESTRATÉGIAS. 

A IN50 coloca a ERISIPELA de notificação MENSAL, porém de acordo com o PNSS as estratégias estão 

voltadas a lista de doenças de notificação compulsória as doenças da lista da OIE. 

 

 

5.20. MOTORISTA 

Questão nº 25: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO.  

§ O artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, em seu capítulo III e inciso VI dispõe que os veículos 

precedidos de batedores terão prioridade de passagem (entende-se 

direito, conferido ao tráfego de uma via, de ter a primazia de passagem nos cruzamentos com outras vias), 

respeitadas as demais normas de circulação. Tal prerrogativa é estendida apenas aos veículos destinados ao 

socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, 

que de forma mais ampla, além de possuírem prioridade de passagem, gozam de livre circulação, parada e 

estacionamento, conforme preceitua o inciso VII do mesmo capítulo.  

§ Já o mesmo artigo e capítulo, em seu inciso VIII dispõe que os veículos prestadores de serviço de utilidade 

pública, quando em atendimento na via (entende-se quando imobilizados na via para realização do serviço 

ao qual se destinam), gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço... 

 

http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/oie-listed-diseases-2015/
http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/oie-listed-diseases-2015/
http://www.agricultura.gov.br/animal/sanidade-animal/programas/sanidade-suidea
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De forma inequívoca, depreende-se que os veículos prestadores de serviços de utilidade pública não 

possuem prioridade de passagem, nem livre circulação, o que determinaria o direito de ter primazia de 

passagem, mas apenas livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que 

devidamente sinalizados, com o dispositivo luminoso na cor amarelo âmbar, conforme Resolução do 

CONTRAN n. 268/08 (cujo artigo 3º, § 1º, estabelece quais os veículos que se enquadram como de utilidade 

pública). 

 

 Sendo a letra "B" a única resposta correta para a questão, INDEFIRO o recurso em tela. 

 

Questão nº 39: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. § Segundo o protocolo internacional e diretrizes da American Heart Association, na abordagem 

inicial à uma vítima de acidente de trânsito, o roteiro de prioridades no atendimento deve seguir a seguinte 

ordem: C (Circulação / Compressões Torácicas) – A (Abertura das Vias Aéreas) – B (Ventilação / 

Respiração). Tal abordagem encontra-se amparada na Guidelines CPR, publicada em 2010, recomendando a 

alteração na sequencia de procedimentos de SBV (Suporte Básico de Vida), passando de A-B-C, para C-A-

B. 

 

 Sendo a letra "C" a única resposta correta para a questão, DEFIRO o recurso em tela. A questão 

deve ser ANULADA.  

 

Questão nº 40: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. § A hemorragia interna, caracterizada pela laceração ou ruptura de vasos sanguíneos, com 

extravasamento do sangue para o interior do próprio organismo, é a mais difícil de ser diagnosticada e por 

esta razão os sinais externos devem ser acompanhados e controlados com muita atenção. Como o tema da 

questão não se propõe em abordar a classificação e gravidade das hemorragias por sua complexidade, 

considera-se como gerais e comuns os seguintes sintomas, segundo o Dr. Sérgio Carvalho e Silva (CRM SP 

61235): Taquicardia/pulso fraco e rápido, palidez, sede e tontura 

(http://www.drsergio.com.br/primeiros%20socorros/Hem3INT.html). A agitação pode ocorrer em estágio 

hemorrágico mais avançado, levando a vítima ao choque descompensado com perda variando entre 30 e 50% 

de sangue, todavia, não existe o sintoma de EUFORIA (Entende-se como alegria excessiva e momentânea; 

exaltação) que consta da alternativa “b” da questão, o que a torna inválida. 

 

 Sendo a letra "C" a única resposta correta para a questão, INDEFIRO o recurso em tela. 

 

 

5.21. NUTRICIONISTA 

Questão nº 21: 

Quatro candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Gabarito será ALTERADO para letra “C”. Os candidatos trazem argumentação consistente, a 

alternativa correta deve ser considerada a alternativa “C” ao invés da alternativa “D”.  

Respondendo aos pedidos de anulação da questão (feitos por 2, dos 4 candidatos), não pode ser deferido, 

uma vez que a alternativa “c” contempla os ítens corretos. 

 

Questão nº 22: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO, questão pode ser ANULADA (erro de digitação na alternativa “c” invalida a questão). 

 

http://www.drsergio.com.br/primeiros%20socorros/Hem3INT.html
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Questão nº 23: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas e a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 25: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO, mantem-se o gabarito. 

O ítem I está incorreto pois glicemia de jejum > 125 mg/dL* é indicativo de Diabetes e não pré-diabetes 

(Sociedade Brasileira de Diabetes, 2014/2015, pag.09), como descrito no ítem. 

O ítem II está correto. A ausência da especificação “total ou parcial” não compromete a definição da doença. 

O ítem IV está incorreto pois as recomendações para a ingestão de proteínas deve ser individualizado 

(Sociedade Brasileira de Diabetes, 2014/2015, pag. 20 e 23) e não “ser superior a de um indivíduo saudável” 

como afirma o ítem, invalidando-o.  

E ainda, a diretriz anterior (SBD, 2013/2014, pag. 19 e 22) afirma que as recomendações para a ingestão de 

proteínas deve compor a oferta de energia em 15% a 20%. Considerando as DRIs (Dietary Reference 

Intakes), no qual a AMDR (Acceptable Macronutrient Distribution Range (AMDR) é de 10-35%, o  plano 

alimentar para indivíduos portadores de DM classifica-se como normoproteico. Invalidando o ítem 

novamente. 

 

Questão nº 26: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO, mantem-se o gabarito 

Segundo ítem do verdadeiro e falso: 

A manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico inclui a prevenção/tratamento de hipo ou hipercalemia. A 

hipocalemia, por exemplo, pode estar presente na Insuficiencia Renal Aguda  com poliúria, uma vez que 

pacientes com IRA são menos hábeis para regular o balanço hídrico, de sódio, potássio e outras substâncias, 

do que aqueles com IRC (Costa; Neto; Neto, 2003). Sendo então recomendado o aumento da ingestão deste 

mineral quando o paciente encontra-se na fase diurética (Martins et al., 2001; Maham; Kathleen; Raymond, 

2009; Martins et al., 2013). Ou seja, o ítem se referia a IRA, estado no qual a  anúria/oligúria ou poliúria são 

mais comuns, sendo as recomendações para IRC não aplicáveis.  

E ainda, de acordo com a diretriz para Terapia Nutricional no Paciente com  Injúria Renal Aguda, da 

Sociedade Brasileira de Nutrição  Parenteral e Enteral Sociedade Brasileira de Clínica Médica Associação 

Brasileira de Nutrologia (2011): Pacientes com IRA têm necessidades variadas e individualizadas de energia, 

líquido, eletrólitos e outros nutrientes, que dependem da fase da doença, do volume urinário, da presença de 

perdas por fístulas, drenos, sondas, queimaduras e outros, e do tempo de jejum. 

Portanto, a utilização do termo “dieta rica” não inviabiliza a questão pois este termo é comumente utilizado 

para denominar dietas com valores aumentados de algum nutriente. 

Referências: 

Costa, J. A. C; Vieira Neto, O. M.; Moysés Neto, M. Insuficiência renal aguda. Simpósio: Urgências e 

Emergências Nefrológicas Medicina, Ribeirão Preto. v. 36, p. 307-324, 2003. 

Mahan, L. Kathleen e Janice L. Raymond. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 13. ed. São Paulo: 

editora Elsevier, Cap.36, p.927, 2013. 

Martins, C. et al. Manual de Dietas Hospitalares. Curitiba: Nutroclínica, 2001, p. 278. 

Martins, C. E.; Riella, M. C. Terapia Nutricional do Paciente Renal Crônico e Agudo. In: RIELLA, M.C. 

Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, Cap. 51, 

p. 939. 2010. 

 

Questão nº 28: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 
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INDEFERIDO. Segundo o referencial “Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Alimentação e Nutrição / Ministério da Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012.” A 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição está organizada, em diretrizes que abrangem o escopo da 

atenção nutricional no Sistema Único de Saúde com foco na vigilância, promoção, prevenção e cuidado 

integral de agravos relacionados à alimentação e nutrição; atividades, essas, integradas às demais ações de 

saúde nas redes de atenção, tendo a atenção básica como ordenadora das ações. Dessa forma, sendo 

inconsistente a argumentação que o candidato traz em dizer que o conteúdo não está descrito no edital, uma 

vez que a política em questão faz referência ao Sistema Único de Saúde. 

 

Questão nº 31: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. De acordo com a LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006 – Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN, no artigo 4º “A segurança alimentar e nutricional abrange: I 

– a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura 

tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos 

internacionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem como da 

geração de emprego e da redistribuição da renda; II – a conservação da biodiversidade e a utilização 

sustentável dos recursos; III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-

se grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social; IV – a garantia da 

qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, 

estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e 

cultural da população; V – a produção de conhecimento e o acesso à informação; e VI – a implementação 

de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de 

alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do País.” Ao ter clareza que o Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é órgão responsável por articular, acompanhar e monitorar a 

implementação e a convergência de ações inerentes à Política e ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, entende-se que está estreitamente interligado com diversas atividades de nutrição em programas 

integrados de Saúde Pública.  

 

Questão nº 32: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é um órgão colegiado instituído pelos estados, 

Distrito Federal e municípios, em suas respectivas jurisdições administrativas. O CAE possui caráter 

fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento. O recurso é inconsistente ao afirmar que o item 

II está correto, pois o órgão é permanente e deliberativo, e não pontual e consultivo como descrito no item II. 

De acordo com os objetivos e diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, contribui para o 

crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de 

hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação e nutrição para grupos da população 

(crianças, adolescentes em idade escolar) e de desenvolver atividades de nutrição em programas integrados 

de Saúde Pública.  

 

Questão nº 34: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Na prática clínica, a terapia nutricional é definida a partir das demandas nutricionais 

compatíveis com a fisiopatologia da doença, que pode exigir alteração da composição química da dieta e na 

textura para adaptação a limitações determinadas por dificuldades de deglutição (DOMENE, 2011). Dessa 

forma, sendo inconsistente a argumentação que o candidato traz em dizer que o conteúdo não está descrito 

no edital, uma vez que as características das dietas hospitalares fazem parte da terapia nutricional nas 

insuficiências orgânicas e condições clínicas especiais. 
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Questão nº 35: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A atividade e elaboração de cardápios requer reunião de conhecimentos de, entre outros, 

avaliação nutricional de coletividades e recomendações nutricionais. Assim, "considerando a atividade de 

planejamento de cardápios, o grupo é o conjunto de indivíduos que compartilham necessidades e 

recomendações nutricionais semelhantes; a mediana da distribuição dos valores de necessidade, que atende a 

50% dos indivíduos saudáveis por sexo e estágio de vida, está identificada no protocolo pelo IOM como 

EAR" (DOMENE, 2011, pg. 204). Portanto, é inconsistente a argumentação que o candidato traz em dizer 

que o conteúdo não está descrito no edital. 

 

Questão nº 36: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Dentre os objetivos do emprego dos métodos de cocção e preparo dos alimentos 

mencionados está inibir o crescimento de micro-organismos (DOMENE, 2011), como destacado com a 

palavra "principalmente" ao final da sentença. Neste sentido, a questão solicita análise das técnicas 

empregadas no processo que inclui o controle de contaminação de alimentos, sendo portanto inconsistente a 

argumentação que os candidatos trazem em dizer que o conteúdo não está descrito no edital. 

 

Questão nº 37: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. O candidato traz argumentação consistente, ambas as alternativas podem ser consideradas 

corretas (alternativa “a” e alternativa “c”). Dessa forma, a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 38: 

Um candidato impetrou recuso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A Resolução RDC nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe 

sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, tem como objetivo garantir as 

condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Ou seja, a contaminação de alimentos é objeto central 

da resolução. Portanto, a questão não está dissociada do tópico sobre contaminação de alimentos, sendo 

inconsistente a argumentação que o candidato traz em dizer que o conteúdo não está descrito no edital. 

 

Questão nº 40: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. O candidato argumenta que a questão correta é justamente a apontada no gabarito provisório 

– “A”. 

 

 

5.22. PSICÓLOGO 

Questão nº 23: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO.  

Inscrição 102927 - Todos nós ouvimos, lemos e empregamos muitas vezes a palavra personalidade. O 

enunciado da pergunta indaga que existem diferentes classificações para este termo, bem como diferentes 

autores discutindo sobre esta temática. Segundo Barros (1990, p.119) “Ernest Krestchmer, psiquiatra alemão, 

é o autor de uma teoria bastante conhecida, que divide as pessoas em tipos constitucionais, que o distingue 

de três tipos de corpo: Pícnico, leptosômico ou astênico e atlético.” Segundo Ernest, resumidamente, 

classifica a personalidade nesses tipos. Se aprofundarmos o tema personalidade individualmente em cada 
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autor, aparecerão outras subdivisões no que se refere à personalidade. Vale ressaltar, que a questão não 

abarca toda a teoria de Ernest, mas o recorte dela.  

Inscrição 114994 - A resposta C está correta. Segundo Barros (1990, p.120): “Resumidamente, a 

contribuição final de seus estudos foi à classificação das personalidades em três tipos:  

a) Os Viscerotônicos, indivíduos nos quais predominam as vísceras digestivas. A vida do viscerotônico 

parece ter sido organizada principalmente para servir a digestão. 

b) Os somatotônicos, indivíduos nos quais predomina a estrutura de locomoção. No somatotônicos, a 

atividade dos músculos estriados parece ser predominante. Tais pessoas parecem viver principalmente para a 

expressão muscular, desejando acima de tudo agir com os músculos, deslocar-se com firmeza, conquistar. 

c) Os cerebrotônicos, indivíduos nos quais predomina a atenção consciente, com certo tolhimento de outra 

atividades orgânicas, e de um certo grau de tensão geral da musculatura.”  

 

Questão nº 24: 

Seis candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. 

Inscrição 102927 – Na questão 24 em relação a questão A,  o hífen cedeu lugar ao E para enfatizar 

que o estágio impulsivo ocorre entre 0 a 3 meses, E o estágio emocional ocorre de 3 meses a 1 ano. 

Sendo assim, o período impulsivo-emocional ocorre no decorrer de 1 ano. Já na questão C, segundo 

Wallon (2010) o estágio Categorial ocorre entre a idade entre os 6 anos aos 11anos. Pesquisar: 

WALLON, H. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 208p.  

Com relação à formulação da questão, a mesma é uma afirmação de que na teoria de Wallon o 

desenvolvimento da personalidade ocorre em cinco estágios. Cabe ao candidato identificar dentre as 

opções disponíveis qual estágio está de acordo com o referido autor. 

Inscrição 110856 - O enunciado solicita indicar a alternativa correta. Sendo esta a letra A. Como 

confirma-se na referência Fontes, 2010. Pesquisar: WALLON, H. A evolução psicológica da 

criança. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 208p. 

Inscrição 104997 - A alternativa A está correta. A alternativa B está incorreta no que diz respeito às 

idades. As idades do estágio da imitação e estágio da graça. A letra C está incorreta porque 

compreende a idade de 6 aos 11 anos, e não como está no enunciado, como 6 aos 12anos. E a letra 

D, a adolescência compreende a partir dos 11anos e não a partir dos 12 anos como diz o enunciado. 

Inscrição 103375 - A questão confirma-se correta, pois os estágios estão diretamente 

correlacionados as idades das crianças. Portanto, não se pode conceber sem relacionar um ao outro. 

Pesquisar: WALLON, H. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

208p. pg. XVI.  

Inscrição 103240 - A questão confirma-se correta, pois os estágios estão diretamente 

correlacionados as idades das crianças. Portanto, não se pode conceber sem relacionar um ao outro. 

Pesquisar: WALLON, H. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

208p. 

Inscrição 112865 - Todas as alternativas procedem segundo os cinco estágios, porém as idades não 

estão correlacionadas ao estágio indicado nas alternativas. Pesquisar: WALLON, H. A evolução 

psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 208p. 

 

Questão nº 26: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. 
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Inscrição 103240 – Quando nos encontramos em um grupo para realização de uma tarefa, ocorre 

uma série de fenômenos relacionais. Pesquisar: OSÓRIO, L. C. Psicologia Grupal: uma nova 

disciplina para o advento de uma era. Artmed, 2003. 176p. pq.60 

Inscrição 114994 - De acordo com OSÓRIO (2003, p.61) “O insight, como a própria etiomologia da 

palavra anglo-saxônica sugere, é a possibilidade de o paciente ter uma visão (ou compreensão) do 

que se passa em seu mundo interno psíquico”. Cabe lembrar que a obtenção de insight e a 

possibilidade de elaborar conflitos não é exclusivamente do processo analítico, podendo ser obtida 

por meio de um exercício reflexivo pelo próprio indivíduo ou da intervenção compreensiva de 

membros de sua rede afetiva, embora isso ocorra mais raramente. Pesquisar em: OSÓRIO, L. C. 

Psicologia Grupal: uma nova disciplina para o advento de uma era. Artmed, 2003. 176p. 

 

Questão nº 27: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. É possível que as pessoas que integram um grupo possam exercer distintos papéis e trocarem 

suas experiências na produção de situações estressantes usuais, em diversos contextos. Mas considerando-se 

o autor citado no enunciado, entende-se que nesta questão a prática ocorreria na Educação. Uma vez que o 

referido autor desenvolveu sua teoria no contexto da Psicologia Educacional. Pesquisar em: OSÓRIO, L. C. 

Psicologia Grupal: uma nova disciplina para o advento de uma era. Artmed, 2003. 176p. 

 

Questão nº 29: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. 

Inscrição 102927 - A alternativa incorreta é a letra D. Pois Pichon-Riviere elaborou sua teoria a 

partir dos referenciais teóricos da psicanálise e da dinâmica de grupos. . Pesquisar em: OSÓRIO, L. 

C. Psicologia Grupal: uma nova disciplina para o advento de uma era. Artmed, 2003. 176p. 

Inscrição 103240 - A alternativa incorreta é a letra D. Pois Pichon-Riviere elaborou sua teoria a 

partir dos referenciais teóricos da psicanálise e da dinâmica de grupos. . Pesquisar em: OSÓRIO, L. 

C. Psicologia Grupal: uma nova disciplina para o advento de uma era. Artmed, 2003. 176p. 

 

Questão nº 30: 

Seis candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelos candidatos e a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 31: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Assunto está previsto no conteúdo programático e a referida questão está de acordo com a 

legislação vigente no momento na data de publicação do Edital. 

 

Questão nº 32: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A referida questão está de acordo com a legislação vigente no momento na data de 

publicação do Edital. 

 

Questão nº 33: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A alternativa B possui uma redundância, sendo que benefícios eventuais já compreende o 

auxílio funeral. Esta alternativa não prevê a transferência de renda. Portanto somente a letra C está correta. 

Verificar dados conforme o enunciado da pergunta PNAS/2004 e com LOAS. 
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Questão nº 34: 

Quatro candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelos candidatos e a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 36: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelo candidato e a questão será ANULADA. 

 

 

5.23. PSICOPEDAGO 

Questão nº 21: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. De acordo com Scoz (2011), o papel da Psicopedagogia no planejamento escolar é refletir 

sobre as ações pedagógicas e suas interferências no processo de aprendizagem do aluno. Neste momento, 

deve-se ter cuidado para que a reunião não se resuma à execução de situações ditas pedagógicas e pautadas 

na mera reprodução de encontros anteriores. É importante que fique claro que, ao avaliar, o professor não 

deve prestar atenção somente no aluno e sim na aprendizagem e no universo em que ela se dá. Além disso, 

cabe ao Psicopedagogo inserir-se no universo escolar, compreendendo todo o contextor, suas agremiações, 

associações e conselhos. 

SCOZ, B. Psicopedagogia e Realidade Escolar. Campinas: Vozes, 2011. 

 

Questão nº 22: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações no processo aprendizagem, 

participar da dinâmica da comunidade educativa, favorecendo a integração, promovendo orientações 

metodológicas de acordo com as características e particularidades dos indivíduos do grupo, realizando 

processos de orientação. Já que no caráter assistencial, o psicopedagogo participa de equipes responsáveis 

pela elaboração de planos e projetos no contexto teórico/prático das políticas educacionais, fazendo com que 

os professores, diretores e coordenadores possam repensar o papel da escola frente a sua docência e às 

necessidades individuais de aprendizagem da criança ou, da própria ensinagem e do sistema escolar 

(BOSSA, 2014, p 23). 

 

Questão nº 28: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Gestalt ("forma", em alemão) faz alusão a um processo de dar forma, de configurar "o que é 

colocado diante dos olhos, exposto ao olhar": a palavra gestalt  tem o significado de uma entidade concreta, 

individual e característica, que existe como algo destacado e que tem uma forma ou configuração como um 

de seus atributos. 

A amplificação da percepção ou dos gestos não é “leitura do corpo”. 

De acordo com a teoria gestáltica, não se pode ter conhecimento do "todo" por meio de suas partes, pois o 

todo é maior que a soma de suas partes: "(...) "A+B" não é simplesmente "(A+B)", mas sim, um terceiro 

elemento "C", que possui características próprias", compreendendo-se internamente as experiências. 

 

Questão nº 34: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A Psicopedagogia é a área do conhecimento que estuda como as pessoas constroem o 

conhecimento, concentra-se nos estudos referentes à aprendizagem escolar. Não em fazer intervenções, 

diagnósticos de distúrbios ou servir como complementação pedagógica, mas em buscar entender e auxiliar na 

construção cognitiva do saber. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
http://www.centropsicopedagogicoapoio.com.br/o-que-faz-o-psicopedagogo/
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BOSSA, Nádia Ap. A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2012. 

 

 

5.24. TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

Questão nº 23: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não procede a solicitação do candidato com relação a questão 23. O texto da questão foi 

elaborado em consonância com o “Manual de Adubação e Calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina” da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo – Núcleo Regional Sul, disponível em: 

http://www.sbcs-nrs.org.br/docs/manual_de_adubacao_2004_versao_internet.pdf 

Aliás, o texto está totalmente idêntico a este Manual (páginas 30-35), que serve de referência para 

Engenheiros Agrônomos, Eng. Florestais, Técnicos Agrícolas e outros profissionais recomendarem a retirada 

da amostra de solo, bem como, para a interpretação do laudo de análise laboratorial, no sul do Brasil. Sendo 

manual de rede oficial de laboratórios de solo, não cabe contestação. 

Além disso, os textos apresentados pelo candidato não contestam a afirmação da questão: 

 “I - A pá-de-corte é a mais indicada para a amostragem de solo no sistema plantio direto, tanto em 

áreas com adubação a lanço como em linha.” 

Pelo contrário, o Sistema de Produção de Milho da Embrapa (Embrapa, 

2010). http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/milho_5_ed/feramostra.htm Embrapa Milho e 

Sorgo Sistemas de Produção, 2 ISSN 1679-012X Versão Eletrônica - 5 ª edição Set./2009 Acessado em 

06/10/2015.) reforça esta afirmação: Abaixo do capítulo usado como referência pelo candidato na sua 

contestação, há um capítulo específico sobre retirada de amostra de solo em área de plantio direto.  No texto 

fica claro a indicação da pá de corte como instrumento mais adequado para a retirada de amostra neste tipo 

de cultivo. 

Abaixo o referido texto: 

Amostragem de solos em áreas sob plantio direto 

A variabilidade dos índices de fertilidade (fósforo, potássio, matéria orgânica, pH e índice SMP) no sistema 

plantio direto com adubação a lanço é similar ao sistema convencional. A variabilidade aumenta quando a 

adubação do sistema plantio direto é feita na linha de semeadura, sendo maior na fase de implantação (até 5 

anos), em relação à fase estabelecida. Recomendações: de acordo com a SBCS - NRS (1994).  

1. Adubação a lanço: igual ao sistema convencional; amostragem ao acaso com trado ou pá de corte 

em 20 pontos da gleba. Fase de implantação (até 5 anos): amostrar com pá-de-corte, perpendicular 

ao sentido da linha, uma faixa correspondente à largura da entrelinha da cultura com maior 

espaçamento introduzida no último ano agrícola (se por exemplo, os dois cultivos da gleba foram 

soja e trigo, respectivamente, a largura de amostragem deve ser feita correspondente ao espaçamento 

da entrelinha da soja). Deve ser retirada uma fina fatia de solo (aproximadamente 5 cm) em 10 a 12 

locais por gleba, para formar uma amostra composta. Fase estabelecida (mais de 5 anos), com 

adubação em linha: amostrar com pá-de-corte, perpendicular ao sentido da linha, uma faixa 

correspondente à largura da entrelinha da última cultura. Coletar 8 a 10 locais por gleba, para formar 

uma amostra composta. 

2. Profundidade: no início do sistema, na implantação e por ocasião da próxima amostragem, que 

deve ocorrer ao término do terceiro cultivo, utilizar a mesma profundidade do sistema convencional 

(0 a 20 cm). Na amostragem seguinte, que deve ocorrer ao término do 6o cultivo, amostrar de 0 a 10 

cm. 

O outro texto apresentado pelo candidato – “Instruções para Coleta e Remessa de Amostras”, do Laboratório 

de Ciência do Solo da ESALQ (http://www.solos.esalq.usp.br/coleta.htm), não faz qualquer referência ao 

plantio direto. Trata se de recomendações válidas para sistemas convencionais de cultivo de plantas. Não é 

um texto específico, não podendo ser considerado. Além disso, é valido para as condições de São Paulo e 

outros estados do Sudeste que utilizam as recomendações da ESALQ. 

http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/milho_5_ed/feramostra.htm
http://www.solos.esalq.usp.br/coleta.htm
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Justificativa técnica: 

Especialistas de solo que trabalham com plantio direto afirmam que a pá de corte é o equipamento de 

retirada de amostra de solo mais indicado para áreas com palhada na superfície. É que para as condições do 

sul do país, no plantio direto com o passar do tempo acumula-se na superfície uma camada considerável de 

matéria orgânica. Em regiões frias isto é mais intenso. 

Na subsuperfície devido a intensa vida existente há muita matéria orgânica misturada ao solo. Raízes mortas 

de plantas e material infiltrado por organismos. Esta camada, por ter muita matéria orgânica na forma de 

fibras, deixa o solo fofo. Então ele não adere aos equipamentos como trados. Já com a retirada da amostra 

com a pá esta camada vai ser computada na análise. Deve se raspar apenas a palha, ou seja, o material mais 

grosseiro na superfície, no momento da retirada da amostra. 

Portanto, a opção correta da questão é a letra “a”: “Todas estão corretas”. 

 

Questão nº 35: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não procede a solicitação do candidato com relação a questão 35. O texto da questão foi 

elaborado de acordo com a publicação “Cultivo de Arroz Irrigado no Brasil”, da Embrapa – Sistema de 

produção n.3 (disponível em: 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Arroz/ArrozIrrigadoBrasil/cap09.htm 

Na realidade, o texto está totalmente idêntico a este Manual, como pode se ver na parte extraída e abaixo 

apresentada:  

Pré-germinação das sementes 

Hidratação: imersão das sementes (25 a 30 Kg) em água por 24 horas acondicionadas em embalagens de 

polipropileno trançado. 

Incubação: após a hidratação as sementes são colocadas à sombra por 24 a 36 horas, dependendo da 

temperatura do ar. As sementes devem ser umedecidas sempre que for necessário. O coleóptilo e radícula 

deverão atingir de 2 a 3 mm para o momento adequado da semeadura. 

 

De toda forma, o texto da Epagri apresentado pelo candidato não é contraditório em relação a afirmação III 

da questão 35: 

III - O coleóptilo e radícula deverão atingir de 2 a 3 mm para o momento adequado da semeadura. 

No texto da Epagri a medida apresentada para a estrutura embrionária (radícula + coleóptilo) é de “em torno 

de 2 mm de comprimento”. Ora, “2 a 3 mm” é uma medida que fica “em torno de 2 mm de comprimento”. 

Portanto, estão literalmente de acordo.  

Mas a questão não fez comparações entre medidas. Procura estabelecer uma medida mais ampla para 

determinar o ponto em que a semeadura deve ser feita. Até porque é necessário ter em conta que deve se 

considerar um intervalo, já que as sementes não estarão todas no mesmo ponto e o produtor não irá medir 

este comprimento, que é ínfimo. Muitas vezes, o produtor não consegue semear todas as sementes no 

momento mais adequado e algumas passam do ponto. Por isso, no caso do Manual da Embrapa, se estabelece 

um intervalo maior. 

 

Justificativa técnica: 

A questão foi elaborada colocando as afirmativas como uma sequência de operações que devem ser 

realizadas para a adoção, de forma correta, da técnica da pré-germinação de sementes de arroz. 

O questionamento da afirmativa III é se a estrutura embrionária deve estar visível (sementes greladas) e com 

um determinado tamanho para a semeadura. O objetivo não foi exigir que o candidato soubesse uma medida 

exata, que por sinal, é mínima. Até porque a medida exata não existe. 

Outros autores, abaixo apresentados, usam tamanhos variáveis para caracterizar que a germinação já iniciou 

e que é necessário fazer a semeadura. Todas são coerentes com aquelas apresentadas na questão 35. Os 

textos são: 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Arroz/ArrozIrrigadoBrasil/cap09.htm
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1) “Cultivo de Arroz Irrigado no Tocantins” da Embrapa (disponível em 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Arroz/ArrozIrrigadoTocantins/sistema_p

lantio.htm) 

2) “Arroz – Arvore do conhecimento” da Embrapa (disponível em 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/arvore/CONT000fvawaop102wyiv80166sqfjeljtn

o.html) 

Portanto, a opção correta da questão é a letra “a”: “Todas estão corretas”. 

 

Questão nº 39: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não procede a solicitação do candidato com relação a questão 39. O erro de digitação que 

identifica duas alternativas com a letra “c” não interfere no julgamento já que a alternativa correta é a “b”. 

Ainda assim, é facilmente dedutível que houve um erro gráfico e que a sequência é alfabética e lógica (aliás 

existente em todas as demais questões da prova: “a’,”b”, “c” e “d”). 

Uma eventual confusão entre a terceira alternativa (“c”) e a quarta (identificada, por erro gráfico, como “c”, 

mas obviamente sendo “d”, por ser esta a quarta letra do alfabeto) não interferiria na possibilidade de acerto 

da questão. Só o texto da opção “b” (APP – Área de Proteção Permanente) é compatível com enunciado da 

questão 39, que é um conceito apresentado por uma Lei Federal. Tanto o termo da terceira alternativa (Mata 

Ciliar) como o da quarta opção (RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural) são incompatíveis com o 

conceito estabelecido no enunciado da questão. Portanto, ainda que não houvesse o entendimento de que se 

tratava de erro de grafia, uma eventual confusão entre alternativas erradas não é uma boa justificativa para 

anular uma questão. 

A resposta correta é a alternativa “b”. 

 

 

5.25. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Questão nº 22: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. De acordo com o Ministério da Saúde, (2014, p. 86): 

“Administre a vacina em crianças menores de 2 anos no músculo vasto lateral da coxa e, nos maiores de 2 

anos, no deltóide, considerando sua massa muscular, conforme orientação [...].” 

Não se recomenda a região ventroglútea em crianças menores de 2 anos pela dificuldade de delimitação do 

local. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. Secretaria de 

Vigilância em saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2014. 

 

Questão nº 26: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão número 26 trata da Rede de Frios e não da Vacina da contra o HPV, considerando, 

portanto, incoerente o recurso. 

 

Questão nº 27: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Quando o médico realiza a prescrição médica e o aprazamento da medicação (neste caso o 

enfermeiro orienta os técnicos em enfermagem sobre o aprazamento) ele, o MÉDICO, quem decide a dose 

da medicação e jamais o técnico em enfermagem. Geralmente a prescrição vem por exemplo: “Dipirona 

500mg EV 1 ampola se dor ou febre, 6/6h”. O aprazamento desta medicação será: “SN (se necessário)”. 

Portanto, se necessário, ou seja, em caso do paciente apresentar febre ou dor, o técnico irá administrar DE 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Arroz/ArrozIrrigadoTocantins/sistema_plantio.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Arroz/ArrozIrrigadoTocantins/sistema_plantio.htm
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/arvore/CONT000fvawaop102wyiv80166sqfjeljtno.html
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/arvore/CONT000fvawaop102wyiv80166sqfjeljtno.html
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ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA, pois o técnico em enfermagem JAMAIS prescreve 

medicação, 1 ampola EV de dipirona 500mg de 6 em 6 horas. 

 

Questão nº 35: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão número 35 trata de artigos não críticos e não de mucolítiuos, considerando, 

portanto, incoerente o recurso. 

 

Questão nº 37: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Considerando o erro de digitação da palavra “Mucolíticos” para “Mucolínicos”, observando 

que o candidato julgou ter sido prejudicado e ter sentido confusão na interpretação das alternativas, a questão 

será ANULADA. 

 

 

5.26. TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Questão nº 27: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A imagem da alternativa B de fato existe no Power Point, porém com a função Inserir Objeto 

e não Inserir Imagem. 

 

 

5.27. TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO 

Questão nº 22: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Devido à formulação das respostas, deferem-se os pedidos dos candidatos devido a falta de 

inserção do contexto relativo ao objeto da pergunta, que tratava de acidentes de Trabalho, onde não ficou 

especificado na resposta que o funcionário terá estabilidade empregatícia quando ficar afastado recebendo 

beneficio do INSS após 30 dias devido um acidente de trabalho, conforme artigos apresentado pelo 

candidato, podendo então ser considerado correto as questões “C” e “D” indo contra o Edital onde prevê que 

a questão pode ter apenas uma alternativa correta. Dessa forma a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 25: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Indefere-se o pedido do candidato, levando em consideração que o Setor de Segurança do 

Trabalho, dentro do contexto da resposta, será o único responsável pela indicação correta dos EPI’s que 

serão utilizados por uma empresa, conforme descrito na questão. 

 

 

5.28. TURISMÓLOGO 

Questão nº 27: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Não deve ser anulada pois a alternativa “C” não esta completa, já que autenticidade e 

identidade são um dos princípios do Turismo Rural, no qual na alternativa C não apresenta. 

 

Questão nº 30: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. 
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Questão nº 31: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. No link http://www.ituporanga.sc.gov.br/turismo/pontos-turisticos.html do Municipio de 

Ituporanga, apresenta os respectivos pontos turísticos. 

 

Questão nº 38: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Nesta questão não estamos mencionando qual a principal fonte de renda do Turismo Rural, e 

sim questionando sobre qual a denominação do serviço (entre as opções apresentadas) prestado no Projeto 

Acolhida na Colônia. 

 

Questão nº 40: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Esta pergunta refere-se a cidade que realiza a Festa mais Alemã (em relação a 

cultura), e não a maior festa Alemã (em relação a grandiosidade).  

http://www.ituporanga.sc.gov.br/turismo/pontos-turisticos.html
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Conforme site da Prefeitura de Pomerode: 

http://www.pomerode.sc.gov.br/EventosFestas.asp?lang=pt 

 

 

Rio do Sul, 05 de janeiro de 2016. 

http://www.pomerode.sc.gov.br/EventosFestas.asp?lang=pt

