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EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 015/2019 - RETIFICADO 
 

PUBLICA O RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS 
CANDIDATOS, RELATIVOS AO GABARITO PROVISÓRIO E QUESTÕES DA 
PROVA ESCRITA, CONCURSO PÚBLICO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL DE IPUAÇU/SC. 

 
 
A empresa IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria EIRELI e com acompanhamento 
da Comissão Especial do Concurso Público, nos termos do Edital de Concurso Público nº 001/2019, 
publica o resultado da análise dos recursos interpostos pelos candidatos, nos termos do CAPITULO VII 
e seus subitens, que após a análise dos recursos interpostos pelos candidatos, quanto ao gabarito 
provisório e questões da prova escrita, a banca examinadora prolatou as seguintes decisões: 
 
1. Ficam deferidos os seguintes requerimentos: 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

INSCRIÇÃO QUESTÃO DECISÃO 

1728734, 
1755237 

16 

O Recurso merece ser provido, pois, se comparada outras fontes bibliográficas e constatou-se 
que a alternativa em questão pode ser considerada correta.  
Fonte: 
http://www.legislacaomunicipal.com/gedocnet/redacoes/95993028000183/consolidadas/Le
i00514.html. Questão anulada. Considerando correta a todos candidatos deste cargo. 

1728734 18 
O Recurso merece ser provido, pois, após consulta com outras fontes bibliográficas, foi 
constatada que a alternativa pode ser reformada, passando a alternativa correta sendo a letra 
(E). 

1728734, 
1755237, 
1738579 

20 
Recurso merece ser provido, pois, itens IV e V da referida lei foram revogadas pela Lei 
8.112/1990. Questão anulada. Considerando correta a todos candidatos deste cargo. 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

1723953, 
1738917, 
1745943 

15 

O Recurso merece ser provido. Todas as alternativas encontram-se erradas. Justificativa: Lei 
Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. 
Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no 
mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, 
composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) 
anos, permitida recondução por novos processos de escolha. (Redação dada pela Lei nº 
13.824, de 2019) 
Disponível: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Gabarito reformado para alternativa 
correta (E). 

1713990, 
1723953, 
1716591, 
1745943 

17 
O recurso merece ser provido. Questão anulada. Considerando correta a todos candidatos 
deste cargo. 

1723953, 
1716591 

19 O recurso merece ser provido. Questão reformada para alternativa correta letra (A). 

1713990, 
1723953, 
1716591 

25 
O recurso merece ser provido. A única alternativa incorreta é a B, ao salientar o acesso a 
relatórios profissionais. Contudo, o enunciado não indica a necessidade de marcar a 
alternativa incorreta. Questão anulada. Considerando correta a todos candidatos deste cargo. 

1723953 29 
O recurso merece ser provido, pois não há alternativa correta. Questão anulada. 
Considerando correta a todos candidatos deste cargo. 
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1723953, 
1716591 

31 O recurso merece ser provido, reformar alternativa correta para letra (A). 

1716591 39 
O recurso merece ser provido, reformar alternativa correta do gabarito oficial como sendo a 
alternativa correta letra (A). 

CARGO: PROFESSOR II - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS (LICENCIATURA EM GEOGRAFIA) 

1716713 04 
O recurso merece ser provido, pois nenhuma das expressões sublinhadas corresponde a um 
complemento nominal. O gabarito oficial deve ser reformado para que a resposta correta seja 
a alternativa de letra (E). 

CARGO: PROFESSOR II - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS (LICENCIATURA EM PEDAGOGIA) 

1751288 34 

Deferido, o recurso assiste ao candidato, pois aprender com o corpo inteiro, com o espaço, 
com diversos materiais, com textos, com palavras e letras, enquanto o estabelecimento de 
relações não é. Deve-se reformar o gabarito oficial para a alternativa correta como sendo a 
letra (C). 
Fonte: http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/pme/alfabetizacao.pdf 

CARGO: PSICÓLOGO 

1738928 04 
O recurso merece ser provido ao candidato, pois nenhuma das expressões sublinhadas 
corresponde a um complemento nominal. Portanto deve-se reformar o gabarito oficial para a 
alternativa correta como sendo a letra (E). 

 
1.1. Ficam reformada as questões da disciplina de português de nível superior comum os cargos deste 
nível de escolaridade, exceto para o cargo de Farmacêutico: QUESTÃO 04 passando a alternativa 
correta para letra (E), em conformidade com decisões da banca julgadora.1 
 
2. Ficam indeferidos os seguistes requerimentos: 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

INSCRIÇÃO QUESTÃO DECISÃO 

1728734 21 

Recurso não merece ser provido, pois, § 3º. Anualmente, em obediência às disposições do 
artigo 37, X, da Constituição Federal e do artigo 20, IX, da Lei Orgânica do Município, sempre 
no mês de março, é assegurada a revisão e reposição geral da remuneração, utilizando-se 
como parâmetro mínimo à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, 
medido e publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, de 
forma acumulada nos doze meses antecedentes ao da concessão. 
Redação dada pela LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 0045 DE 12 DE MARÇO DE 2014. 
Conforme descrito no edital do concurso: LEI COMPLEMENTAR Nº 011 DE 14 DE JUNHO DE 
2005. Recurso Indeferido 

1728734 26 

Recurso não merece ser provido, pois a questão refere-se a LEI COMPLEMENTAR Nº 011 DE 
14 DE JUNHO DE 2005 conforme edital do concurso QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. No art. 76: O servidor fará jus a trinta dias de férias, por período de trabalho 
ininterrupto de doze meses, não podendo ser acumuladas em qualquer hipótese. Recurso 
Indeferido 

1728734 30 
Recurso não merece ser provido, pois, conforme TÍTULO V DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR Art. 147 a questão não apresenta itens incompletos. Recurso Indeferido. 

1728734, 
1738579 

33 

A progressão funcional consiste na movimentação do servidor titular de cargo de provimento 
efetivo, para nível ou referência superior da carreira a que pertença. A alternativa exigia a 
avaliação incorreta da questão que no caso era a alternativa B (A promoção será vertical 
quando ocorrer mudança de referência). Conforme Capítulo VI – Progressão Funcional LEI 
COMPLEMENTAR Nº 014 DE 14 DE JUNHO DE 2005. Recursos Indeferido 

1755237 38 
O recurso não assiste ao candidato, pois a questão é uma análise contínua, análise de um 
texto. O termo texto do latim textus, de textum (tecido, entrelaçamento), portanto, seria o 

                                            
1 Retificado edital de julgamento de recursos, por ocasião de alguns recursos e inscrições de candidatos já julgados não contemplarem os quadros 
expostos. 
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entrelaçamento de signos linguísticos, que, juntos, produzem sentido. Logo, entendendo essa 
definição, a questão propõe 4 alternativas para se avaliar a incorreta e, 1(uma) alternativa que 
se contrapõe a questão, afirmando que não há alternativa incorreta. O candidato não deve 
analisar as alternativas isoladamente, pois trata-se se 5 pontos de vista atrelados a questão 
que é o ponto de comando, logo, a alternativa “E” se contrapõe a própria questão, afirmando 
que não há erros. Essa não deve ser assinalada, pois há erro na alternativa D, sendo a que deve 
ser assinalada, dessa forma, é improcedente a interposição do candidato. Recurso Indeferido. 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

1738917 02 
O recurso não assiste ao candidato, pois, a regra sintática que envolve a colocação do pronome 
“lhe” na questão é identificável pela presença da conjunção integrante “que” 
indiscriminadamente. Recurso indeferido. 

1738917 09 

O recurso não assiste ao candidato, indeferido por falta de argumentação, o conteúdo está 
relacionado a disciplina Matemática – Estrutura Lógica. 
As sentenças abertas são aquelas que não podemos determinar o sujeito, não sendo possível 
julgá-las como verdadeiras ou falsas. 
A frase I é, sem sombra de dúvidas, uma sentença aberta, pois há duas variáveis e infinitos 
valores que podem tornar a frase verdadeira ou falsa. 
A frase II é uma sentença fechada, pois facilmente podemos verificar o sujeito e classifica-la 
em V ou F. 
A frase III é uma sentença aberta, pois “Ela” pode, nesta questão, estar se referindo a uma 
mulher qualquer. Não podemos classifica-la em V ou F, pois não sabemos sobre quem estamos 
falando, portanto mantem-se alternativa correta Letra (E) apenas I e III são sentenças abertas. 
Recurso indeferido. 

1723953, 
1716591 

16 

O recurso não merece ser provido, pois a Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por 
equipe multiprofissional que possui, no mínimo, médico generalista OU especialista em saúde 
da família OU médico de família e comunidade, enfermeiro generalista OU especialista em 
saúde da família, auxiliar OU técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). 
Não há a adição de MAIS um profissional de equipe multiprofissional e MAIS um agente de 
endemias. Recurso indeferido. 

1716591 33 

O recurso não assiste ao candidato, pois O Nasf é uma estratégia inovadora que tem por 
objetivo apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na Atenção Básica/Saúde 
da Família. Seus requisitos são, além do conhecimento técnico, a responsabilidade por 
determinado número de equipes de SF e o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao 
paradigma da Saúde da Família. Deve estar comprometido, também, com a promoção de 
mudanças na atitude e na atuação dos profissionais da SF e entre sua própria equipe (Nasf), 
incluindo na atuação ações intersetoriais e interdisciplinares, promoção, prevenção, 
reabilitação da saúde e cura, além de humanização de serviços, educação permanente, 
promoção da integralidade e da organização territorial dos serviços de saúde. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf. 
Recurso indeferido. 

1723953 34 

O recurso não merece ser provido, pois a orientação comunitária é atributo derivado.  
Fonte: 
http://bvsms.saude.gov.br/edicoes-2013/is-n-04/560-atencao-primaria-a-saude.  
Recurso indeferido. 

1738917 37 

O recurso não assiste ao candidato, pois como o próprio recursante aponta, A pena será 
aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do 
agente, como consta no artigo 96 do estatuto do idoso, não há termo vago e sim, o que aponta 
o referido artigo extraído da Lei. 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Recurso indeferido. 

1738917 38 
O recurso não merece ser provido, pois a questão não é interpretativa (utiliza com exatidão o 
conteúdo do ECA) e, portanto, não oferece duplo sentido. Mantem-se alternativa correta 
conforme gabarito provisório. 

CARGO: AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 
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1728055 14 

O recurso não assiste ao candidato, pois, as características citadas no texto em relação aos 
óculos de proteção e sua funcionalidade de proteção estão de acordo com o caderno de 
Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos / Ministério da Saúde, Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Sendo assim, alternativa 
de letra A é a correta. Pois os óculos não protegem somente de impactos de partículas volantes 
e respingos de produtos químicos e material biológico. Recurso indeferido. 

CARGO: ENFERMEIRO 

1725404 02 
O recurso não assiste ao candidato, pois, a regra sintática que envolve a colocação do pronome 
“lhe” na questão é identificável pela presença da conjunção integrante “que” 
indiscriminadamente. Recurso indeferido. 

1714500 04 

O Recurso não merece ser provido, pois há somente alegações por parte do candidato(a) da 
referida questão, porém por equívoco fora considerado correta a alternativa (A) na publicação 
do gabarito provisório, contudo o gabarito oficial deve ser alterado para a resposta correta 
seja a alternativa de letra (E), pois nenhuma das expressões sublinhadas corresponde a um 
complemento nominal.2 

172504 04 

O Recurso não merece ser provido, pois a alegação de anulação da referida questão não 
procede, porém por equívoco fora considerado correta a alternativa (A) na publicação do 
gabarito provisório, contudo o gabarito oficial deve ser alterado para a resposta correta seja a 
alternativa de letra (E), pois nenhuma das expressões sublinhadas corresponde a um 
complemento nominal.3 

1758166 26 
Recurso não merece ser provido, pois a alternativa correta é a (A) “A conclusão da contagem 
somente dos instrumentais utilizados.”, e nela não há a palavra “revisão” conforme a alegação 
do mesmo. Recurso indeferido. 

1753424 31 

Indeferido. O recurso não atende o candidato, uma vez que a alternativa 30 é referente à 
Constituição Federal e a alternativa 31, à Lei n° 8.080/90.  
Fonte: http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm 

1725404 34 

Indeferido, o recurso não atende o candidato, pois segundo o Art. 2° da Lei n° 8.142/90, os 
recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 
I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta; 
II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 
pelo Congresso Nacional; 
III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; 
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados 
e Distrito Federal, portanto só há uma alternativa correta que é a (D). 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm 

Recurso indeferido. 

CARGO: MONITOR EDUCACIONAL 

1723081 01 

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois como aponta o último parágrafo 
“... Não faço porque não sei.  
Mas num torpedo-suicida  
Darei de bom grado a vida  
Na luta que não lutei!” 
 
Explícito, diretamente, que fala de sonhos que não realizou e lutas que não lutou, logo afirmar 
que o eu lírico fala de batalhas que travou durante a vida é inconsistente perante a afirmação 
do último excerto da poesia, visto que é expressa com exclamação (!) para confirmar, 

                                            
2 Retificado edital de julgamento de recursos, por ocasião de alguns recursos e inscrições de candidatos já julgados não contemplarem os quadros 
expostos. 
3 Retificado edital de julgamento de recursos, por ocasião de alguns recursos e inscrições de candidatos já julgados não contemplarem os quadros 
expostos. 
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abertamente, que se remente àquilo que não lutou, que sonhou e não realizou. Recurso 
Indeferido.4 

1713940, 
1760019 

19 
Indeferido, o recurso não assiste o candidato, pois o conteúdo está presente no edital nos 
assuntos Educação infantil e saúde, Educação alimentar, Desenvolvimento infantil e Noções 
gerais sobre alimentação e higiene. 

1713940, 
1729439, 
1760019 

20 

Indeferido o recurso não assiste o candidato pois o conteúdo está presente no edital nos 
assuntos Educação infantil e saúde, Educação alimentar, Desenvolvimento infantil, Noções 
gerais sobre alimentação e higiene, Conhecimentos gerais inerente à área de atuação do 
conjunto de atribuições do emprego público do serviço público municipal e Rotinas de 
atendimento a criança. 

1734226, 
1736308, 
1760019 

21 
Indeferido o recurso não assiste o candidato, pois o conteúdo está presente no edital nos 
assuntos Educação infantil e saúde, Educação alimentar, Desenvolvimento infantil e Noções 
gerais sobre alimentação e higiene. 

1734226, 
1736308, 
1760019 

22 
Indeferido o recurso não assiste o candidato, pois o conteúdo está presente no edital nos 
assuntos Educação infantil e saúde, Educação alimentar, Desenvolvimento infantil e Noções 
gerais sobre alimentação e higiene 

1713940 23 
Indeferido o recurso não assiste o candidato, pois o conteúdo está presente no edital nos 
assuntos Educação infantil e saúde, Educação alimentar, Desenvolvimento infantil e Noções 
gerais sobre alimentação e higiene. 

1760019 34 
Recurso não merece ser provido, pois a falta do acento não interfere na interpretação do 
texto. Recurso indeferido. 

CARGO: PROFESSOR II –ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS E FINAIS (LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA) 

1715320, 
1727057, 
1713045, 
1730299 

02 
O recurso não assiste ao candidato, pois, a regra sintática que envolve a colocação do pronome 
“lhe” na questão é identificável pela presença da conjunção integrante “que” 
indiscriminadamente. Recurso indeferido. 

1716730, 
1731332 

05 

Recurso não merece ser provido, pois a questão pede que seja marcada a alternativa que, 
segundo as regras do acordo ortográfico, NÃO recebe acento gráfico, o que de fato não ocorre, 
pois como o próprio candidato reconhece o ‘til’ é um elemento de nasalização. Portanto, as 
palavras ‘arguição’, ‘veem’, ‘enjoo’ e ‘heroico’ fazem parte da alternativa que responde 
corretamente à questão. Recurso indeferido. 

1731332 13 
O recurso não assiste ao candidato, indeferido por falta de argumentação, o conteúdo está 
relacionado a matéria Matemática – Diagramas lógicos, na questão em específicos trata-se de 
Diagrama de Venn. Recurso indeferido.5 

1731332 18 
Indeferido. A resposta mesmo consta “verifica se houve infestação para outras máquinas, e 
isolar o local infectado”, pois local aponta onde a infeção começou e necessário isolar o local 
da rede para não haver infestação sobre as outras maquinas. 

1715320, 
1730299 

28 

O recurso não merece ser provido, pois, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, “em 
primeiro lugar, deve-se analisar o tipo de necessidade especial que esse aluno tem, pois 
existem diferentes tipos e graus de limitações, que requerem procedimentos específicos”. Pois 
sem saber a necessidade do aluno não podemos decidir qual material ou conduta tomar.  
Fonte http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf. Recurso indeferido. 

1731332 28 

O recurso não merece ser provido, pois como o candidato já cita. “Em primeiro lugar, deve-se 
analisar o tipo de necessidade especial que esse aluno tem, pois existem diferentes tipos e 
graus de limitações, que requerem procedimentos específicos”, o que torna o item “I” 
incorreto. Recurso indeferido. 

1716730, 
1731332 

29 
O recurso não merece ser provido, pois “A bioquímica abordará conteúdos que subsidiam a 
fisiologia: alguns processos metabólicos de produção de energia, eliminação e reposição de 

                                            
4 Retificado edital de julgamento de recursos, por ocasião de alguns recursos e inscrições de candidatos já julgados não contemplarem os quadros 
expostos. 
5 Retificado edital de julgamento de recursos, por ocasião de alguns recursos e inscrições de candidatos já julgados não contemplarem os quadros 
expostos. 
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nutrientes básicos”.  Conforme consta dos Parâmetros Curriculares Nacionais, na parte de 
conhecimento sobre o corpo. 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf. Recurso indeferido. 

1731332, 
17167306 

38 

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois segundo o artigo em anexo, o papel da 
saúde na tendência Higienista era promover a assepsia social, preocupação com a limpeza 
corporal, eugenia. Somente aulas práticas. Tema saúde abordado indiretamente. Visão 
biologicista e individualista de saúde, ou seja, o tema era abordado indiretamente, não havia 
discussão teórica.  A Educação Física pautada na tendência Popular é dominada pelos anseios 
operários de ascensão na sociedade. Conceitos como inclusão, participação, cooperação, 
afetividade, lazer e qualidade de vida passam a vigorar nos debates da disciplina, o que nada 
tem a ver com a tendência pedagogicista, que o aluno passa a ser parte do processo, sendo 
ouvido, podendo sugerir e criticar, nessa tendência houve o início de discussões teóricas sobre 
o sobre primeiros socorros, higiene, prevenção de doenças e alimentação saudável, mesmo 
sendo simplórias. 
https://www.efdeportes.com/efd182/tendencias-pedagogicas-da-educacao-fisica-
escolar.htm 

1716730 38 

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois segundo o artigo em anexo, o papel da 
saúde na tendência Higienista era promover a assepsia social, preocupação com a limpeza 
corporal, eugenia. Somente aulas práticas. Tema saúde abordado indiretamente. Visão 
biologicista e individualista de saúde, ou seja, o tema era abordado indiretamente, não havia 
discussão teórica. 
Sendo assim na Pedagogicista houve o Início de discussões teóricas sobre o tema, mesmo que 
simplórias, sobre primeiros socorros, higiene, prevenção de doenças e alimentação saudável. 
Visão individualista de saúde. 
Fonte: https://www.efdeportes.com/efd182/tendencias-pedagogicas-da-educacao-fisica-escolar.htm. 

CARGO: PROFESSOR II - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS (LICENCIATURA EM GEOGRAFIA) 

1716713 13 
O recurso não assiste ao candidato, indeferido por falta de argumentação, o conteúdo está 
relacionado a matéria Matemática – Diagramas lógicos, na questão em específicos trata-

se de Diagrama de Venn. Recurso indeferido. 

1716713 15 
O recurso não assiste ao candidato, indeferido por falta de argumentação, o conteúdo está 
relacionado a matéria Matemática – Lógica de argumentação (lógica proposicional), conforme 
solicitado no edital pertinente. Solução encaminhado ao candidato. Recurso indeferido. 

1716713 18 

O recurso não merece ser provido, pois, o site indicado pelo candidato(a) não tem perguntas 
nem tão pouco a questão do concurso, é um site informativo que aborda o mesmo tema da 
questão, “segurança da informação nas empresas, proteção da rede de sistemas atualizados 
e educação dos usuários.” Esse tipo de informação pode ser encontrado em diversos sites, 
contudo, fontes confiáveis devem ser pesquisadas para evitar conflito de informações, como 
aponta o artigo da USP abaixo 
http://www3.iq.usp.br/uploads/grupos/grupoA1/AlertaCTIRGOVRansomware.pdf 
“Isolar a máquina da rede, ao primeiro sinal de infecção” como sugestão para mitigar esse tipo 
de problema. Recurso indeferido. 

1716713 21 

O recurso não assiste ao candidato, pois, segundo Laura Péaud, autora do livro “A Geografia, 
surgimento de um campo científico”, a geografia foi estruturada em um campo científico e 
acadêmico independente na Europa, particularmente na França, Prússia e Grã-Bretanha, entre 
1780 e 1860. Ao mesmo tempo, nesses três países, os geógrafos estão trabalhando para 
garantir que seu campo de estudo seja finalmente considerado uma ciência por si só. 
 
PÉAUD, Laura. La géographie, émergence d'un champ scientifique. France, Prusse et Grande-
Bretagne (1780-1860), Lyon, ENS Éditions, coll. « Sociétés, Espaces, Temps », 2016, 280 p., 
ISBN : 978-2-84788-819-5. 

                                            
6 Retificado edital de julgamento de recursos, por ocasião de alguns recursos e inscrições de candidatos já julgados não contemplarem os quadros 
expostos. 
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1716713 33 

O recurso não assiste ao candidato, pois, o socialismo real foi um sistema econômico e político 
que foi implantado na URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e consolidado no 
governo de Josef Stalin (1924 a 1953). É chamado de socialismo real, pois foi colocado em 
prática em vários países. Além da União Soviética, o socialismo real foi implantado em diversos 
países no período subsequente ao fim da Segunda Guerra Mundial. Cuba, China, Coreia do 
Norte e os países do leste europeu aliados à União Soviética (Hungria, Tchecoslováquia, 
Albânia, Romênia, Polônia, Iugoslávia, Bulgária e Alemanha Oriental). O socialismo real vigorou 
na maioria destes países até o final da década de 1980 e início da década de 1990, quando 
ocorreram as revoluções no leste europeu, o fim da União Soviética e a Queda do Muro de 
Berlim. O socialismo real continuou existindo apenas em Cuba e na Coreia do Norte. Não há 
falhas na elaboração da pergunta, pois ela é direta e específica: não é preciso citar uma data, 
pois se espera que o candidato saiba a diferença entre o socialismo idealizado por Marx e a 
experiência real implantada na URSS. A Revolução Russa de 1917 não derrubou o capitalismo, 
pois a Rússia antes da revolução não era capitalista. O sistema político dominante era a 
autocracia tzarista apoiada na nobreza rural (principal proprietária das terras e que se nutria 
de relações de trabalho praticamente medievais no campo), no clero mais atrasado (Ortodoxo) 
e organicamente vinculado à nobreza. Esta também fornecia, além dos altos membros do 
clero, o corpo de oficias militares do exército tzarista e nutria a uma vasta burocracia 
parasitária e corrupta. A burguesia, profundamente dependente do capital imperialista 
(francês, sobretudo), historicamente tardia e sem raízes populares, fazia a mais débil oposição 
liberal ao regime. Não existia uma verdadeira burguesia russa. Em compensação, havia um 
forte proletariado, concentradíssimo em poucas cidades, embora em minoria absoluta em 
relação à população do campo. 
FONTE: http://www.scielo.br/pdf/ea/v31n91/0103-4014-ea-31-91-0081.pdf 

CARGO: PROFESSOR II-ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL (LICENCIATURA EM PEDAGOGIA) 

1729822, 
1730031 

02 
O recurso não assiste ao candidato, pois, a regra sintática que envolve a colocação do pronome 
“lhe” na questão é identificável pela presença da conjunção integrante “que” 
indiscriminadamente. Recurso indeferido. 

1729822, 
1730031 

14 
O recurso não assiste ao candidato, o conteúdo está relacionado a disciplina Matemática – 
Regras de Inferência, conforme solicitado no edital pertinente. Recurso indeferido. 

1730031 16 
O recurso não assiste ao candidato, o conteúdo está relacionado a disciplina Matemática – 
Regras de Inferência, conforme solicitado no edital pertinente. Recurso indeferido. 

1717459 34 

O recurso não merece ser provido, pois, o candidato(a) não se refere ao conteúdo teórico 
abordado na prova e tão pouco sobre a questão 34 e apresenta em seu discurso problemas de 
coesão argumentativa e, por vezes, apenas expõe queixas em relação ao material impresso 
entregue na ocasião da prova, além de empregar linguagem altamente prolixa. Recurso 
indeferido. 

CARGO: PROFESSOR II - ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS (LICENCIATURA EM PEDAGOGIA) 

1751288, 
1713057, 
1718626 

02 
O recurso não assiste ao candidato, pois, a regra sintática que envolve a colocação do pronome 
“lhe” na questão é identificável pela presença da conjunção integrante “que” 
indiscriminadamente. Recurso indeferido. 

1734913 04 
O recurso não merece ser provido, quanto a anulação da questão, porém o gabarito oficial 
deve ser reformado para que a resposta correta seja a alternativa de letra (E), pois nenhuma 
das expressões sublinhadas corresponde a um complemento nominal. 

1731332 13 
O recurso não assiste ao candidato, indeferido por falta de argumentação, o conteúdo está 
relacionado a matéria Matemática – Diagramas lógicos, na questão em específicos trata-se de 
Diagrama de Venn. Recurso indeferido. 

1713057, 
1718626 

14 
O recurso não assiste ao candidato, o conteúdo está relacionado a disciplina Matemática – 
Regras de Inferência (Silogismo Hipotético), conforme solicitado no edital pertinente. 
Fonte: http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17389/material/Aula22.pdf. 
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1713057 16 
O recurso não assiste ao candidato, o conteúdo está relacionado a disciplina Matemática – 
Regras de Inferência, em conformidade com edital de concurso público nº 001/2019 anexos 
III (do conteúdo programático). Recurso indeferido.7 

1716623 21 

O recurso não assiste ao candidato, pois como aponta o texto, podemos afirmar que o 
processo está centrado em alguém que sabe e ensina a alguém que não sabe, centrado em 
alguém que sabe e transmite o conhecimento, para se caracterizar recepção, a lógica da 
centralidade estaria em alguém que não sabe. 
Fonte: https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade09/unidade09.pdf 

1716623 22 

O recurso não assiste ao candidato, pois a abordagem é sobre o “Condicionamento” e não sou 
a perspectiva behaviorista, logo, podemos afirmar que essa abordagem, associada ao 
behaviorismo (Watson e Skinner) e à reflexologia (Pavlov), se concentra no modelo da conduta 
mediante um jogo eficiente de estímulos e recompensas capaz de “condicionar” o aprendiz a 
emitir as respostas desejadas. Diferentemente da abordagem da transmissão, não considera 
o aspecto mais importante no processo educativo as ideias e os conhecimentos, e sim os 
resultados comportamentais, ou seja, as manifestações empíricas e operacionais da troca de 
conhecimentos, atitudes e destrezas (BORDENAVE, 1994). 
Fonte: https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade09/unidade09.pdf 

1716623 23 

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois A abordagem sociocultural foi 
desenvolvida por Vygotsky (1897-1934) e seus discípulos, com apoio no materialismo dialético 
do filósofo Karl Max. Difere das anteriores, por colocar no centro do processo de ensino-
aprendizagem os contextos político, econômico, social e cultural nos quais ocorre a ação 
educativa (VASCONCELOS et al., 2009; OLIVEIRA; LEITE, 2011). Para os autores adeptos dessa 
concepção, toda atividade educacional deve ser pautada por essa visão de mundo e sociedade 
e permitir amplas possibilidades de reflexão. A educação deve ser sempre problematizadora 
e proporcionar ao aluno uma compreensão ampla dos contextos nos quais o problema se 
insere, mobilizando-o para perceber-se como parte integrante desse conjunto complexo que 
é a sociedade. A relação professor-aluno é igualitária e democrática: o professor deve ser 
crítico, questionar os valores da cultura dominante, instigando os alunos para que eles 
mesmos se tornem produtores de cultura (OLIVEIRA; LEITE, 2011). 
Fonte: https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade09/unidade09.pdf 

1716623 24 

Indeferido, a questão é um contínuo, que deve ser analisada como todo. A questão aponta 
para ser assinalada a alternativa incorreta, baseada nas informações das alternativas. A 
alternativa E indica, que não há alternativa incorreta, analisando os fatos, deve-se assinale a 
alternativa D, pois nela são contidas informações incorretas, anulando as informações dadas 
pela alternativa E, que se contrapõe a questão, como um todo, e não de forma isolada. 

1716623 28 

O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o MEC, Ambiente alfabetizador: fazer 
da sala de aula um espaço onde ricos estímulos de aprendizagem estejam sempre presentes. 
É um ambiente que promove um conjunto de situações de uso real de leitura e de escrita, em 
que os educandos têm a oportunidade de participar. Um ambiente alfabetizador não é apenas 
aquele em que aparecem diferentes tipos de texto, é mais que isso: é aquele que tem 
diferentes tipos de texto que são consultados frequentemente, com diferentes funções 
sociais. Eles devem ser substituídos de acordo com sua funcionalidade, além de estarem ao 
alcance do grupo. 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5707-escola-ativa-
alfabetizacao1-educador&Itemid=30192 

1716623  38 

Indeferido, pois de acordo com o MEC, citando Paulo Freire, discorre da seguinte forma: 
“Paulo Freire disse que a língua é produtiva e não reflexiva da realidade social. Isso significa 
questionar o pressuposto de que nós usamos a língua apenas para organizar e expressar ideias 
e experiências. Ao contrário, a língua é uma das práticas sociais mais importantes, uma prática 
de significação como também um espaço para o confronto cultural.” 
 
Fonte: http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/pme/alfabetizacao.pdf 

                                            
7 Retificado edital de julgamento de recursos, por ocasião de alguns recursos e inscrições de candidatos já julgados não contemplarem os quadros 
expostos. 
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1734913 38 

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois o tema da prova remete aos textos do 
MEC, de acesso e domínio público. A questão de forma alguma é igual a apresentada, a 
começar que a prova anterior cita o texto e pede uma redação, e a questão atual pede 
complementaridade da afirmação de Paulo Freire. São duas abordagens, relevantes e 
pertinentes sobre Paulo Freire, contudo com questionamentos diferentes, longe de 
caracterizar plágio. 

Fonte: http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/pme/alfabetizacao.pdf 

1751288, 
1716623 

39 

O Recurso não merece ser provido, pois, de acordo com o MEC, o letramento exige Atitudes 
de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo interesse e prazer em ler e escrever, sabendo 
utilizar a escrita para encontrar ou fornecer informações e conhecimentos, escrevendo ou 
lendo de forma diferenciada, segundo as circunstâncias, os objetivos, o interlocutor. 
Fonte: http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/pme/alfabetizacao.pdf 

CARGO: PSICÓLOGO 

1738928 02 
O recurso não assiste ao candidato, pois, a regra sintática que envolve a colocação do pronome 
“lhe” na questão é identificável pela presença da conjunção integrante “que” 
indiscriminadamente. Recurso indeferido. 

1714575 03 

O recurso não assiste ao candidato, pois, no contexto do parágrafo a expressão “as 
transgressões” não é complemente da forma reflexiva do verbo “referir-se”, por isso não é 
antecedida por preposição (nem mesmo de modo implícito), apenas é precedida do artigo ‘as’, 
pois, na verdade, é o sujeito da segunda oração. Indeferido. 

1714575 14 

O recurso não assiste ao candidato, pois, a questão aborda o processo cognitivo apresentado 
pela criança diante de um jogo de regras. No caso de uma criança já em estágio Operatório 
Formal, a mesma teria condições cognitivas de respeitar as regras (inclusive com a 
possibilidade de formular novos combinados), ao invés de “acreditar que todos podem 
ganhar” e de “não se importar com a severidade das regras”. Indeferido. 

1714575 22 

O recurso não merece ser provido, pois, o enunciado da questão trata-se de NAPS/CAPS. Não 
sendo especificado, utiliza-se a regra geral. 
 
Fontes: https://hpm.org.br/wp-content/uploads/2014/09/lei-no-10.216-de-6-de-abril-de-2001.pdf e 
http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf. 

1738928 22 

O recurso não merece ser provido, pois, o enunciado da questão trata-se de NAPS/CAPS. A 
argumentação do(a) candidato(a) se refere a CAPS-I, especificamente, diante da qual, utiliza-
se a regra geral. 
Fontes: https://hpm.org.br/wp-content/uploads/2014/09/lei-no-10.216-de-6-de-abril-de-2001.pdf e 
http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf 

1714575 29 

O recurso não merece ser provido, pois, em conformidade com a portaria nº336/GM, de 19 
de fevereiro de 2002 (normas aplicáveis ao CAPS), Art. 1º – Estabelecer que os Centros de 
Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, 
CAPS II e CAPS III e que em uma demanda máxima de 30 pacientes/dia, a equipe técnica deverá 
ser composta conforme a alternativa de letra (C). Recurso Indeferido, mantendo-se a 
alternativa correta como sendo a letra (C). 

1738928 29 

O recurso não merece ser provido, pois, em conformidade com edital de concurso público nº 
001/2019, item 4.3.3.1., o conteúdo programático mínimo sugerido para as provas escritas 
consta do ANEXO III e portanto tal tema, se refere a conhecimentos básicos inerentes à área 
de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público municipal. 
Recurso Indeferido. 

1714575 35 

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois o mesmo cita que Freud trabalha com 
subconsciente, mas não traz referenciais para dialogar essa lógica. Alguns autores modernos 
utilizam o termo subconsciente para associar ao pré-consciente, mas não é uma definição 
trazida por Freud, que sempre explanou sobre consciente, pré-consciente e inconsciente. Há 
citações de Jung sobre subsconsciente, e também da Psicologia Budista, mas não é um termo 
utilizado pelo Pai da Psicanálise. 
Fontes: 
https://www.ibccoaching.com.br/portal/coaching-e-psicologia/mente-inconsciente-consciente-e-subconsciente/ 

https://www.redecap.com.br/arquivos123/jung.pdf. Recurso indeferido. 

http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/pme/alfabetizacao.pdf
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1715483,  
1731579 

38 

O recurso não merece ser provido, pois, em conformidade com edital de concurso público nº 
001/2019, item 4.3.3.1., o conteúdo programático mínimo sugerido para as provas escritas 
consta do ANEXO III e portanto tal tema como os estudos em AIH’s, se refere a conhecimentos 
básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do 
serviço público municipal. Recurso Indeferido. 

1714575 40 
O Recurso não merece ser provido, pois o candidato(a) ao solicitar o recurso, não ofereça base 
de sustentação (argumentação) ao seu pedido. Recurso indeferido. 

 
3. Nos termos do edital, não serão admitidos recursos administrativamente em face das decisões da 
banca examinadora. 
 

Chapecó (SC), 02 de dezembro de 2019. 
 
 
 

IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria EIRELI 
 
 


