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COMISSÃO EXECUTIVA DO CONCURSO PÚBLICO

Comunicado III – 07/05/2019

Informa  decisão  dos  recursos/impugnações
apresentados  em  face  de  gabaritos
preliminares/questões  relativos  ao  Concurso  Público
nº 001/2019.

A Comissão de Concurso Público, nomeada pelo Decreto nº 0011/2019, representado por seu Presidente, Sr.
Francisco Alexandre Duarte Neto, no uso de suas atribuições e segundo dados remetidos pela empresa
responsável pela execução do concurso, torna pública as deliberações da banca examinadora em relação
aos recursos/impugnações apresentados em face:

1 - dos gabaritos preliminares/questões das provas aplicadas:

Cargo
Nº

Inscrição
Ques
tão

Resultado

Agente de Controle
Interno 1432789

03

03) Assinale  a  alternativa  em  que  a  figura  de  linguagem  predominante  NÃO  foi
classificada corretamente.
A)  “A mão que toca o violão, se for preciso vai à guerra.” = Metonímia.
B) “As casas inda restam, os amores, mais não.” = Anáfora. 
C) “Eu preparo uma canção, que faça acordar os homens e adormecer as crianças.” =

Antítese.
D) “Um doce abraço indicava que a mãe desculpara a filha.” = Sinestesia.

RESPOSTA: Segundo o Dicionário Caldas Aulete e o Dicionário Michaelis “inda” é o
mesmo que “ainda”.
Segundo o Dicionário Online de Português, o advérbio “inda” significa:  Ainda; até este
preciso instante; Agora; há pouco tempo: inda agora ouvi seus gritos.  Até então; num
passado recente; [Gramática] Usado muitas vezes em linguagem poética.

RECURSO  INDEFERIDO:  Fica  mantida  a  alternativa  "B”  como  resposta  para  a
questão.

Professor de
Educação Infantil

1432083
1433459
1440221

1440525

Agente Comunitário
de Saúde Área 04

1433245 04

RECURSO INDEFERIDO. O trecho “moramos atualmente” remete ao tempo presente, 
corretamente colocado na frase. A única alternativa que não preenche corretamente a frase
é a “B”. O advérbio “aonde” remete à ideia de movimento, situação que não se aplica na 
frase apresentada. “Onde”, “em que” e “no qual” remetem a lugar/estático (apartamento 
onde/em que/no qual moramos). Questão correta. Gabarito mantido.

Agente de Controle
Interno

1432789
04 O item 4.5.1 do edital nº 001/2019, alterado pelo edital nº 006/2019 prevê:

4.5.1. A prova escrita para todos os cargos será realizada em estabelecimentos de ensino e
contará com questões objetivas, de múltipla escolha, contendo 04 (quatro) alternativas das
quais apenas uma será a resposta certa, conforme os quadros a seguir.

A aludida questão possui apenas uma resposta correta, dentre 04 alternativas, no entanto,
as alternativas “a” e “b” estão iguais. 

Diante de tal, não há 04 alternativas diferentes, desta forma, resta ANULADA a questão. 

Contador
1431077

1438480

Professor de Anos
Iniciais

1433427
1433794
1437342
1437530

1440417

Professor de
Educação Infantil

(20h)

1434475
1441102
1441961
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Professor de
Educação Infantil

(40h)

1430742
1430882
1431177
1431251
1431478
1431712
1431747
1431822
1431915
1433053
1433098
1433146
1433156
1433286
1433459
1433966
1435239
1435365
1435797
1436215
1436354
1436835
1438608
1438670
1438708
1438763
1439232
1439268
1440221
1440314
1440525
1440680
1440823
1440827
1441049
1441102
1441351
1441356
1442034

Professor de
Educação Infantil

(40h)

1431712
1433459
1440221
1440525

05

05) Assinale a frase em que a regência verbal está CORRETA, de acordo com a norma
culta.
A) Lembrei-me, durante o café da manhã, que a discussão de ontem com meus pais tinha

sido mais séria do que imaginava.
B) Muitos profissionais aspiram o cargo de treinador do famoso clube, mas o mais expe-

riente deles foi o escolhido.
C) Para combater o aquecimento, governos de todo o mundo podem desenvolver políticas

energéticas que visem à qualidade do ar e ao efeito estufa. 
D) Por causa do grau de violência no país, muitos professores preferem procurar outro

trabalho do que enfrentar a situação em sala de aula. 

RESPOSTA: A cobrança do tema “regência verbal e nominal” estava prevista no Conteú-
do Programático do Edital de Abertura do Concurso Público para todos os cargos de Nível
Superior, cabendo aos candidatos identificar a ocorrência deste item gramatical nas alter-
nativas da questão e julgar onde foi o mesmo foi inserido da maneira correta.

RECURSO  INDEFERIDO:  Fica  mantida  a  alternativa  "C”  como  resposta  para  a
questão.

Professor de
Educação Infantil

(40h)

1440314 07 07) Considerando  o  registro  culto  da  língua,  marque  a  opção  CORRETA  quanto  à
concordância.
Algum de vós fará o depósito no banco?
Eles estão quite com a mensalidade do curso de inglês.   
Fazem dias que chegaram os convites para a degustação de vinhos. 
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Fizeram bastante críticas ao novo filme do famoso cineasta. 

RESPOSTA: Alternativa A: Na regra de concordância com a expressão “algum de vós” o
verbo fica no singular porque o pronome “algum” está no singular. Portanto, a frase está
correta. 
Alternativa D: está incorreta quanto à concordância nominal, pois o adjetivo “bastante”
deve estar concordando com o substantivo “críticas, ao qual se refere (Fizeram bastantes
críticas...)

RECURSO INDEFERIDO: Fica mantida a alternativa "A” como resposta para a ques-
tão.

Professor de
Educação Infantil

(40h)
1437350 10

A palavra equação (sugerida pela candidata) ou conta colocada na questão não altera a
obrigatoriamente  de  primeiro  efetuar  a  multiplicação  para  após  efetuar  a  soma  e
subtração, diante de tal, o recurso resta indeferido e o gabarito mantido.

Agente de Controle
Interno

1437162

1437572

1440982

12 A questão 12 dos cargos citados envolve a operação através de juros simples, e assim foi
calculada.  No  entanto,  como  há  duas  operações  uma  de  moratória  e  outra  de
parcelamento, o cálculo da segunda foi tomada considerando o montante, ou seja, capital
mais juros, o que não traz sintonia, ou pelo menos, não é deixado claro na questão. Diante
de tal, resta ANULADA a questão. 

Contador 1435471

Professor de Anos
Iniciais (40h)

1433427

1433794

1437342

1440417

Professor de
Educação Infantil

(20h)
1441961

Professor de
Educação Infantil

(40h)

1430742

1431177

1431251

1431462

1431712

1431747

1431822

1432187

1433089

1433146

1433459

1435256

1435476

1435797

1436354

1436383

1436491
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1438708

1439268

1440314

1440525

1440680

1440827

1441351

1442034

Agente Comunitário
de Saúde Área 04

1433245

1441970

13

A questão de nº 13 elenca como resposta a questão C, no entanto, alegam os candidatos
que  a  resposta  B  também estaria  incorreta,  vez  que  Santa  Catarina  não  foi  palco  da
Revolução Farroupilha,  ocorrendo predominante  no Rio Grande do Sul.  Fato é  que a
maior para desta revolução ocorreu no Rio Grande do Sul, no entanto, Santa Catarina
também foi palco por um período,  em especial,  nas cidades de Laguna e Lages,  desta
forma, a alternativa B está correta. Recurso indeferido. Gabarito mantido.

Agente de Controle
Interno

1440982

Contador 1431077

Professor de Anos
Iniciais (40h)

1440417

Professor de Artes
(20h)

1441659

Professor de
Educação Infantil

(40h)

1431177

1431712

1433966

1435239

1436354

1440314

Agente Comunitário
de Saúde Área 07

1441476

14

O gabarito expõe como resposta a alternativa C, e a questão pede a resposta incorreta.
Na alternativa C alegam que já houve um catarinense Presidente da República, Nereu de
Oliveira Ramos. De fato o que torna a alternativa incorreta é a alegação de que nunca
houve um catarinense Presidente da República, como houve, mesmo que por curto espaço
de tempo, a única alternativa é a letra C. Recurso indeferido. Gabarito mantido.

Professor de Anos
Iniciais (40h)

1437530

Professor de
Educação Infantil

(40h)

1431747

1435797

1438608

1440314

1433053

Agente Comunitário
de Saúde Área 07

1441476 15
A candidata expõe que não há opções corretas mas elenca como verdadeira a alternativa
que coloca o Chuí como extremo sul do Brasil. Recurso indeferido. Gabarito mantido.

Agente Comunitário
de Saúde Área 01

1440502
16 Considerando que há duas respostas corretas, resta a questão ANULADA.
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Agente Comunitário
de Saúde Área 04

1433245

Agente Comunitário
de Saúde Área 07

1441476

Agente Comunitário
de Saúde Área 13

1431322

1441843

Médico Clinico Geral 1440921

Motorista 1432924

Professor de Artes
(20h)

1441659

Técnico em Vigilância
Sanitária

1438538

1439978

1441775

Professor de Anos
Iniciais (40h)

1432831 19

RECURSO INDEFERIDO. A questão exige que o candidato assinale a alternativa que
apresenta o conceito correto de recondução, disposto no artigo 26 da Lei Complementar n.
n. 01, de 31 de outubro de 1990, in verbis: “Recondução é o retorno do funcionário estável
ao  cargo  anteriormente  ocupado,  quando inabilitado  em estágio  probatório  relativo  a
outro cargo dos quadros do município”. Portanto,  a única alternativa que apresenta o
conceito correto de recondução é a “B”. Questão correta. Gabarito mantido.

Professor de Anos
Iniciais (40h)

1432831 20

RECURSO  INDEFERIDO.  A  questão  exige  que  o  candidato  identifique  a  alternativa
correta nos termos do disposto na  Lei Complementar n. 01, de 31 de outubro de 1990.
Sendo assim, a única alternativa correta é a letra “B” que apresenta,  corretamente,  o
conceito  de  estabilidade,  disposto  no  artigo  44  da  referida  norma:  “Estabilidade  é  o
direito de permanência no serviço público municipal do servidor nomeado para cargo de
carreira  mediante  concurso  público,  após  cumprido  o  estágio  probatório.”  Questão
correta. Gabarito mantido.

Agente de Controle
Interno

1440982
23

O candidato  alega  que,  além  da  alternativa  D,  a  alternativa  A também está  correta.
Colaciona um julgado relativo a mandato de vereador.

Não lhe assiste razão. 

A  situação  fática,  hipoteticamente  descrita  na  questão,  é  completamente  distinta  da
questão fática do julgado colacionado.

Ao Prefeito (art. 38, II da CF), situação da questão, não é dada sequer a possibilidade de
acumular o cargo efetivo com o mandato, como é possível ao Vereador (art. 38, III da CF)
desde que haja compatibilidade de horários.

O servidor público, eleito Prefeito, sempre, em qualquer situação, poderá optar por sua
remuneração no cargo efetivo. A Constituição Federal não faz nenhuma ressalva quanto a
este aspecto.

Portanto, INDEFERE-SE o pedido mantendo como única alternativa correta a opção D.

Professor de Anos
Iniciais (40h

1433427
1437342
1437530

1440417

24 O item 4.5.1 do edital nº 001/2019, alterado pelo edital nº 006/2019 prevê:

4.5.1. A prova escrita para todos os cargos será realizada em estabelecimentos de ensino e
contará com questões objetivas, de múltipla escolha, contendo 04 (quatro) alternativas das
quais apenas uma será a resposta certa, conforme os quadros a seguir.

A aludida questão possui apenas uma resposta correta, dentre 04 alternativas, no entanto,

Professor de Artes
(20h)

1441659
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as alternativas “a” e “b” estão iguais. 

Diante de tal, não há 04 alternativas diferentes, desta forma, resta ANULADA a questão. 

Professor de
Educação Infantil

(20h)

1434475
1441102
1441961

Professor de
Educação Infantil

(40h)

1430742
1430882
1431177
1431251
1431462
1431478
1431747
1431822
1431915
1432083
1432187
1433045
1433053
1433098
1433146
1433286
1433459
1433966
1435239
1435256
1436215
1436354
1436383
1436835
1437420
1437716
1438708
1438763
1439232
1439268
1440221
1440314
1440525
1440680
1441049
1441351
1441356
1441808
1441851
1442034

Técnico em Vigilância
Sanitária

1441775 26

Não há duas alternativas corretas, visto que o enunciado questiona qual “enterovirose 
causadora de diarreias que provocam surtos de grandes proporções”, ou seja, qual 
patologia infecciosa Viral causa diarreia. Sendo assim apenas alternativa A esta correta 
(rotavirus), a alternativa B (salmonella) é causada por uma bactéria.

Referência
CVE SP - Manual de Monitorização das Doenças Diarréicas Agudas, 2º edição,  2008.
Disponivel em: ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/hidrica/doc/mdda08_manual.pdf

Questão correta. Gabarito mantido.

Agente de Controle
Interno

1434773 28 O  candidato  alega  que  a  ausência  de  menção  do  Ministério  Público  prejudica  a
compreensão da questão, devendo por isso ser anulada.

Não lhe assiste razão.

Evidentemente, o objetivo das questões aplicadas em provas de concursos públicos não é
saber a literalidade dos conceitos, dispositivos legais, etc., mas demonstrar conhecimento
das matérias, sendo que sua interpretação integra a avaliação propriamente dita.
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Ora, caso a questão mencionasse apenas o Poder Executivo,  por exemplo,  não estaria
errada.

O  enunciado  determina  a  marcação  da  alternativa  que  completa  adequadamente  as
lacunas tendo em vista o disposto na LRF. Sendo assim, a alternativa considerada correta
(opção A) resulta na seguinte afirmação: “Se verificado, ao final de um bimestre, que a
realização  da  receita  poderá  não  comportar  o  cumprimento  das  metas  de  resultado
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes promoverão,
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela  lei de diretrizes
orçamentárias.”

Nesse caso, a afirmação é inadequada frente ao disposto na LRF? Certamente, não. Ao
contrário, está em absoluta consonância com o disposto no art. 9, caput da LRF.

Portanto, INDEFERE-SE o pedido mantendo como única alternativa correta a opção A.

Professor de Anos
Iniciais (40h

1433427
1437342

1440417

30

30) Leia com atenção as afirmativas abaixo sobre “pensamento”.
I  –  O significado do  termo planejamento  é  muito  preciso,  mas  no  seu  uso  trivial  ele
compreende a ideia de que com um mínimo de conhecimento das condições existentes
numa determinada situação e com um esforço de previsões das alterações possíveis desta
situação várias ações de mudança serão eficazes e eficientes, ainda que não haja clareza
dos objetivos dessa ação. (AZANHA, 1993, p. 70-78). 
II – Planejamento é processo de reflexão, de tomada de decisão [...] enquanto processo, ele
é permanente (VASCONCELOS, 1995, p.43).

III – Planejamento é um processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e
objetivos, na busca da melhoria do funcionamento do sistema educacional. Como processo
o  planejamento  não  corre  em  um  momento  do  ano,  mas  a  cada  dia.  A  realidade
educacional é dinâmica. Os problemas, as reivindicações não têm hora nem lugar para se
manifestarem. Assim, decide-se a cada dia a cada hora (SOBRINHO, 1994, p.3).
Estão CORRETAS:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) I, II e III.
D) II e III, apenas.

RESPOSTA: A  argumentação  dos  candidatos  está  correta,  o  enunciado  fala  sobre
“pensamento” e as alternativas sobre “planejamento.

RECURSO DEFERIDO: Questão ANULADA.

Professor de Artes
(20h)

1441659

Professor de
Educação Infantil

(20h)

1441102
1441961

Professor de
Educação Infantil

(40h)

1431177
1431478
1431822
1432140
1432187
1433089
1433098
1433146
1433459
1433966
1436491
1438208
1438670
1438708
1438763
1439232
1439268
1440221
1440525
1440680
1440827
1442034

Professor de Anos
Iniciais (40h

1433427
1437530

1440417

31 O item 4.5.1 do edital nº 001/2019, alterado pelo edital nº 006/2019 prevê:

4.5.1. A prova escrita para todos os cargos será realizada em estabelecimentos de ensino e
contará com questões objetivas, de múltipla escolha, contendo 04 (quatro) alternativas das
quais apenas uma será a resposta certa, conforme os quadros a seguir.

A aludida questão possui apenas uma resposta correta, dentre 04 alternativas, no entanto,
as alternativas “a” e “b” estão iguais. 

Professor de Artes
(20h)

1441659

Professor de
Educação Infantil

(20h)

1434475
1441102
1441961
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Diante de tal, não há 04 alternativas diferentes, desta forma, resta ANULADA a questão. 

Professor de
Educação Infantil

(40h)

1430882
1431177
1431478
1431712
1431822
1432083
1432187
1433045
1433053
1433089
1433098
1433146
1433156
1433459
1433966
1435365

143579714
35913

1436215
1436354
1436835
1438608
1438670
1438763
1439232
1439268
1440221
1440525
1440680
1440827
1441351
1442034

Contador
1431077
1435471
1438480

32

De acordo com o pleito dos candidatos em seus recursos e com base no art. 52 e 53 da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) a resposta correta é letra D, ou seja, faz
parte no Relatório Resumido da Execução Orçamentária o Demonstrativo da Execução
das  Despesas  por  Função/Subfunção.  Recurso  deferido.  Gabarito  alterado  para
alternativa D.

Contador 1431077 33 Há uma incorreção na citação da lei. RECURSO DEFERIDO: Questão ANULADA.

Médico Clinico Geral 1440921 33

33) O  acompanhamento  sistemático  do  crescimento  e  do  ganho  de  peso  permite  a
identificação de crianças com maior risco de morbimortalidade, por meio da sinalização
precoce da subnutrição e da obesidade (BRASIL, 2012). A monitorização do crescimento
para crianças entre os 2 e os 10 anos de idade é recomendável em todas as consultas, e
deve-se registrar: 
A) Altura e peso, apenas.
B) Altura, índice de massa corporal e perímetro cefálico.
C) Altura, índice de massa corporal e peso. 
D) Altura, índice de massa corporal, peso e perímetro cefálico. 

RESPOSTA: A Caderneta de Saúde da Criança utiliza como parâmetros para avaliação
do crescimento de crianças (menores de 10 anos) os seguintes gráficos: perímetro cefálico
(de zero a 2 anos); peso para a idade (de zero a 2 anos, de 2 a 5 anos e de 5 a 10 anos);
comprimento/estatura para a idade (de zero a 2 anos, de 2 a 5 anos e de 5 a 10 anos); e
índice de massa corporal (IMC) para a idade (de zero a 2 anos, de 2 a 5 anos e de 5 a 10
anos).

RECURSO  INDEFERIDO:  Fica  mantida  a  alternativa  "C”  como  resposta  para  a
questão.

Professor de
1441961 33 33) Segundo a Base Nacional Comum Curricular, todas as alternativas abaixo apresentam

competências específicas de linguagens para o Ensino Fundamental, EXCETO:
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Educação Infantil
(20h)

A) Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de
natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da
realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.

B) Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísti-
cas) em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar
suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de
uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

C) Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar informações, expe-
riências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao
diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. 

D) Utilizar linguagens padronizadas para defender pontos de vista que respeitem o outro
e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo respon-
sável em âmbito local, regional e global, atuando discretamente frente a questões do
mundo contemporâneo. 

RESPOSTA: A cobrança do tema “Base Nacional Comum Curricular” estava prevista no
Conteúdo Programático do Edital de Abertura do Concurso Público para o cargo de Pro-
fessor de Educação Infantil.

RECURSO  INDEFERIDO:  Fica  mantida  a  alternativa  "D”  como  resposta  para  a
questão.

Professor de
Educação Infantil

(40h)

1431177
1431747
1431822
1433098
1433459
1433966
1440525
1440827

Agente Comunitário
de Saúde Área 04

1433245 34

Questão não tem duas alternativas corretas, o enunciado questiona qual alternativa 
contenha “medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a 
propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde”, se analisarmos no contexto 
geral, todas as alternativas apresentadas na questão são medidas para prevenir 
propagação das infecção, mas se acordo com a ANVISA (s.a.; p.27) apenas a “A 
higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para 
prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde”.
Sendo assim, temos apenas uma alternativa correta, alternativa A.

Bibliografia
ANVISA,  Segurança  do  paciente:  Higienização  das  mãos.  S.a.  Disponível  em:
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf
Questão correta. Gabarito mantido.

Professor de Anos
Iniciais (40h

1432831
1433427
1433794
1437342
1437350

34 34) Segundo a Lei 9.394/1996, é uma incumbência dos municípios:
A) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.
B) Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos

das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.
C) Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação.
D) Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação.

RESPOSTA: A argumentação dos candidatos está correta, nenhuma alternativa apresenta
alguma incumbência dos municípios.

RECURSO DEFERIDO: Questão ANULADA.

Professor de Artes
(20h)

1441659

Professor de
Educação Infantil

(20h)
1441961

Professor de
Educação Infantil

(40h)

1430742
1431251
1431462
1431478
1431712
1431747
1431915
1432140
1432187
1433053
1433105
1433146
1433286
1433459
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1433966
1435239
1435256
1436354
1436383
1436491
1437716
1438670
1438708
1439232
1439268
1440221
1440314
1440863
1441049
1441351
1442034

Professor de
Educação Infantil

(40h)

1433459
1440525

35

35) Sobre o direito  à Liberdade,  ao Respeito e  à  Dignidade,  previstos  no Estatuto da
Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pes-

soas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, hu-
manos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

B) A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de casti -
go físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina,
educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família amplia-
da, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas
ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-
los. 

C) É dever exclusivo de o Estado velar  pela dignidade da criança e  do adolescente,
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório
ou constrangedor.

D) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e mo-
ral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade,
da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

RESPOSTA: De  acordo cm o artigo 18,  da  Lei  8.069/1990,  é  dever de  todos  (e  não
exclusivo do Estado) velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo
de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

RECURSO  INDEFERIDO:  Fica  mantida  a  alternativa  "C”  como  resposta  para  a
questão.

Agente Comunitário
de Saúde Área 04

1433245 36

O enunciado solicita que assinale a alternativa INCORRETA em relação a função do ACS 
frente ao rastreamento de câncer de colo de útero através do preventivo, e das alternativas,
apenas a C esta Incorreta, visto que realizar o segmento das mulheres que apresentando 
resultado de exame preventivo alterado é de responsabilidade clínica Médico/enfermeira, 
nestes casos o ACS tem a função de busca ativa se necessário, orientação sobre a 
importância do tratamento e segmento adequado, bem como medidas preventivas de 
doenças.
As demais alternativas, são um conjunto de ações importantíssimas para o rastreamento de
câncer de colo de útero de forma adequada, que se resume em busca ativa do publico alvo, 
educação em saúde e matriciamento dos casos necessários junto a equipe.

BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, B.  O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO CÂNCER DE
COLO  DE  ÚTERO.  2013.  Disponivel  em:
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/papel-agente-comunitario-saude-
cancer-colo-utero.pdf
Questão correta. Gabarito mantido.

Professor de Anos
Iniciais (40h

1433794
1437350
1440417

36 36) Tendo  como  base  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  assinale  a  afirmativa
CORRETA SOBRE Temas Transversais.
A) A interdisciplinaridade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática edu-
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cativa, uma relação entre aprender na realidade e da realidade de conhecimentos teo-
ricamente  sistematizados  (aprender  sobre  a  realidade)  e  as  questões  da  vida  real
(aprender na realidade e da realidade).

B) A proposta de transversalidade pode acarretar algumas discussões do ponto de vista
conceitual, como, por exemplo, a da sua relação com a concepção de interdisciplinari-
dade, bastante difundida no campo da pedagogia.

C) A transversalidade questiona a segmentação entre os diferentes campos de conheci-
mento produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a in-
fluência entre eles – questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade so-
bre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se constituiu. Refere-se, por-
tanto, a uma relação entre disciplinas.

D) Transversalidade e interdisciplinaridade se fundamentam na crítica de uma concepção
de conhecimento que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis, sujeitos a
um ato de conhecer isento e distanciado.

RESPOSTA: A  argumentação  dos  candidatos  está  correta,  a  questão  apresenta  duas
alternativas corretas.

RECURSO DEFERIDO: Questão ANULADA.

Professor de Artes
(20h)

1441659

Professor de
Educação Infantil

(40h)

1431177
1431251
1432140
1432187
1433089
1433146
1433286
1433966
1436354
1436383
1436491
1438670
1439232
1439268
1441049
1441351
1442034

Agente Comunitário
de Saúde Área 04

1433245 39

Questão retirada do Guia de Trabalho do agente comunitário de saúde (MS, 2009. P.65-
66), onde apresenta a temática da diarreia, e aborda aspectos necessários a serem 
observados durante uma visita domiciliar pelo ACS, para identificação do foco e de sinais 
e sintomas de urgência, orientação familiar e informação de dados para a equipe de saúde.
Então o texto do MS traz: 

“Se durante uma VD você constata ou é informado que há uma criança com diarreia, você 
deve buscar saber: 
- A idade; 
- Há quantos dias está com diarreia e o número de vezes ao dia de evacuação; 
- Se há presença de sangue nas fezes; 
- Se também está com febre, vômito e há quantos dias; 
- Analisar o entorno do domicílio, se a família utiliza água tratada, se tem acesso a 
esgotamento sanitário; 
- Se há outros casos.”

Desta forma, apenas a alternativa A não traz informações relevantes em casos de diarreia. 
Sendo ela desnecessária (como solicitado no enunciado).

Referencias
MS. Guia de trabalho do Agente Comunitário de saúde, 2009. Disponivel em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf
Recurso indeferido. Gabarito mantido.

Técnico em Vigilância
Sanitária

1441775 40

A questão pede a alternativa incorreta e a candidata alega que as alternativas A e B 
incorretas, no entanto, com fundamento no art. 27 da Lei nº 577, de 29/09/1999, as taxas 
relativas a vigilância sanitária municipal são definidas pela Tabela da Vigilância Estadual,
apenas sendo regulamentado sua cobrança por decreto municipal, até porque decreto não 
tem o condão de alterar valores tributários. 
Recurso indeferido. Gabarito mantido.

Professor de Artes
(20h)

1441659 40 40) No final da década de 1980 a pesquisadora Ana Mae Barbosa sistematizou o que
chamou de “Abordagem Triangular”, dividida em três ações, sendo:
 Apreciar: conhecer a arte considerando seu contexto de tempo e espaço.
 Contextualizar: proporcionar vivência da prática artística.
 Fazer: realizar leituras, despertando no aluno o olhar crítico.
De acordo com seus conhecimentos:
A) Nenhuma ação está correta.
B) Apenas uma ação está correta.
C) Apenas duas ações estão corretas.
D) Todas as ações estão corretas.
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RESPOSTA: Umas principais influências nesse movimento de arte-educação deve-se à
pesquisadora Ana Mae Barbosa. Esta, no final da década de 80, realizou estudos sobre
arte/educação e sistematizou a “Abordagem Triangular” com o propósito que o Ensino de
Arte fosse elaborado em três ações: 
Apreciar - realizar leituras, despertando no aluno o olhar crítico; 
Fazer - proporcionar vivência da prática artística; 
Contextualizar – conhecer a arte considerando seu contexto de tempo e espaço.
Fonte: Silva,  Gislene Santos de Paula e; A importância do ensino de arte no contexto
escolar em uma escola de ensino fundamental.  Escola de Belas Artes da UFMG. Belo
Horizonte. 2015.

RECURSO INDEFERIDO: Fica mantida a alternativa "A” como resposta para a ques-
tão.

2 – Recursos quanto a aplicação da prova

Cargo Nº Inscrição Resultado

Professor de Anos
Iniciais (40h

1440417
Reclamações relativas ao conteúdo da prova, em especial, questões de matemática que não
estavam  abrangidas  no  conteúdo  programático.  As  questões  de  matemática  estavam
abrangidas em conhecimentos gerais, conforme exposto no Anexo II do Edital nº 01/2019;Professor Educação

Infantil (40h)

1431177
1433459
1438608
1440525

Professor de Anos
Iniciais (40h)

1437342
Questões  iguais  para  Educação  Infantil  e  Anos  Iniciais.  De  fato  as  questões  de  Língua
Portuguesa,  Conhecimentos Gerais  e  PARTE de Conhecimentos Específicos constavam nas
duas provas, seguindo o conteúdo programático.

Professor de Anos
Iniciais (40h)

1437342

A fiscal chamou atenção de outra candidata. Em que pese no recurso não expor o motivo da
advertência, os fiscais de sala são orientados a advertir em primeiro plano, antes de medidas
mais severas. Ademais, não há na ata da sala qualquer informação relativa a anormalidades
nesta sala.

Agente Comunitário
de Saúde Área 04

1433245

Fiscal retirou etiqueta de carteiras antes do fim da prova, o que em tese anteciparia o fim da
prova da candidata. 
Importante  registrar  que  há  uma  clareza  tanto  nas  informações  preliminares  a  prova
repassadas aos candidatos, como, é exposto no quadro o tempo de prova. No presente caso,
toda a sala concluiu os trabalhos em aproximadamente 50% do tempo máximo de prova que
era de 3:30h minutos, ou seja, a candidata tinha clareza que havia ainda muito tempo para
conclusão de prova em sua sala.

Francisco Alexandre Duarte Neto
Presidente da Comissão do Concurso Público
Decreto nº 011/2019
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