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BANCA ATENA ASSESSORIA EDUCACIONAL 
ANALISE DE RECURSOS 
FASE: CONTRA FORMULAÇÃO DE QUESTÕES E DISCORDÂNCIA COM O GABARITO 

ANÁLISE RECURSAL 
BANCA ATENA ASSESSORIA EDUCACIONAL 
RECURSO PARA FORMULAÇÃO DA QUESTÃO E DA DISCORDÂNCIA COM O GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021 
MUNICÍPIO: BRAÇO DO TROMBUDO 
 

Segue abaixo a análise dos recursos impetrados contra a formulação de questões e da discordância 
com o gabarito da Prova Objetiva do Processo Seletivo nº 004/2021, do município de Braço do 
Trombudo/SC. 
 

Dados da solicitação 01 

INSCRIÇÃO 2099437 

CARGO Oficial Administrativo  

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/08/2021 15:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 24 da prova de Administração foi apontado como errado o 
item II, na qual afirma que a palavra "malamar" está sublinhado em 
vermelho e o sublinhado indica um possível erro gramatical. Contudo, 
quando uma palavra está escrita de forma incorreta ou é inexistente no 
dicionário/vocabulário do word aparece o sublinhado embaixo da 
palavra em vermelho e ao clicar aparece a opção de  alterar a forma em 
que a palavra está escrita. Decorrente, disso pode-se afirmar que o 
item II da questão 24 está correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O item II não induz ao erro, ele está incorreto, de acordo com 
o Suporte da Microsoft. O sublinhado em vermelho, abaixo de palavras, 
indica erro ORTOGRÁFICO, diferente do sublinhado em azul, que indica 
erro gramatica. 
 
FONTE: https://support.microsoft.com/pt-br/office/ativar-ou-desativar-
a-verifica%C3%A7%C3%A3o-ortogr%C3%A1fica-no-word-para-a-web-
fe0b5644-10e6-4e61-b661-441bff362a84  
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Dados da solicitação 02 

INSCRIÇÃO 2099437 

CARGO Oficial Administrativo  

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/08/2021 15:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 24 da prova de Administração foi apontado como errado o 
item II, na qual afirma que a palavra "malamar" está sublinhado em 
vermelho e o sublinhado indica um possível erro gramatical. Contudo, 
quando uma palavra está escrita de forma incorreta ou é inexistente no 
dicionário/vocabulário do word aparece o sublinhado embaixo da 
palavra em vermelho e ao clicar aparece a opção de  alterar a forma em 
que a palavra está escrita. Decorrente, disso pode-se afirmar que o 
item II da questão 24 está correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O item II não induz ao erro, ele está incorreto, de acordo com 
o Suporte da Microsoft. O sublinhado em vermelho, abaixo de palavras, 
indica erro ORTOGRÁFICO, diferente do sublinhado em azul, que indica 
erro gramatica. 
 
FONTE: https://support.microsoft.com/pt-br/office/ativar-ou-desativar-
a-verifica%C3%A7%C3%A3o-ortogr%C3%A1fica-no-word-para-a-web-
fe0b5644-10e6-4e61-b661-441bff362a84  
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Dados da solicitação 03 

INSCRIÇÃO 2099437 

CARGO Oficial Administrativo  

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/08/2021 15:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 24 da prova de Administração foi apontado como errado 
o item II, na qual afirma que a palavra "malamar" está sublinhado em 
vermelho e o sublinhado indica um possível erro gramatical. Contudo, 
quando uma palavra está escrita de forma incorreta ou é inexistente 
no dicionário/vocabulário do word aparece o sublinhado embaixo da 
palavra em vermelho e ao clicar aparece a opção de  alterar a forma 
em que a palavra está escrita. Decorrente, disso pode-se afirmar que 
o item II da questão 24 está correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O item II não induz ao erro, ele está incorreto, de acordo 
com o Suporte da Microsoft. O sublinhado em vermelho, abaixo de 
palavras, indica erro ORTOGRÁFICO, diferente do sublinhado em azul, 
que indica erro gramatica. 
 
FONTE: https://support.microsoft.com/pt-br/office/ativar-ou-
desativar-a-verifica%C3%A7%C3%A3o-ortogr%C3%A1fica-no-word-
para-a-web-fe0b5644-10e6-4e61-b661-441bff362a84  
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Dados da solicitação 04 

INSCRIÇÃO 2099437 

CARGO Oficial Administrativo  

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/08/2021 21:50 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 13 a resposta apontada como correta foi a alternativa A, 
em que define o conceito de Meta Empresarial como determinantes 
para atingir determinados fins, tornando-se os objetivos correntes da 
empresa. Mas, a definição de meta é uma posição no futuro 
relacionada a tempo e valor, que exige algum grau de esforço e 
dedicação para ser alcançada, ou seja, um fim que se quer atingir 
conforme descrito na alternativa B. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido, o recurso não assiste razão, pois a “Meta Empresarial” são 
determinantes para atingir determinados fins, tornando-se os objetivos 
correntes da empresa. Os objetivos da empresa devem ser convertidos 
em metas mensuráveis, para que possam fornecer orientação e controle. 
Já o Objetivo empresarial diz respeito a um fim que se quer atingir. A 
razão de uma organização no(s) objetivo(s) que ela persegue e, para 
atingi-los é preciso alocar recursos que possibilitem alcançá-los ou 
realizá-los. 
Fonte: 
https://www.unifac.edu.br/images/materiais_de_apoio/adm/praticas_p
rofissionais/praticas_1_2.pdf 
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Dados da solicitação 05 

INSCRIÇÃO 2099160 

CARGO Engenheiro Agrônomo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 30/08/2021 11:03 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 1 (Engenheiro Agrônomo) 
 
A referida questão pede a alternativa incorreta. 
Ocorre que há mais de uma alternativa incorreta, o que torna a questão 
passível de anulação. Além da alternativa de letra "B" - constante no 
gabarito preliminar -, a alternativa de letra "D" também está incorreta.  
Analisando-se a assertiva da letra “D”: “O texto narrativo precisa de um 
lugar para a história realizar-se. No texto de Júlio Verne, vemos que o 
lugar que a história acontece é dentro de um barco, em um mar 
revolto.” 
A alternativa de letra “D” está incorreta, pois a história não acontece 
dentro de um barco, em um mar revolto. Os seguintes trechos do texto 
comprovam isso: 
“Pisavam um solo arenoso, crivado de pedras, aparentemente 
desprovido de qualquer tipo de vegetação. Desigual e acidentado, 
parecia, em certas áreas, uma peneira com pequenas tocas, o que 
dificultava muito a caminhada.” 
“De tempos em tempos, os náufragos paravam e arriscavam alguns 
gritos, pondo-se então à espreita de uma possível resposta do lado do 
mar.” 
Infere-se que os fragmentos “Pisavam”, “caminhada” e “possível 
resposta do lado do mar” denotam que a história ocorreu em terra 
firme, ou seja, não ocorreu em um barco. Logo, a alternativa de letra 
“D” está impreterivelmente incorreta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois o texto narrativo 
precisa de um espaço para que a narrativa se desenvolva. É um dos 
elementos da narrativa. É claro, que ela não se desenvolve, somente, no 
mar revolto, contudo, o barco e o mar agitado são elementos que 
configuram um local da narrativa, “O marujo, ouvindo o fragor das 
ondas, sacudiu a cabeça! Fora no litoral norte, a aproximadamente um 
quilômetro do local onde os náufragos acabavam de aterrissar, que o 
engenheiro desaparecera. Ora, se Smith conseguira alcançar o ponto 
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mais próximo da costa, era, no máximo, a um quilômetro que este ponto 
devia situar-se” o que, não de modo incorreto, pode ser comparada ao 
clímax da história, logo, a alternativa está correta, diferente do que 
aponta a alternativa B, que indica enredo não-linear, que foge da 
sequência lógica dos elementos narrativos, o que não ocorre. 
ANEXO: https://www.todamateria.com.br/texto-narrativo/ 
https://www.todamateria.com.br/enredo/ 
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Dados da solicitação 06 

INSCRIÇÃO 2099160 

CARGO Engenheiro Agrônomo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 30/08/2021 11:51 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 15 (Engenheiro Agrônomo) 
A referida questão pede a alternativa correta. 
Ocorre que não há alternativa correta, devendo a questão ser anulada.  
Analisando-se o enunciado da questão: “Na agricultura brasileira, das 
doenças que atingem a planta de milho, qual, das indicadas, abaixo, 
atinge somente o colmo?”.  
 Logo, a questão se refere a uma doença que ocorre somente no colmo, 
ou seja, não ocorre nas demais partes da planta de milho. 
A alternativa de letra "D" - constante como correta no gabarito 
preliminar – está errada uma vez que a doença causada pelo patógeno 
Colletotrichum graminicola não atinge somente o colmo do milho. 
Conforme a Circular Técnica 13 da Embrapa (em anexo), todas as partes 
da planta de milho podem ser infectadas por Colletotrichum 
graminicola, resultando diferentes sintomas nas folhas, no colmo, na 
espiga, nas raízes e no pendão. 
As demais alternativas também não contemplam o enunciado da 
questão. Assim sendo, a referida questão necessita ser anulada, uma 
vez que não há resposta correta dentre as alternativas. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recurs
os/2796/2099160/c67f6d416f1de5a780c42e5f1779324f.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois a Diplodia 
(Stenocarpella sp) é ocasionada por um fungo necrotrófico que consegue 
sobreviver no solo. Seu contato com a planta acontece a partir do 
depósito dos esporos do fungo na bainha das espigas por meio da chuva, 
infectando os pedúnculos, o que causa podridão na espiga do milho. Os 
sintomas são grãos marrons e com baixo peso, além de crescimento 
micelial branco entre as fileiras de grãos. Essa doença também pode 
provocar a podridão do colmo, que se desintegra, apresentando sintoma 
de corda de violão, com manchas escurecidas no primeiro e no segundo 
entrenós acima do solo. Já na antracnose (Colletotrichum graminicola), o 
fungo atinge o colmo, gerando grãos ardidos, e interferindo em toda a 
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planta, mas seu foco infeccioso é o colmo. Na agricultura brasileira, as 
principais doenças que atingem os grãos e o colmo das plantas de milho 
são a Fusarium verticillioides, giberela (Giberella zeae) e diplodia 
(Stenocarpella sp.), enquanto a antracnose (Colletotrichum graminicola) 
atinge apenas o colmo. Ainda, a Embrapa relata que as principais 
podridões do colmo na cultura do milho podem ocorrer antes do fase de 
enchimento dos grãos, em plantas jovens e vigorosas ou, após a 
maturação fisiológica dos grãos, em plantas senescentes, fato associado 
ao fungo Colletotrichum graminicolam, causador da antracnose de 
colmo. 
 
Fonte: https://www.dekalb.com.br/pt-br/conteudos/de-olho-nas-
doencas-de-colmo-e-graos-do-milho.html 
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/490415/1/Circ8
3.pdf 
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Dados da solicitação 07 

INSCRIÇÃO 2099160 

CARGO Engenheiro Agrônomo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 30/08/2021 13:20 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 25 (Engenheiro Agrônomo) 
A referida questão pede a alternativa correta. 
Ocorre que não há alternativa correta, devendo a questão ser anulada.  
Analisando-se o enunciado da questão: “Classificam-se como 
Herbicidas, as seguintes substâncias”.  
A alternativa de letra "B" - constante como correta no gabarito 
preliminar – está errada, pois o composto químico Bendiocarb é um 
inseticida (atuação sobre insetos) e não um herbicida (atuação sobre 
plantas). 
Segue em anexo a ficha técnica do produto comercial Ficam VC®, que 
possui como princípio ativo o inseticida Bendiocarb (grupo químico 
Carbamato). 
As demais alternativas também não contemplam o enunciado da 
questão. Assim sendo, a referida questão necessita ser anulada, uma 
vez que não há resposta correta dentre as alternativas. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recurs
os/2796/2099160/88e2452d3241a4c442bef9624e8d06be.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. Com base na classificação trazida pela FioCruz, Profam, 
Cloroprofam, Bendiocarb são carbamatos descritos como Herbicidas. 
ANEXO: 
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cap_01
_veneno_ou_remedio.pdf 
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Dados da solicitação 08 

INSCRIÇÃO 2100032 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/08/2021 17:10 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão apresenta abreviatura errada do documento Parâmetros 
Curriculares Nacionais, onde aparece a sigla PNCs, e o correto seria 
PCN. Por tal razão acredito ser necessário o cancelamento da questão.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não atende ao candidato, pois além da 
especificação da abreviatura ser indicada, anteriormente, o que não 
interfere em nada na interpretação, não há uma norma padrão para 
abreviatura, pelo Ministério da Educação. Ainda, as abreviaturas estão 
lançadas em alternativas incorretas, não sendo necessário a anulação, 
caso estas estivesses escritas erradas, o que não ocorre. 
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Dados da solicitação 09 

INSCRIÇÃO 2100032 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 12 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/08/2021 17:42 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão refere-se as Diretrizes Curriculares Nacionais, onde aborda o 
regime de colaboração entre os entes federados. 
No entanto, percebe-se que duas alternativas (c e d) se encaixam como 
resposta certa.  
Isso pois, conforme consta no próprio documento, repetidas vezes a 
expressão "sistema orgânico, sequencial e articulado", vinculado ao 
assunto de regime de colaboração. 
E, a alternativa d, também apresenta um fragmento encontrado nas 
DCNs. 
 
Por tal razão, acredito ser necessária o cancelamento da questão pelo 
motivo de haverem duas alternativas consideradas corretas em relação 
ao enunciado.  
 
Em anexo, recorte das Diretrizes, onde aparece o assunto tratado.  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recurs
os/2796/2100032/71f0937fc0f4ddcedd0322012350e72a.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não atende ao candidato pois se trata de texto de 
lei, em sua literalidade. Artigo 7º, § 3º O regime de colaboração entre os 
entes federados pressupõe o estabelecimento de regras de equivalência 
entre as funções distributiva, supletiva, normativa, de supervisão e 
avaliação da educação nacional, respeitada a autonomia dos sistemas e 
valorizadas as diferenças regionais. Não havendo outra resposta correta, 
com base na Resolução CNE 04/2010 que Define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. 
ANEXO: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf 
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Dados da solicitação 10 

INSCRIÇÃO 2100161 

CARGO Oficial Administrativo  

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/08/2021 09:05 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Nada consta no poema sobre entre o "adeus" e o casamento de Teresa 
para que a alternativa "A" seja correta, embora na última estrofe 
consta "Entre!" abrindo interpretação para que a alternativa "D" seja 
consciderada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão 
ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois fica 
claro no texto que o eu lírico buscou aproveitar a vida antes de voltar a 
procurar Teresa como fica provado pelos versos a seguir: “Passaram 
tempos... sec'los de delírio / Prazeres divinais... gozos do Empíreo... / 
...Mas um dia volvi aos lares meus.”. Portanto, a letra A é a única opção 
correta. 
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Dados da solicitação 11 

INSCRIÇÃO 2100161 

CARGO Oficial Administrativo  

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/08/2021 09:10 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Fatorial de 8 é 8, na questão, sendo: 8x7x6x5x4x3x2x1= 40320, 
alternativa "A" 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O recurso não procede.  
 
As maneiras de oito pessoas sentarem-se em oito cadeiras dispostas em 
círculo corresponde a permutação CIRCULAR das pessoas. De modo, nós 
temos: 
 
PC(8) = (8-1)! = 7! = 5040 maneiras.  
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Dados da solicitação 12 

INSCRIÇÃO 2100161 

CARGO Oficial Administrativo  

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/08/2021 09:19 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O conjunto de elementos "n" é 9, é o o numero de agrupamentos é 3. 
sendo 3 combinações simples (SEM REPETIÇÕES) o resultado  é 84 
como a alternativa "D" 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O recurso não procede. 
 
Para retirarmos as bolas, precisamos de 3 tópicos: 
 
i. Retirar simultaneamente 3 bolas da urna. Isto é, C(9,3); 
ii. Retirar simultaneamente mais 3 bolas da urna. Isto é, C(6,3); 
iii. Retirar simultaneamente as 3 bolas que restaram na urna. Isto é, 1.  
 
Portanto, pelo Princípio Multiplicativo, temos: 
9.8.7/3.2.1.6.5.4/3.2.1.1=1680 tais maneiras. 
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Dados da solicitação 13 

INSCRIÇÃO 2100161 

CARGO Oficial Administrativo  

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/08/2021 09:22 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  A prposição II induz a erro. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O item II não induz ao erro, ele está incorreto, de acordo com 
o Suporte da Microsoft. O sublinhado em vermelho, abaixo de palavras, 
indica erro ORTOGRÁFICO, diferente do sublinhado em azul, que indica 
erro gramatica. 
 
FONTE: https://support.microsoft.com/pt-br/office/ativar-ou-desativar-
a-verifica%C3%A7%C3%A3o-ortogr%C3%A1fica-no-word-para-a-web-
fe0b5644-10e6-4e61-b661-441bff362a84  
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Dados da solicitação 14 

INSCRIÇÃO 2100161 

CARGO Oficial Administrativo  

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 10 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/08/2021 09:33 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Mesmo se houve o destaque  dos termos com uso de parenteses, os 
resultados possivéis são numeros fracionados. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O recurso não procede.  
 

x=√(〖64〗^0,5+√(7&4⋅√0,0625)  ) 

x=√(〖64〗^0,5+√(7&4⋅√(625/10000))  ) 

x=√(〖64〗^0,5+√(7&4⋅25/100)  ) 

x=√(〖64〗^0,5+√(7&100/100)  ) 

x=√(〖64〗^0,5+√(7&1)  ) 

x=√(〖64〗^0,5+1 ) 
x=√(64^(1/2)+1 ) 
x=√(√64+1 ) 
x=√(8+1 ) 
x=√9 
x=3 
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Dados da solicitação 15 

INSCRIÇÃO 2100937 

CARGO Enfermeiro ESF 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 30/08/2021 08:54 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O enunciado da questão número 18 simplesmente não especifica para 
qual órgão de saúde MS (Ministério da Saúde), SES (Secretaria Estadual 
de Saúde) ou SMS (Secretaria Municipal de Saúde) para qual é a 
periodicidade da notificação, pois para cada um ela é diferente 
(SEMANAL OU IMEDIATA)  como mostra a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, da 
Portaria 264/2020, por este motivo acredito que a questão deveria ser 
anulada.  
 
Referência 
 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-264-de-17-de-
fevereiro-de-2020-244043656. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferida. Conforme lê-se na Portaria, é sabido que as notificações 
compulsórias SEMANAIS, não precisam de especificação, pois sempre 
serão emitidas às Secretarias Municipais de Saúde, diferente das de 
notificação imediata, que necessitam de órgão especificador, logo, o 
pleito é improcedente, pois a questão é clara. Qual agravo é de 
notificação compulsória SEMANAL, sendo somente C a resposta que se 
enquadra, pela portaria 264/2020. 
ANEXO: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-264-de-17-de-
fevereiro-de-2020-244043656 
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Dados da solicitação 16 

INSCRIÇÃO 2099157 

CARGO Engenheiro Agrônomo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 30/08/2021 18:03 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O gabarito preliminar considerou como alternativa correta a letra D.  
A alternativa D, de fato está correta, mas, no entanto, a alternativa B 
também está correta, ou seja, a questão apresenta duas alternativas 
corretas. Esse fato contradiz o disposto no edital, no Capítulo IV – Das 
Provas, no item 4.2.1 – que diz que cada questão tem apenas uma 
alternativa correta. 
O supracitado se comprova ao considerarmos o que dispões a 
EMBRAPA (Órgão referência em agricultura em nosso país), na Circular 
Técnica n. 197 – Doenças Causadas por Fungos do Gênero 
Stenocarpella sp., na pág. 5, tópico Podridão do Colmo, diz o que segue: 
“...podridões de colmo são, também, causadas por ambas as espécies 
de Stenocarpella sp...”. 
Diante do exposto, humildemente rogo à eminente Banca para que 
ANULE essa questão, conforme exposição acima.  
  
Referências Bibliográficas: 
EMBRAPA, Circular técnica 197 - Doenças Causadas por Fungos do 
Gênero Stenocarpella sp., Tópico Podridão do Colmo, pág. 5. Sete 
Lagoas – MG, Dezembro, 2013. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recurs
os/2796/2099157/dfb8eb02d2d5f6479674024448902657.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois a Diplodia 
(Stenocarpella sp) é ocasionada por um fungo necrotrófico que consegue 
sobreviver no solo. Seu contato com a planta acontece a partir do 
depósito dos esporos do fungo na bainha das espigas por meio da chuva, 
infectando os pedúnculos, o que causa podridão na espiga do milho. Os 
sintomas são grãos marrons e com baixo peso, além de crescimento 
micelial branco entre as fileiras de grãos. Essa doença também pode 
provocar a podridão do colmo, que se desintegra, apresentando sintoma 
de corda de violão, com manchas escurecidas no primeiro e no segundo 
entrenós acima do solo. Já na antracnose (Colletotrichum graminicola), o 
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fungo atinge o colmo, gerando grãos ardidos, e interferindo em toda a 
planta, mas seu foco infeccioso é o colmo. Na agricultura brasileira, as 
principais doenças que atingem os grãos e o colmo das plantas de milho 
são a Fusarium verticillioides, giberela (Giberella zeae) e diplodia 
(Stenocarpella sp.), enquanto a antracnose (Colletotrichum graminicola) 
atinge apenas o colmo. Ainda, a Embrapa relata que as principais 
podridões do colmo na cultura do milho podem ocorrer antes do fase de 
enchimento dos grãos, em plantas jovens e vigorosas ou, após a 
maturação fisiológica dos grãos, em plantas senescentes, fato associado 
ao fungo Colletotrichum graminicolam, causador da antracnose de 
colmo. 
 
Fonte: https://www.dekalb.com.br/pt-br/conteudos/de-olho-nas-
doencas-de-colmo-e-graos-do-milho.html 
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/490415/1/Circ8
3.pdf 
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Dados da solicitação 17 

INSCRIÇÃO 2099157 

CARGO Engenheiro Agrônomo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 30/08/2021 18:06 

DESCRIÇÃO FATOS O gabarito preliminar considerou como alternativa correta a letra D.  
A alternativa D, de fato está correta, mas, no entanto, a alternativa B 
também está correta, ou seja, a questão apresenta duas alternativas 
corretas. Esse fato contradiz o disposto no edital, no Capítulo IV – Das 
Provas, no item 4.2.1 – que diz que cada questão tem apenas uma 
alternativa correta. 

FUNDAMENTAÇÃO O gabarito preliminar considerou como alternativa correta a letra D.  
A alternativa D, de fato está correta, mas, no entanto, a alternativa B 
também está correta, ou seja, a questão apresenta duas alternativas 
corretas. Esse fato contradiz o disposto no edital, no Capítulo IV – Das 
Provas, no item 4.2.1 – que diz que cada questão tem apenas uma 
alternativa correta. 
O supracitado se comprova ao considerarmos o que dispões a 
EMBRAPA (Órgão referência em agricultura em nosso país), na Circular 
Técnica n. 197 – Doenças Causadas por Fungos do Gênero 
Stenocarpella sp., na pág. 5, tópico Podridão do Colmo, diz o que segue: 
“...podridões de colmo são, também, causadas por ambas as espécies 
de Stenocarpella sp...”. 
Diante do exposto, humildemente rogo à eminente Banca para que 
ANULE essa questão, conforme exposição acima.  
  
Referências Bibliográficas: 
EMBRAPA, Circular técnica 197 - Doenças Causadas por Fungos do 
Gênero Stenocarpella sp., Tópico Podridão do Colmo, pág. 5. Sete 
Lagoas – MG, Dezembro, 2013. 
 

PEDIDO Diante do exposto, humildemente rogo à eminente Banca para que 
ANULE essa questão, conforme exposição acima.  

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recurs
os/2796/2099157/6c922f60a6cc24b8c32f02d7bcb7e056.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois a Diplodia 
(Stenocarpella sp) é ocasionada por um fungo necrotrófico que consegue 
sobreviver no solo. Seu contato com a planta acontece a partir do 
depósito dos esporos do fungo na bainha das espigas por meio da chuva, 
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infectando os pedúnculos, o que causa podridão na espiga do milho. Os 
sintomas são grãos marrons e com baixo peso, além de crescimento 
micelial branco entre as fileiras de grãos. Essa doença também pode 
provocar a podridão do colmo, que se desintegra, apresentando sintoma 
de corda de violão, com manchas escurecidas no primeiro e no segundo 
entrenós acima do solo. Já na antracnose (Colletotrichum graminicola), o 
fungo atinge o colmo, gerando grãos ardidos, e interferindo em toda a 
planta, mas seu foco infeccioso é o colmo. Na agricultura brasileira, as 
principais doenças que atingem os grãos e o colmo das plantas de milho 
são a Fusarium verticillioides, giberela (Giberella zeae) e diplodia 
(Stenocarpella sp.), enquanto a antracnose (Colletotrichum graminicola) 
atinge apenas o colmo. Ainda, a Embrapa relata que as principais 
podridões do colmo na cultura do milho podem ocorrer antes do fase de 
enchimento dos grãos, em plantas jovens e vigorosas ou, após a 
maturação fisiológica dos grãos, em plantas senescentes, fato associado 
ao fungo Colletotrichum graminicolam, causador da antracnose de 
colmo. 
 
Fonte: https://www.dekalb.com.br/pt-br/conteudos/de-olho-nas-
doencas-de-colmo-e-graos-do-milho.html 
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/490415/1/Circ8
3.pdf 
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Dados da solicitação 18 

INSCRIÇÃO 2099157 

CARGO Engenheiro Agrônomo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 30/08/2021 18:10 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O gabarito preliminar considerou como alternativa correta a letra B.  
Considerando o que dispõe o Wikipedia sobre Bendiocarb: “O 
bendiocarb é um inseticida carbamato altamente tóxico usado na saúde 
pública e na agricultura e é eficaz contra uma ampla gama de insetos 
vetores de doenças e incômodos”. 
Consideremos também a bula de um produto comercial da empresa 
Bayer: 
“Nome Comercial: FICAM; 
Nome Técnico: Bemdiocarb; 
Grupo Químico: Carbamato; 
Classe: Inseticida...” 
Conforme o supracitado, resta evidente que, o produto Bendiocarb, 
listado na alternativa B, não se enquadra como herbicida, como afirma 
a banca, e sim, é um INSETICIDA. 
Diante do exposto, humildemente rogo à eminente Banca para que 
ANULE essa questão, conforme exposição acima.  
  
Referências Bibliográficas: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bendiocarb 
https://sds.rentokil-initial.com/sds/files/BR-Rentokil-Ficam-PT-
SDS_01_Technical_sheet.pdf 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recurs
os/2796/2099157/297283075f0c4ce303a4f8f38ab40de4.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. Com base na classificação trazida pela FioCruz, Profam, 
Cloroprofam, Bendiocarb são carbamatos descritos como Herbicidas. 
ANEXO: 
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cap_01
_veneno_ou_remedio.pdf 

Agronômica, 06 de setembro de 2021 
 

Alex Luiz da Silva 
Atena Assessoria Educacional 


