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ATO 006/CP/001/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA  

E GABARITO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017  

 

O Senhor Isamar de Melo, Prefeito de Presidente Nereu, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a comissão de Concurso Público e o Instituto o Barriga Verde, torna público o 

Julgamento dos Recursos Contra Questões de Prova e Gabarito Preliminar, conforme segue: 

 

Questão 02 – Língua Portuguesa Nível Médio 
Candidatos:  706579; 718693  
Alegação: em síntese, candidatos alegam que o gabarito preliminar da questão 2 apontou a letra D, 
como correta  mas a alternativa correta deveria ser a letra C. 
DEFERIDO: De fato a questão está com o gabarito inadequado, recurso deferido. O correto seria letra C. 

Ocorreu por erro na hora de grifar o gabarito. As Classes invariáveis são Conjunção, Interjeição, 

Preposição e Advérbio. Portanto, esta Banca decide pela alteração de Gabarito para letra C. 

QUESTÃO MANTIDA. GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C”. 

 
 
Questão 08– Conhecimentos Gerais  Nível Superior 
Candidatos:  751417 

Alegação: Candidato alega que faltou informação na resposta apontada como correta. 
INDEFERIDO: Parece desnecessário esclarecer que a grafia correta do nome do monarca, quando 

traduzida de seu idioma original sofre variações e no Brasil este soberano é chamado e conhecido por 

Carlos Gustavo, por toda a imprensa, canais governamentais e oficiais. O fato de se ter deixado de 

mencionar que seria Carlos XVI em nada interfere na escolha da opção correta pelo candidato. Seguem 

alguns links dos principais e mais respeitados meios de notícia, em que consta o nome do referido 

Monarca. 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-

bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-

bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html 

https://www.efe.com/efe/brasil/cultura/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-

bob-dylan/50000241-3121282 

QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html
https://www.efe.com/efe/brasil/cultura/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan/50000241-3121282
https://www.efe.com/efe/brasil/cultura/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan/50000241-3121282
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Questão 11 – Legislação e Administração Pública Nível Superior  
Candidato: 708634. 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que a 
alternativa D está incorreta, pois na forma em que foi redigida apresenta significado contrário ao que 
apresenta o texto de lei. Fundamentou seu argumento com base no inciso VII do artigo 139 da 
Constituição Federal. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece ser anulada, 
pois, de acordo com o inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal, “a pequena propriedade rural, 
assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para 
pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de 
financiar o seu desenvolvimento” (grifo nosso) – daí porque a alternativa D da questão em análise de fato 
está correta conforme bem informou o gabarito preliminar. 
Salientasse que o cabeçalho da questão foi claro e objetivo ao informar que o tema abordado tratava-se 
dos direitos e deveres individuais e coletivos, previstos no título II, Capítulo I, especificamente no artigo 5º 
da Constituição Federal. Já o artigo 139 aborda o Estado de Sítio elencando medidas extremas que 
poderão ser tomadas pelo Presidente da República nas hipóteses previstas em lei, entre elas a requisição 
de bens (inciso VII) – assunto totalmente diverso daquele mencionado no enunciado da questão e que 
sequer foi previsto no Edital de Abertura do presente certame para que pudesse ser objeto de prova. 
Diante do exposto, não há que se falar em anulação da questão em análise, pelo que deve ser mantida. 
Referência Bibliográfica: 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: ˃ 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm˂. Acesso em 03/01/2018. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 22 

Questão: 26- Técnico em Enfermagem 
Candidato: 706579 
Alegação: Candidato solicita anulação da questão, alegando que há duas alternativas que não são 
fatores de risco para diabetes gestacional de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a 
alternativa A e C, e não foi encontrado nenhum outro referencial indicando a alternativa C como correta. 
INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois a questão foi elaborada conforme M.S. 
(2013, p. 178), sendo assim, a única alternativa que não contem um fator de risco para diabetes 
gestacional é a alternativa C) Idade inferior a 15 anos. 

 



 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU 

 

Concurso Público 01/2017 Prefeitura Municipal de Presidente Nereu Página 3 de 7 
 

Bibliografia: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

(Cadernos de Atenção Básica, 32) .disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_32.pdf 

QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão: 28- Técnico em Enfermagem 
Candidato: 706579 
Alegação: candidato solicita anulação da questão, alegando que a questão não específica para qual faixa 
etária, e a quantidade muda drasticamente de uma idade para outra, entre outros fatores, que vem a 
alterar a quantidade máxima de ml a ser aplicado. 
DEFERIDO: banca avalia questão e recurso, aceitando-o, pois a questão contem mais de uma alternativa 
correta, visto que a quantidade máxima de volume a ser aplicada por via intramuscular em deltoide é de 
1ml em adultos/adolescentes, e em crianças de 6 a14 anos 0,5ml, idade inferior a 6 anos não é indicado 
aplicação.  
 

 

FONTE: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM DE SP, 2010, p. 3 

BIBLIOGRAFIA 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM DE SP. Administração de Medicamentos por Via 

Intramuscular, 2010. disponível em: http://www.cff.org.br/cebrim/arquivo/10547/201609061511210.pdf 

QUESTÃO ANULADA 

  

http://www.cff.org.br/cebrim/arquivo/10547/201609061511210.pdf
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Questão: 29 - Técnico em Enfermagem 
Candidato: 706579 
Alegação: candidatos solicitam anulação da questão, alegando que não há alternativa correta, pois a 
todas as alternativas são fatores de risco para câncer de colo de útero. 
DEFERIDO: banca avalia questão e recurso, aceitando-o, uma vez que todas as alternativas são 
consideradas fatores de risco para câncer de colo de útero. 
Bibliografia:  
INCA. Controle de Câncer de Colo de Útero. Disponível em: 
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa_nacional_contr
ole_cancer_colo_utero/fatores_risco 
ALMEIDA, C.F.; SAMPAIO, L.C. 
Disponível em: Vitaminas Antioxidantes na Prevenção do câncer de colo uterino. Revista brasileira de 
Cancerologia, 2009. http://www.inca.gov.br/rbc/n_55/v03/pdf/93_revisao_literatura4.pdf 
INCA. 27/11/2007 – Alerta par câncer entre pessoas com sobrepeso e obesas. 2007. Disponível em: 
http://www.inca.gov.br/releases/press_release_view_arq.asp?ID=1613 
QUESTÃO ANULADA 

 
 
Questão: 22- Engenheiro Florestal  
Candidato: 750349 
Alegação: O candidato impetrou recurso contra a questão alegando que o modelo de Assman para 
estimativa de relação hipsométrica está incorreto. Segundo o candidato, o modelo correto possui DAP², 

portanto, Ht = b0 + b1 ∗
1

DAP2
. 

INDEFERIDO: O modelo de Assman para estimativa de relação hipsométrica apresentado na alternativa 
“B” esta correto.  

Ht = b0 + b1 ∗
1

DAP
 

Segue em referência aplicações do modelo de Assman para maiores informações. 
Referência bibliográfica 
http://www.scielo.br/pdf/floram/v23n1/2179-8087-floram-2179-8087051513.pdf 
 
http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/397/274  
 
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/125183/1/LIVRO-ATUALIDADES-EM-MENSURACAO-
FLORESTAL-2014.pdf 
QUESTÃO MANTIDA  

 

Questão: 24- Enfermeiro 
Candidato: 751417 
Alegação: candidato solicita cancelamento da questão, alegando que O Caderno de Atenção básica- 
saúde da criança segundo o  Ministério da Saúde  (2014) recomenda sete consultas de rotina no primeiro 
ano de vida (na 1ªsemana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas 
consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês) , sendo que na questão da prova havia a opção de, 2 
consultas com 15 meses e 2 anos ao invés de 18 meses , o que preconiza o MS... Não condizendo com o 
que diz a literatura. 
DEFERIDO: Banca avalia questão e recurso, aceitando-o, visto que houve um equivoco na elaboração da 
alternativa correta, onde lê-se: “A - Até 1 ano de idade, 7 consultas (até 15 dias, 1 mês, 2 meses, 4 
meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses); de 1 a 2 anos, 2 consultas (15 meses e 2 anos); de 3 a 5 anos, 3 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa_nacional_controle_cancer_colo_utero/fatores_risco
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa_nacional_controle_cancer_colo_utero/fatores_risco
http://www.inca.gov.br/rbc/n_55/v03/pdf/93_revisao_literatura4.pdf
http://www.scielo.br/pdf/floram/v23n1/2179-8087-floram-2179-8087051513.pdf
http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/397/274
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/125183/1/LIVRO-ATUALIDADES-EM-MENSURACAO-FLORESTAL-2014.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/125183/1/LIVRO-ATUALIDADES-EM-MENSURACAO-FLORESTAL-2014.pdf
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consultas (1 consulta ano)”, deveria ler-se: “A - Até 1 ano de idade, 7 consultas (até 15 dias, 1 mês, 2 
meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses); de 1 a 2 anos, 2 consultas (18 meses e 2 anos); de 3 a 
5 anos, 3 consultas (1 consulta ano).“ 
Bibliografia:  

M.S. Caderno de Atenção Basicanº 33 – saúde da criança: crescimento e desenvolvimento, 2014, 

disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/caderno_33.pdf 

QUESTÃO ANULADA 

 
Questão: 37- Enfermeiro 
Candidato: 751417 
Alegação: candidato solicita cancelamento da questão, alegando que Segundo o Ministério da Saúde, e  
PORTARIA Nº 399, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006, São seis as prioridades pactuadas: Saúde do 
idoso; o Controle do câncer de colo de útero e de mama;  Redução da mortalidade infantil e materna; 
Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica. 
Diante disso, todas as opções são corretas, pois o objetivo é reduzir ao máximo (zerar) os casos de 
câncer de colo uterino e de mama (EXTINÇÃO) .  
INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois conforme a própria bibliografia trazida 
pela candidata, no qual foi elaborado tal questão: 
“PORTARIA Nº 399, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006, São seis as prioridades pactuadas:  
- Saúde do idoso;  
-  Controle do câncer de colo de útero e de mama;  
- Redução da mortalidade infantil e materna;  
- Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na 
dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;  
- Promoção da Saúde;  
- Fortalecimento da Atenção Básica” 
O pacto pela vida traz prioridade de CONTROLE de câncer de colo de útero e de mama, a fim de ter 
redução dos casos, principalmente os evitáveis, mas todo profissional de saúde tem ciência, a extinção é 
um sonho irreal. Para tal, imagem abaixo apresenta o descritivo do que o M.S. dentro do pacto pela vida a 
prioridade no controle de câncer de colo de útero e de mama tem como objetivo e metas: 

 
FONTE: M.S. 2006, p.11 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/caderno_33.pdf
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Bibliografia: 

M.S. Diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, 2014, disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/webpacto/volumes/01.pdf 

QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão: 39- Enfermeiro 
Candidato: 751417 
Alegação: candidato solicita troca de gabarito, de A para D, alegando que as dosagens dos anticorpos 
IgG e IgM são realizadas com os testes de imunofluorescência imunoenzimático. O teste de avidez de 
IgG é útil para tentar estabelecer o período provável de infecção na vigência de IgM positiva, pois tal 
anticorpo pode se manter positivo por 12 a 18 meses com título baixo (residual), descaracterizando sua 
interpretação como marcador de infecção aguda que é definida pelo período de um a três meses do início 
da infecção. Segundo Valela, os resultados de pesquisa de anticorpos IgG e IgM positivos para ambos 
indicam que uma infecção ocorrida recentemente, e deverá ser confirmada com o exame de 
toxoplasmose – teste de avidez IgG. 
INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois conforme M.S. e dados trazidos pela 
candidata, exame de Toxoplasmose no primeiro trimestre, com resultado IGG/IGM ambos positivos, 
indicam infecção ocorrida recentemente, mas que precisam confirmação com teste de avidez de IgG, 
sendo assim, o profissional tendo em mãos apenas o resultado de exames de toxoplasmose IGG;IGM 
positivos, a interpretação deve ser: “possibilidade de infecção durante a gestação”, no qual deve ter como 
conduta o teste de avidez IgG e demais condutas. 
 
Para tal, M.S (2010, p. 118), no Manual Técnico de Pré-natal de Alto Risco, traz que a conduta dependerá 
da idade gestacional em que o exame for realizado, assim como de seu resultado: 
 

 
FONTE: M.S. 2010, p.118. 
Bibliografia: 

M.S. Manual Tecnico de Pre Natal de Alto Risco, 2010, disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestacao_alto_risco.pdf 

QUESTÃO MANTIDA 

 



 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU 

 

Concurso Público 01/2017 Prefeitura Municipal de Presidente Nereu Página 7 de 7 
 

Questão 39 – Professor 20h. 
Candidato: 706423; 750644; 708634 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que a alternativa C é a correta e não a B, conforme apontado 
pelo Gabarito preliminar. 
DEFERIDO:  Aos candidatos assiste razão, de acordo com o previsto no Artigo 30 da LDB- Lei 9394/96, a 
alternativa que responde corretamente ao enunciado da questão é a alternativa C) Creches e pré-escolas. 
- Creches (crianças ate 3 anos de idade) e Pré Escola (crianças de 4 a 5 anos). 
QUESTÃO MANTIDA. GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C”. 

 
 

 

 

PRESIDENTE NEREU, 09 de Janeiro de 2018. 
 
 
 
 

ISAMAR DE MELO 
Prefeito Municipal 

 

 

 
 


