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ATO 007/2017  

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO 

PRELIMINAR  

DO EDITAL Nº 001/2017 DE CONCURSO PÚBLICO 

 

O Senhor Marildo Domingos Felippi, Prefeito de Rio Dos Cedros, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a Comissão Municipal 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 03 – Língua Portuguesa  (Nível Médio)  
Candidatos: 743447; 753353 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que a questão deve ser anulada, por conter erro na 
alternativa A e ainda que a alternativa B apontada como a alternativa a ser assinalada estaria correta, 
sendo que o enunciado solicita para assinalar a incorreta.  
DEFERIDO:  A questão apresenta erro material de digitação na palavra “capelos” que deveria ser 
cabelos, prejudicando a resolução da questão que apresentou duas alternativas incorretas, a serem 
assinaladas de acordo com o que solicitava o enunciado.  
QUESTÃO ANULADA. 
 

 
Questão 02 – Língua Portuguesa (Nível Superior)  
Candidato: 740777 
Alegação: Candidata apresenta seu recurso expondo o seguinte: “Sujeito Indeterminado: é aquele 
que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. O 
verbo é colocado na terceira pessoa do plural, sem que se refira a nenhum termo identificado 
anteriormente (nem em outra oração). 3ª Pessoa do Plural no Pretérito Imperfeito do Subjuntivo: se 
eles houvessem. O mesmo que existissem, obtivessem, ocorressem.”  
INDEFERIDO: O recurso da candidata não merece ser acolhido, pois está em desacordo com o 
exigido no edital a candidata não indicou referência bibliográfica que fundamente sua argumentação:  
Item 15.3.1, alínea  d) No caso de recursos contra questões da prova objetiva, identificar o número da 
prova e o número da questão (fundamentando sua argumentação e indicando referência bibliográfica.  
A única alternativa correta a ser assinalada é a alternativa “A”, conforme gabarito divulgado. Neste 
caso, o verbo haver tem o significado de existir, ou seja, é um verbo impessoal e, como tal, deve ser 
conjugado na 3.ª pessoa do singular. Assim, a forma correta é: Se não houvesse tantos tolos. 
(Nogueira, Sergio. Soltando a Língua, Ed. Atlas 2015) 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 13 – Legislação e Administração Pública (Nível Superior)  
Candidato: 740777 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que nos 
termos da Lei nº 8.112, artigo 40, § 4º, é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de 
atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, 
ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão merece ser anulada. Em um 
primeiro momento há de se fazer menção de que a questão em análise foi elaborada de acordo com o 
artigo 37 da Constituição Federal. A alternativa B, indicada como correta pelo gabarito preliminar, foi 
elaborada tendo por base o inciso XIII do já mencionado artigo. 
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Ora, a Constituição Federal é a lei maior da República Federativa do Brasil, nossa Carta Magna, 
estando acima de todas as demais leis. O inciso XIII do artigo 37 da Constituição Federal possui sua 
redação oriunda da Emenda Constitucional 19/1998, que desde então passou a contar com a seguinte 
redação: “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público” - daí porque a alternativa B da questão em análise de 
fato está correta. 
Constata-se que sequer foram apontados erros ou contradições na questão em análise hábeis a dar 
origem à sua anulação - o recorrente apenas limitou-se a mencionar a Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. O artigo 40 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, não possui parágrafos e 
é esta é a sua redação: “Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com 
valor fixado em lei”.  
O excerto de texto colacionado pelo recorrente em seu recurso foi, na verdade, extraído do § 4º do 
artigo 41 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e de fato determina que: “É assegurada a 
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou 
entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou ao local de trabalho”. 
No entanto, desde a Emenda Constitucional 19/1998, que concedeu nova redação ao inciso XIII do 
artigo 37 da Carta Magna, o § 4º do artigo 41 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 é 
considerado inconstitucional, ou seja, está em desacordo com o que determina nossa lei maior. 
Diante destes fatos e fundamentos, e por não ter o candidato apontado possíveis vícios nas demais 
alternativas da questão, é que não há que se falar em anulação da questão em tela. 
Por fim, cumpre esclarecer mais um detalhe: o cabeçalho da questão foi claro e objetivo ao informar 
ao candidato que o conteúdo das alternativas versaria sobre a Constituição Federal de 1988, e não a 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 
Referência Bibliográfica: 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm<. Acesso em 08 de dezembro de 
2017. 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe o regime jurídico dos servidores públicos da União, 
das autarquias e das fundações públicas federais. Disponível em: > 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm<. Acesso em 08 de dezembro de 2017. 
QUESTÃO MANTIDA 
 

 

Questão 14 – Legislação e Administração Pública (Nível Superior)  
Candidato: 740777 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que a 
alternativa D é “insidiosa” visto que o domicílio eleitoral, como condição de elegibilidade, seria o 
domicílio civil levando em consideração o disposto no Código Eleitoral, e não o domicílio na 
circunscrição como fez menção a alternativa. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão merece ser anulada. Em um 
primeiro momento há de se fazer menção de que a questão em análise foi elaborada de acordo com o 
§ 3º do artigo 14 da Constituição Federal - direitos políticos, matéria devidamente prevista no edital de 
abertura deste concurso público. Aliás, o próprio cabeçalho da questão fez menção que suas 
alternativas foram elaboradas com base na Constituição Federal, e não no Código Eleitoral conforme 
mencionou a candidato no recurso por si interposto. 
A alternativa D foi elaborada com base no inciso IV do § 3º do artigo 14 da Constituição Federal, que, 
por oportuno, colaciona-se abaixo (grifo nosso): 
 

 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o pleno exercício dos direitos políticos; 
III - o alistamento eleitoral; 
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IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 
 V - a filiação partidária;           
VI - a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e 
Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito 
Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 
d) dezoito anos para Vereador. 

 
Observa-se que o candidato faz confusão quanto às condições de elegibilidade (tema abordado na 
questão e que diz respeito aos requisitos para que alguém possa ser considerado elegível à cargos 
eletivos), com o direito político ao alistamento eleitoral e ao voto. 
A circunscrição, a saber, nas eleições presidenciais, será o País, nas eleições federais e estaduais, o 
Estado e, nas municipais, o respectivo Município. 
O domicílio “civil”, previsto no artigo 70 do Código Civil como sendo o “domicílio da pessoa natural é o 
lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo”, não se confunde com o requisito 
eleitoral para fins de requisito de elegibilidade ou alistamento eleitoral. 
Referência Bibliográfica: 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm<. Acesso em 08 de dezembro de 
2017. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 21- Agente Administrativo 
Candidato: 738553; 743120 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que as opções são incoerentes e infundadas e que não 
havia nas opções da prova vossa excelência, o que denotava mais próximo seria ilustríssimo.  
INDEFERIDO: Candidatos alegam que o pronome de tratamento a ser adotado seria Vossa 
Excelência ou Ilustríssimo. Ocorre que o Enunciado da questão não solicitava o pronome de 
tratamento e sim o VOCATIVO a ser empregado no corpo da Comunicação Oficial e, sobre este tema, 
o Manual de Redação Oficial da Presidência da República é taxativo, vejamos: 
“O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo 
Senhor, seguido do cargo respectivo: 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
As demais autoridades serão tratadas com o vocativo Senhor, seguido do cargo respectivo: 
Senhor Senador, 
Senhor Juiz, 
Senhor Ministro, 
Senhor Governador,” 
Já sobre o termo Ilustríssimo, o Manual de Redação Oficial da Presidência da República faz o 
seguinte comentário:  
“Como se depreende do exemplo acima, fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo para 
as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares. É suficiente o uso do 
pronome de tratamento Senhor.” 
Diante do exposto acima, com base no Manual de Redação Oficial da Presidência da República, 
somente a alternativa “A” responde corretamente ao Enunciado, devendo o gabarito ser mantido. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 16- Assistente de Educação Infantil 
Candidato: 737957, 734056 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
- “Não concordo com o item I da questão 16, onde fala do tempo em que a criança pode retroceder em 
relação a algum problema apresentado por ela. 
- Não concordo com o item I da resposta, pois a criança apenas retrocede tanto se ela tiver alguma 
Síndrome ou Transtorno,” 
INDEFERIDO: NÃO assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
-O recurso interposto à presente questão não apresenta argumentação e / ou indicação de referência 
bibliográfica para contraposição ou análise. A saber, o Edital 001/2017 - Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros-SC assim prescreve: 
“15.3 Os recursos poderão ser interpostos da seguinte maneira:  
15.3.1 Recursos Via Internet: 
... 
d) No caso de recursos contra questões da prova objetiva, identificar o número da prova e o número 
da questão (fundamentando sua argumentação e indicando referência bibliográfica. 
.. 
15.3.2 Recursos presencial ou via postal: a) Para recursos presencial preencher e assinar o anexo VII, 
do edital, com argumentação clara, consistente e objetiva, .. 
15.4 Só serão analisados os requerimentos interpostos que preencherem todas as exigências do 
Edital ... 
15.9 Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem 
fundamentação ou referência bibliográfica não serão providos. 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “A”. 
-As considerações acerca da temática explorada na presente questão podem ser apreciadas na 
publicação da Revista do Professor, ed.91, jul./set.2007. pag. 8-9. 
Referência Bibliográfica: 
Edital 001/2017 - Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros-SC  
Disponível em https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1295/edital-001-2017-concurso-publico-
pdf_18.pdf 
MALUF, A.C.M. BRINCAR É IMPORTANTE: Auxiliando e incentivando as crianças na hora da 
brincadeira. Revista do Professor, Porto Alegre, :8-10, jul./set.2007. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
 
Questão 16 – Enfermeiro 
Candidato: 740777 
Alegação: Candidato solicita cancelamento da questão, pois duas alternativas estão corretas, 
alternativa A e alternativa C, pois a definição de Caso de Sífilis Congênita: Toda criança, ou aborto, ou 
natimorto de mãe com evidência clínica para sífilis e/ou com sorologia não treponêmica reagente para 
sífilis com qualquer titulação, na ausência de teste confirmatório treponêmico realizada no pré-natal ou 
no momento do parto ou curetagem, que não tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento 
inadequado  
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois a questão solicita a alternativa 
incorreta, conforme abaixo: 
De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), são critérios para definição de casos de sífilis congênita, 
EXCETO: 
A alternativa C cita que, “MESMO QUE TENHA SIDO TRATADA”: Aborto ou natimorto cuja mãe 
apresente teste para sífilis não treponêmico reagente com qualquer titulação ou teste treponêmico 
reagente, mesmo que tenha sido tratada.:  
Porém, conforme as referências: que não tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento 
inadequado. 
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Criança cuja mãe apresente, durante o pré-natal ou no momento do parto, testes para sífilis não 
treponêmico reagente com qualquer titulação e treponêmico reagente, e que não tenha sido tratada 
ou tenha recebido tratamento inadequado. 
BIBLIOGRAFIA 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 
Infecções Sexualmente Transmissíveis / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST/AIDS. 
Diretrizes para controle da sífilis congênita: manual de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST/Aids. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 
72 p. il. – (Série Manuais 24) 
Nota Informativa Nº 2-SEI/2017-DIAHV/SVS/SMS 
http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=50 
QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 17 – Enfermeiro 
Candidato: 740777 
Alegação: Candidato solicita anulação da questão, alegando que há duas alternativas corretas, A e C 
pois O contágio dá-se através de uma pessoa doente, portadora do bacilo de Hansen, não tratada, 
que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas susceptíveis. A principal via de eliminação do 
bacilo, pelo indivíduo doente de hanseníase, e a mais provável porta de entrada no organismo 
passível de ser infectado são as vias aéreas superiores, o trato respiratório.  
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, uma vez que a alternativa C, informa 
que: A forma de transmissão se dá por contato direto e pelas vias aéreas, sendo esta última mais 
frequente.  O que torna esta alternativa incorreta, pois conforme a requerente dispôs acima a 
transmissão ocorre somente pelas vias respiratórias e não, também, por contato direto, como está 
descrito na alternativa. 
Dê acordo com a referência: 
A transmissão se dá por meio de uma pessoa doente (forma infectante da doença - MB), sem 
tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior infectando outras pessoas suscetíveis. A 
principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo 
são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe). 
BIBLIOGRAFIA 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Atenção Básica / - Brasília: 
Ministério da Saúde, 2007.  
QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 31 – Enfermeiro 
Candidato: 740777 
Alegação: candidato solicita anulação da questão, alegando que há duas alternativas corretas, B e D 
pois também são características da Esquizofrenia: Embotamento afetivo e sensação exagerada do 
prazer, sem capacidade laboral. Segundo a Sociedade Brasileira de Psiquiatria (2014): \"A 
Esquizofrenia é uma doença mental que acomete aproximadamente 1% da população mundial (...) 
sintomas, quando o início não se dá por um surto franco, são insidiosos, começam com esquisitices, 
alheamento social e familiar, isolamento, queda de rendimento escolar e laboral. O embotamento 
afetivo é um dos sintomas “negativos” da esquizofrenia. O embotamento afetivo pode ser um sintoma 
nítido e perceptível após o surto psicótico. É possível notar que, após passados ou amenizados os 
delírios e alucinações próprias do transtorno, o portador tenha uma perda na sua capacidade de 
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expressar emoções e sentimentos. E para Ary Gadelha, professor da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), foi detectada em vários pontos do cérebro em pacientes 
no momento da crise de esquizofrenia as alterações nos níveis de dopamina na qual ela desempenha 
uma série de funções importantes, incluindo prazer 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, uma vez que o paciente portador de 
transtorno esquizofrênico, como dito pela requerente pode ter períodos de queda no rendimento 
laboral, mas queda, não significa sem capacidade e sim diminuição da mesma, não 
impossibilitando o portador de trabalhar. Também descrito nas referências. 
Está também descrito nas referências que, apresenta prazer diminuído e não exacerbado como 
trata a alternativa D. E assim citado no texto da requerente: o portador tenha uma perda na sua 
capacidade de expressar emoções e sentimentos. 
Dê acordo com as referências: 
Os indivíduos que eram socialmente ativos podem tornar-se retraídos, perder o interesse em 
atividades com as quais anteriormente sentiam prazer, tornar-se menos falantes e curiosos, e 
passar a maior parte de seu tempo na cama.  
Os sintomas negativos são, geralmente, de déficits, ou seja, a pobreza do conteúdo do pensamento e 
da fala, embotamento ou rigidez afetiva, prejuízo do pragmatismo, incapacidade de sentir emoções, 
incapacidade de sentir prazer, isolamento social, diminuição de iniciativa e diminuição da vontade. 
Os sintomas negativos são, geralmente, de déficits, ou seja, a pobreza do conteúdo do pensamento e 
da fala, embotamento ou rigidez afetiva, prejuízo do pragmatismo, incapacidade de sentir emoções, 
incapacidade de sentir prazer, isolamento social, diminuição de iniciativa e diminuição da vontade.  
O esquizofrênico apresenta anedonia é a diminuição da capacidade de sentir prazer.  
Pelo menos dois dos três sintomas maiores devem estar presentes: humor deprimido em um grau 
anormal para o indivíduo na maior parte do dia e em quase todos os dias, largamente não influenciado 
por circunstâncias e mantido por pelo menos duas semanas, perda de interesse ou prazer em 
atividades que normalmente são agradáveis e energia diminuída ou fatigabilidade aumentada. 
A Esquizofrenia é um transtorno mental no qual ocorrem vários tipos de sintomas tais como inversão 
do ciclo de sono, isolamento social, perda de interesse por atividades anteriormente agradáveis, 
apatia, descuido com a higiene pessoal, ideias bizarras, comportamentos poucos habituais, 
dificuldades em manter as atividades diárias de trabalho e estudo, delírios, alucinações, 
pensamento e fala desorganizada, impulsos ou agressividade, entre outros. 
Muitos indivíduos são incapazes de manter um trabalho por períodos prolongados de tempo e estão 
empregados em um nível inferior ao de seus pais. A disfunção persiste por um período substancial 
durante o curso do transtorno e não parece ser o resultado direto de qualquer aspecto isolado.  
A pessoa passa a funcionar mal em áreas significativas da vida quotidiana, como na escola ou 
trabalho, nas relações sociais e familiares.  
Programas de reabilitação e suporte, como treinamento no trabalho, têm como objetivo ensinar às 
pessoas as habilidades de que precisam para viver em comunidade, em vez de uma instituição. Essas 
habilidades permitem que as pessoas com esquizofrenia trabalhem, façam compras, cuidem de si 
mesmas, mantenham uma casa e relacionem-se com outras pessoas. 
Esquizofrenia é um transtorno de longa duração no qual o indivíduo experimenta períodos de crises e 
remissões que resultam em deterioração do funcionamento do doente e da família, causa diversos 
danos e perdas nas habilidades de todo grupo: diminuição da habilidade para cuidar de si mesmo, 
para trabalhar, para se relacionar individual e socialmente e para manter pensamentos completos. 
BIBLIOGRAFIA 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA Nº 1203, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2014(*) Aprova o 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno Esquizoafetivo. 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Portaria SAS/MS nº 364, de 9 de abril de 2013. 
Esquizofrenia.  
< http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-esquizofrenia-livro-2013.pdf> 
https://www.psiquiatriageral.com.br/esquizofrenia/texto1.htm 
http://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-de-sa%C3%BAde-mental/esquizofrenia-e-
transtorno-delirante/esquizofrenia 
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https://www.webartigos.com/artigos/esquizofrenia-um-olhar-da-saude-mental/15912 
Revista UNILUS Ensino e Pesquisa v. 13, n. 30, jan./mar. 2016 ISSN 2318-2083 - ESQUIZOFRENIA: 
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 38 – Enfermeiro 
Candidato: 737719 
Alegação: candidato entra com recurso sem intensão clara do motivo, apenas justifica que “ Com 
relaçao ao caderno de crescimento e desenvolvimento infantil do ministerio da saude, a criança a 
partir dos 4 meses apresenta preensao voluntaria das maos( nao especifica se ela coloca a mao ou 
objetos na boca pois a partir de dois meses a criança ja faz isso) ela vira a cabeça em direçao ao som 
ou objeto sonoro e fica de bruços, levanta a cabeça e os ombros.” 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, uma vez que: 
1º Por falta de informações ao pedido, pelo requerente (não está claro a intenção do recurso). 
2º Conforme a referência, a alternativa B está correta: Gosta de por as mãos e objetos na boca. 
3º A criança sustenta a cabeça e não vira a cintura, aos 4 meses, informação incorreta na alternativa 
D. 
DÊ acordo com as referências: 
Aos 4 MESES: • Responde ao examinador. • Segura objetos. • Emite sons. • Sustenta a cabeça. 
Aos 4 meses: O bebê está bem mais ativo: olha para quem o observa, acompanha com o olhar e 
responde com balbucios quando alguém conversa com ele. Gosta de por as mãos e objetos na 
boca. 
BIBLIOGRAFIA:  
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil / Ministério da Saúde. 
Secretaria de Políticas de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
Organização Pan-Americana da Saúde Manual para vigilância do desenvolvimento infantil no contexto 
da AIDPI. Washington, D.C.: OPAS, © 2005. (Serie OPS/FCH/CA/05.16.P) 
QUESTÃO MANTIDA 
 
 
QUESTAO 26- Professor I (Educação Infantil)  
Candidato: 737985, 732264 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
Que A questão 26 possui mais de uma resposta correta” 
INDEFERIDO: NÃO assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
-a presente questão avalia a capacidade do candidato quanto à adequada associação do 
desenvolvimento da postura e motricidade global x faixa etária. 
- a questão traz em seu enunciado a especificidade da área do desenvolvimento infantil: postura e 
motricidade global 
- a questão traz em seu enunciado a especificidade da faixa etária do desenvolvimento infantil: 18 
meses. 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “B”. 
- Ficam excluídas, as alternativas A, C, D pelo seguinte: 
-Alternativa A: sinal de alarme relacionado ao campo da linguagem. 
-Alternativa C: sinal de alarme relacionado ao campo da audição / linguagem. 
-Alternativa D: sinal de alarme relacionado ao campo da linguagem. 
–  A atividade proposta na presente questão, bem como sua adequação etária, pode ser aferida junto 
ao sítio eletrônico: http://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-
fase/desenvolvimento/parametros-de-avaliacao-aos-4-anos/ 
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-  a atividade proposta configura-se como parâmetros usados na avaliação do desenvolvimento motor, 
emocional e social da criança pelo programa de vigilância de saúde infantil e juvenil em Cuidados de 
Saúde Primários (CSP) como Parâmetros De Avaliação Do Desenvolvimento aos 18 meses de Idade. 
- Importante lembrar que para o Edital 001/2017 - Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio dos 
Cedros-SC, em seu ANEXO III CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, pagina 31 que 
“As bibliografias são meramente sugestões ficando a cargo do candidato pesquisar e adquirir o 
material para estudo” 
Referência Bibliográfica: 
Edital 001/2017 - Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros-SC  
Disponível em https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1295/edital-001-2017-concurso-publico-
pdf_18.pdf 
Portugal. Direção-Geral Da Saúde. Saúde Infantil E Juvenil: Programa Nacional/Direção-Geral Da 
Saúde” Lisboa, Junho De 2012. 19/12/2014. Disponível http://www.maemequer.pt/desenvolvimento-
infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/desenvolvimento/parametros-de-avaliacao-aos-4-anos/ 
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de 
Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf 
 FERNANDES, Elisa. Problemas do Desenvolvimento Infantil. Disponível em: <http://www.alert-
online.com/br/medical-guide/problemas-do-desenvolvimento-infantil. > 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 19 – Professor I (Educação Infantil)  
Candidato: 746974                                  
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: “a resposta esta 
errada, pois a avaliação na educação infantil não pode ser excludente.”      
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, pois a questão refere-se ao Art. 13º da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) Os docentes incumbir-se-ão de 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
Referência Bibliográfica: Art. 13º Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); 
QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 20 – Professor I (Séries Iniciais) 
Candidato: 737234                                           
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: Essa pergunta 
não estava clara, pois na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 no Art.18  da LDB , diz que 
ela é mantida pelo poder publico municipal também, ou seja ela não é só mantida pela iniciativa 
privada, resumindo a pergunta e nem a resposta esta clara.Sendo que as duas juntas é que estão 
corretas, pois uma complementa a outra na mesma lei .Segue abaixo a lei e o numero do ART. 
Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 
municipal; 
II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 
III - os órgãos municipais de educação. 
Também a prova é para séries iniciais, não entendi o motivo de perguntas da educação infantil?  
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, pois a questão refere-se ao Art. 18º da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) apenas a alternativa D consta da lei. 
A LDB é a legislação comum a todos os professores.  
Referência Bibliográfica: Art. 18º Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); 
QUESTÃO MANTIDA 
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QUESTAO 37 - Professor I (Educação Infantil)  
Candidato: 732264 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
-“ Pode-se perceber a partir da fala de Vygostsky e Wallon que o ser humano desde bebê estabelece 
relação com o meio e o outro, impossibilitando delimitar uma idade específica para o sentimento de 
aceitação em grupo a ser desenvolvido pela criança conforme solicitado na questão número 37” 
INDEFERIDO: NÃO assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “D”. 
- a presente questão apresenta um marco temático, a saber,  
“No desenvolvimento infantil...”, como “...desenvolvimento social,” 
-As classificações tipos de brincadeiras sob o ponto de vista da participação social podem ser 
apreciadas na publicação da Revista do Professor, ed.91, jul./set.2007. pag. 8, de modo que MALUF 
(2007, p.8) afirma que 
“As brincadeiras sociais vão-se desenvolvendo à proporção que ela (a criança) descobre como se 
comunicar com as outras crianças, usando a palavra. De um modo, geral somente aos dois anos 
começa a observar outras crianças brincando e até a tentar brincar junto.”  
Nisso, ficam excluídas a alternativa “B”, em função do desenvolvimento social / etário. E ficam também 
excluídas as alternativas “A” e “C” por restringirem (somente e apenas) a uma faixa etária onde a 
criança já está desenvolvida em diversos campos da formação humana. 
Referência Bibliográfica: 
Edital 001/2017 - Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros-SC  
Disponível em https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1295/edital-001-2017-concurso-publico-
pdf_18.pdf 
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de 
Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf 
MALUF, A.C.M. BRINCAR É IMPORTANTE: Auxiliando e incentivando as crianças na hora da 
brincadeira. Revista do Professor, Porto Alegre, :8-10, jul./set.2007. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Outros Questionamentos 
Candidata: 743120 - Auxiliar Administrativo  
Alegação: Candidata alega o seguinte: A prova para o cargo de agente administrativo e auxiliar 
administrativo, em que ambos se distinguem com relação à salário são iguais. Sendo que são 
atribuições diferentes, independente do grau de instrução.  
INDEFERIDO: NÃO assiste razão à recorrente ao alegar: - Em que pese os dois cargos possuírem 
salários diferentes, suas atribuições pouco se diferenciam, sendo os dois cargos com exigência de 
Nível Médio e ainda: o Conteúdo Programático Previsto em Edital, é igual para ambos os cargos, 
portanto, todas as questões exigidas respeitaram o grau de escolaridade, bem como o Conteúdo 
Programático exigidos para o cargo. 
 

Rio dos Cedros (SC), 12 de novembro de 2017.  

Marildo Domingos Felippi 
Prefeito de Rio dos Cedros 

 

 
 
 


