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ATO 007/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO 

PRELIMINAR 

DO EDITAL Nº 002/2017 DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

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

juntamente com a Comissão Municipal de Processo Seletivo 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 Superior)  
Candidatos: 730895 
Alegação: Candidato alega que as alternativas B e C são iguais. Solicita anulação da questão.  
DEFERIDO: Assiste de razão ao candidato ao alegar, no entanto a questão já foi anulada de ofício, 
constando no gabarito Preliminar como anulada.  
QUESTÃO ANULADA DE OFÍCIO.   

 
Questão 05 – Língua Portuguesa ( Nível Superior)  
Candidatos: 746865 
Alegação: Candidato alega em síntese que a reposta da  prova C falaram mal de você? falaram mal 
de quem r: de você (oculto) resposta correta no meu ver brincaste com fogo? (D) quem brincou com 
fogo? não tem sujeito (indeterminado) 
INDEFERIDO: O recurso do candidato 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 “C”, senão vejamos: 
 
A) Choveu muito em Curitiba. (Sujeito inexistente – verbo que exprime fenômeno meteorológico)  
B) Aprendemos a lição. (Sujeito oculto (nós) – quando o agente verbal não vem expresso porque já é 

facilmente submetido pela desinência verbal ou já figura na oração anterior.)  
C) Falaram mal de você. (Sujeito indeterminado – quando não sabemos ou não queremos determinar 

com precisão o sujeito da oração. Temos certeza de que a ação verbal foi praticada por um ser, 
mas nem por isso desejamos ou podemos aponta-lo. Neste caso a indeterminação do sujeito ocorre 
pois o verbo está na 3ª pessoa do plural, sem se referir a algum agente expresso. 

D) Brincastes com fogo. (Sujeito oculto (vós) – quando o agente verbal não vem expresso porque já é 
facilmente submetido pela desinência verbal ou já figura na oração anterior. ) 

 (Nogueira, Sergio. Soltando a Língua, Ed. Atlas 2015) 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 05 – Língua Portuguesa (Nível Médio)  
Candidatos: 733118 
Alegação: Candidato alega em síntese que a questão possui erro de digitação dificultando a 
interpretação... onde se lê: contemplo o lado mudo deveria se ler: contemplo o lago mudo sendo que 
no caso da frase estar corretamente escrita mudo seria uma \"qualidade\" atribuída ao lago sendo 
assim um adjetivo.  
INDEFERIDO: A questão merece ser mantida, pois o erro formal sanável não interfere na escolha da 
resposta correta a ser assinalada pelo candidato, visto que as afirmativas se referem à análise das 
rimas do poema, as quais não foram prejudicadas. 
QUESTÃO MANTIDA. 

 
Questão 09 – Conhecimentos Gerais e Atualidade (  Nível Superior)  
Candidatos: 764442; 752276; 749958; 755787; 735271; 742269 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que a questão número  9  traz a resposta como sendo 
Caminho do PEABIRUMAS, no entanto há um erro pois a resposta correta seria Caminho do 
PEABIRU. No caso de todas as alternativas que foram expostas nenhuma está correta, pois a que 
estaria supostamente correta foi escrita de forma errada. Solicitam anulação da questão.  
DEFERIDO: Pode-se perceber que apesar da questão ter sido muito bem elaborada, e perfeitamente 
dentro do conteúdo programático do Edital, a falha na revisão final,   deu razão a todos os recursantes, 
pois não existe o Caminho do “PeabiruMas” e sim  Caminho de PEABIRU, devido ao erro de Grafia na 
palavra, dá-se PROVIMENTO AOS RECURSOS  E FICA ANULADA a questão.  
QUESTÃO ANULADA. 

 
Questão 10 – Auxiliar Administrativo  
Candidato: 733118 
Alegação: candidato solicita anulação da questão, alegando que nenhuma alternativa está correta, 
visto que em analise nos dá os caminhos para alterar a fonte do sistema no win7, porém o caminho 
descrito como correto na verdade esta incorreto,  pois o caminho certo para alteração de fonte é 
PAINEL DE CONTROLE>APARÊNCIA E PERSONALIZAÇÃO>FONTES 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois conforme imagem demonstrada 
abaixo, a alternativa B apresenta o “caminho” correto para localizar as fontes do sistema Windows 7? 
(Obs: Quando o Painel de Controle está sendo exibido por “Ícones Grandes”): 

 

QUESTÃO MANTIDA. 
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Questão 18- Assistente Social 
Candidato: 764442      
Alegação: A candidata impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, capitulo IV, Das medidas Sócio Educativas, em momento nenhum se refere 
a tal medida PPC, tão pouco se refere a sigla alguma colocada na prova, todas escritas integralmente. 
Portanto tais siglas podem significar qualquer coisa menos medidas sócio educativas.  
INDEFERIDO: Realmente no ECA, não apresenta a SIGLA PPC, já que a questão mencionada, 
solicita que o candidato assinale a alternativa INCORRETA. A alternativa B está INCORRETA. 
Destacamos que de uma forma interpretativa no cotidiano profissional, ao mencionarmos as medidas 
socioeducativas utilizamos a sigla LA para liberdade Assistida e PSC para prestação de Serviço a 
Comunidade. 
Referência Bibliográfica:  
LEI 8069 DE 13 DE Julho de 1990. Artigo 112 
QUESTÃO MANTIDA  

 
 
Questão 22- Assistente Social 
Candidato: 764442  
Alegação: A candidata impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que não há resposta 
correta. A Política Nacional do Idoso tem como um de seus princípios, no Artigo III, que o idoso não 
deve sofrer discriminação de qualquer natureza, e a resposta colocada como a correta na prova diz 
que esta é falsa. Sendo assim não há resposta correta para ser marcada. 
DEFERIDO: A candidata assiste razão, todas as alternativas estão corretas, como não há essa opção 
de resposta, a questão deve ser anulada.  
Referência Bibliográfica:  
LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho 
8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho 
Nacional do Idoso e dá outras providências.  
QUESTÃO ANULADA 

 
 

Questão 24- Assistente Social 
Candidato: 764442; 744733 
ALEGAÇÃO: candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que há 
duplicidade na opção de resposta (C) e (D) dando a entender que poderia ser tanto uma como a outra.  
DEFERIDO: A questão apresenta duas alternativas iguais e corretas, e diante disso a Banca decide 
por sua anulação.  
Referência Bibliográfica:  
http://www.mds.gov.br/suas/guia_protecao/cras-centros-de-referencia-da-assistencia-
social/copy_of_orientacoes_cras_1.pdf 
QUESTÃO ANULADA 
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Questão 16- Dentista  
Candidato: 742804  
Alegação: candidato impetrou recurso alegando não haver alternativa correta, uma vez que segundo 
o mesmo, as resinas compostas que possuem maior percentual de massa e volume são as “resinas 
compostas híbridas”. 
INDEFERIDO: a Banca não reconhece como plausível tal argumento, uma vez que o objetivo da 
questão era que o candidato identificasse dentre as resinas citadas nas alternativas, qual das quatro 
possuía maior quantidade de partículas inorgânicas ao questionar “qual resina composta apresenta 
UM MAIOR percentual de carga inorgânica, DENTRE as citadas abaixo”, e NÃO qual resina composta 
apresenta O MAIOR percentual de carga inorgânica ENTRE TODAS as resinas compostas existentes 
no mercado. Desta forma, a questão não será anulada e o gabarito será mantido, pois dentre as 
quatro citadas, as resinas condensáveis contemplam o que é solicitado na questão. “As resinas 
compostas condensáveis apresentam um percentual em torno de 84% em peso, as microhíbridas e 
nanoparticuladas, aproximadamente 75% em peso, e as tipo flow, 60% em média” (EWERTON 
NOCCHI CONCEIÇÃO e cols, DENTÍSTICA SAÚDE E ESTÉTICA, 2ª ed, pag 168, cap 9 materiais 
restauradores diretos). Lembrando que não havia necessidade de o candidato saber os percentuais, 
bastando identificar qual material, dentre os quatro citados, era superior quanto às qualidades 
mencionadas. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 17- Dentista  
Candidatos: 746865; 746595  
Alegação: Impetrou-se recurso contra a questão devido ao fato de que na alternativa B considerou-se 
correto dizer que nas clínicas endodônticas, dentre as injetáveis, a penicilina G procaína era uma das 
mais utilizadas.  Candidato alega que não há referência atual indicando que penicilina G procaína seja 
o antibiótico injetável mais utilizado nas clínicas endodônticas e que conforme legislação citada, há 
pouca disponibilidade da medicação no mercado internacional há pelo menos dois anos e que as 
indicações para administração da penicilina na atenção básica à saúde devem estar em conformidade 
com RENAME. Solicita mudança de gabarito, afirmando que não há incorreções na alternativa D. 
DEFERIDO: Segundo Lenita Wannmacher e Maria B. C. Ferreira, na obra Farmacologia clínica para 

dentistas, 3ª edição,página 371, de fato a penicilina G procaína é uma alternativa quando não há 

disponibilidade via oral e segundo as autoras, dentre as injetáveis, mais utilizada nas clínica 

endodônticas, conforme imagem abaixo: 

 

Porém, em vista das condições atuais de disponibilidade da medicação no mercado e de algumas 
restrições que vem sendo feitas, conforme legislação citada, a informação da alternativa B poderia 
confundir o candidato que estivesse atualizado quanto a essa situação.  
Segundo também a candidata, a alternativa D estaria CORRETA, sugerindo modificação do gabarito 
para a alternativa B, porém a informação está equivocada, uma vez que o hipoclorito de sódio pode 
atuar também a nível de túbulos dentinários, não apenas a nível de canal principal e laterais. (Lenita 
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Wannmacher e Maria B C Ferreira, na obra Farmacologia clínica para dentistas, 3ª edição , página 
372- quimioterapia antimicrobiana de uso local). 
Portanto, em vista da existência de uma alternativa incorreta e outra alternativa com informações que 
pudessem induzir o candidato ao erro, a Banca decide pela anulação da questão. 
QUESTÃO ANULADA 

 

Questão 18- Dentista  
Candidato:  746865   
Alegação: Candidato alegou má elaboração da questão, ao afirmar que nem todos os sinais e 
sintomas presentes na alternativa dada como correta, estão presentes em lesões neoplásicas 
malignas dos ossos gnáticos. 
DEFERIDO: A questão baseou-se na obra de REGEZI, patologia oral, correlações clinico patológicas, 
5ª edição, página 316,  onde se afirma, conforme quadro abaixo, que em geral esses grupos de lesões 
causam sinais e sintomas, que com frequência são altamente sugestivos de neoplasias malignas intra-
ósseas. 

 

Porém, ao discorrer o enunciado, a banca errou ao não utilizar o termo “em geral”. De fato, os  sinais e 
sintomas 1, 3, 5 e 7  da alternativa ‘A’, estão presentes GERALMENTE nessas lesões.  O enunciado 
pede “Quais estão presentes nessas lesões”, tornando errada a alternativa, uma vez que são sinais e 
sintomas que nem sempre estarão presentes em todas as neoplasias, mas em sua maioria, sim. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 21- Dentista  
Candidato: 746865  
Alegação: o candidato impetrou recurso contra a questão ao alegar ipsis literis: “Período de 
crescimento histodiferenciação concordo que a resposta é (campânula) mais discordo da outra 
pergunta, ficou faltando uma resposta deveria ter dado mais um espaço para outra resposta ou pelo 
menos uma característica da anomalia, pois o que leva a ideia errônea de imaginar tanto a 
amelogenese imperfeita como a dentinogênese a qual as duas estão corretas porque também ocorrem 
na fase histodiferenciação... como exemplo temos origens diferentes, atingem locais diferentes, mas 
acontecem na mesma fase....” 
INDEFERIDO: A questão é bem clara quanto ao seu enunciado e suas alternativas, uma vez que 
embora nas alternativas A e C tenham sido citados distúrbios de diferenciação (amelogênese 
imperfeita e dentinogênese imperfeita), o candidato deveria estar preparado para discernir estas 
alternativas, fato este comum em questões de múltipla escolha. Apesar de existirem duas informações 
corretas, havia uma informação equivocada, que era a fase de capuz, incompatível com o estágio de 
histodiferenciação. O fato de haver semelhança entre as alternativas, não desmerece o escopo 
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principal da questão, pois testa os conhecimentos específicos do candidato (saber identificar distúrbios 
de histodiferenciação), bem como a sua capacidade de discernimento (em qual fase se enquadra a 
histodiferenciação). Portanto, mantém-se como correta a alternativa A, não sendo a questão passível 
de anulação. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 22- Dentista  
Candidato 746865  
Alegação: O candidato impetrou recurso contra a questão ao afirmar ipsis litteris: “(...)e a (4) que 
também esta correta pq mesmo que vocês tiraram a parte SEM JUSTA CAUSA ELA CONTINUA 
sendo uma infração ética pq não tem justa causa e o profissional revelou se considerar o 
entendimento  uma infração revelada sem justa causa é infração” 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao alegado pelo candidato pela seguinte justificativa: 
O ITEM IV dizia: “Constitui infração ética sempre que o profissional revelar fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão do exercício de sua profissão”. Nem sempre que o profissional revelar fato 
sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão poderá ser considerado 
uma infração ética, pois ao contrário do que o candidato alegou, existem SIM as justas causas que 
permitem o profissional revelar fato sigiloso. Inclusive isto é citado no mesmo artigo 14 do capítulo VI, 
onde podemos observar : 
Parágrafo único. Compreende-se como justa causa, principalmente: 

I- Notificação compulsória de doença; 

II- coloboração com a justiça nos casos previstos em lei; 

III- perícia odontológica nos seus exatos limites; 

IV- estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos; e, 

V- revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. 

 

(Código de Ética Odontológica,resolução CFO-118/2012 ,capítulo VI , do sigilo profissional). 

Portanto, sem sempre constituirá infração ética revelar fato sigiloso, uma vez que se houver uma justa 
causa, isto é permitido.  Sendo assim, o item IV está de fato incorreto e somente os itens II e III estão 
corretos. 
QUESTÃO MANTIDA. 

 

Questão 24- Dentista 
Candidatos: 746865; 746595  
Alegação: Um candidato considera a questão mal elaborada por ter sido utilizado o termo 
“abrangência universal” e o outro candidato solicita que o gabarito seja alterado para alternativa B, 
pois o mesmo afirma ipsis litteris: “Por uma simples questão de leitura adequada, é auto-evidente que 
\"menos de 10%\" está integralmente contido em \"menos de 30%\", assim como qualquer outro valor 
entre 0% e 30%. Sendo assim, a afirmativa 4 se refere a uma situação que preconiza a utilização de 
ATF com abrangência universal, adicionalmente às afirmativas 1 e 3. Portanto, o gabarito deve ser 
modificado para \"B\", com as afirmativas 1, 3 e 4 preconizando ATF universal.   
DEFERIDO: A banca decide por alterar o gabarito da questão pelas seguintes razões: 
1-. baseou-se em referência citada na bibliografia do edital “Programa Brasil Sorridente- Legislação” 
DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, ITEM 2, subitens 5.1-Ações de 
promoção e proteção de Saúde ; 5.1.4. Aplicação Tópica de Flúor, onde assegura-se a existência do 
termo “abrangência universal” em que se afirma, ipsis litteris:  

“Para instituir a ATF recomenda-se levar em consideração a situação epidemiológica (risco) 

de diferentes grupos populacionais do local onde a ação será realizada. A utilização de ATF com 
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abrangência universal é recomendada para populações nas quais se constate uma ou mais das 

seguintes situações: 

a) exposição à água de abastecimento sem flúor; 

b) exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor (até 0,54 ppm F); 

c) exposição a flúor na água há menos de 5 anos; 

d) CPOD maior que 3 aos 12 anos idade; 

e) menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade.” 

2. Porém a banca entregou o gabarito errado, que não incluiía como correto o item 4, pois 
evidentemente um valor de abrangência menor que 10% é igualmente inferior aos 30% preconizados 
pelo caderno de diretrizes, ao menos que tivesse sido utilizado o termo “somente abaixo de 10%”, 
dessa forma restringiria o grupo populacional e então  não se poderia considerar como correto o item. 
QUESTÃO MANTIDA. GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA B 

 
Questão 16 – Enfermeiro ESF 
Candidato: 752276 
Alegação: candidato solicita anulação da questão, alegando que não há nenhuma resposta correta, já 
que o enunciado da questão diz que caso o TR inicial seja positivo, deve-se iniciar a primeira dose 
com penicilina benzatina. Mas o enunciado relata que a gestante chegou a unidade sem ter realizado 
nenhuma consulta de pré-natal. O correto seria realizar a primeira consulta de pré-natal, fazendo o 
levantamento de dados e histórico para avaliar se a gestante também não é alérgica a penicilina e 
caso seja tem que realizar o teste de sensibilidade, após dessensibilizadas e posteriormente tratadas 
com penicilina. Na impossibilidade, deverão ser tratadas com outro antibiótico. É impossível dizer que 
já se inicia o tratamento com penicilina benzatina sem essa avaliação inicial 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois conforme referências atualizadas 
Brasil e COFEN, fica claro que, não se realiza dessensibilização na unidade básica de saúde, 
considerando a gravidade da doença e a dificuldade de acesso, nesse caso o benefício supera o risco, 
portanto a penicilina é realizada na própria unidade básica de saúde imediatamente após o TR 
reagente na gestante. Sendo que, nenhum outro antibiótico atravessa a barreira transplacentária, 
assim não sendo considerado tratamento adequado. 
Desde 2013, o diagnóstico mediante o teste rápido de sífilis e o tratamento das gestantes com sífilis 
passaram a ser feitos nas unidades de saúde. 
O Cofen é parceiro do Ministério da Saúde na luta contra a epidemia. Parecer normativo aprovado em 
setembro de 2016 atualiza as normas para a realização do testes rápidos, facilitando a detecção da 
sífilis e outras doenças. Utilizados para triagem, os testes são de fácil execução, não exigem 
infraestrutura laboratorial e ficam prontos em até 30 minutos. A difusão do teste rápido precisa ser 
acompanhada da ampliação do tratamento. O encaminhamento para unidades de referência distantes 
representa uma barreira de acessibilidade, dificultando o tratamento, que, nos casos da sífilis em 
gestantes, é de máxima urgência. É essencial o tratamento imediato da gestante e seu parceiro, tão 
logo seja identificada a doença. 
Nenhum outro tratamento, além da Penicilina Benzatina, provou ser efetivo no tratamento da sífilis na 
gravidez e na prevenção da sífilis congênita. Desta forma, reforça e recomenda a manutenção da 
Penicilina Benzatina para prevenção da sífilis congênita durante a gravidez e o seu uso nas Unidades 
de Atenção Primária. 
Cabe ressaltar que se considera tratamento inadequado da gestante com sífilis: 
Tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a penicilina benzatina; OU 
Tratamento incompleto, mesmo tendo sido feito com penicilina benzatina; OU 
Tratamento inadequado para a fase clínica da doença; OU 
Instituição de tratamento dentro do prazo em até 30 dias antes do parto; OU 
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Parceiro(s) sexual (is) com sífilis não tratado(s) ou tratado(s) inadequadamente. 
Quando o Teste Rápido for utilizado como triagem nos casos reagentes, uma amostra de sangue 
deverá ser coletada e encaminhada para realização de um teste não treponêmico. Em caso de 
gestante, o tratamento deve ser iniciado com apenas um teste reagente, treponênico ou não 
treponêmico, sem aguardar o resultado do segundo teste. 
Fluxograma para o manejo da sífilis, utilizando teste rápido inicial com teste não treponêmico 
confirmatório: 
1º Realizar Teste Rápido (TR) para Sífilis 
2º Resultado reagente? 
3º Sim 
4º Iniciar primeira dose de penicilina benzatina na gestante e agendar retorno para resultado de Teste 
Não Treponemico em 7 dias. Testar e tratar parceria sexual. 
Situações e locais em que o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais recomenda a utilização 
apenas de testes rápidos e tratamento imediato:Gestantes e parcerias sexuais em unidades básicas 
de saúde, principalmente, no âmbito da Rede Cegonha; 
BIBLIOGRAFIA:  
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais.Caderno de boas práticas : o uso da penicilina na Atenção Básica para a prevenção 
da sífilis congênita no Brasil/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento 
de DST, Aids e Hepatites Virais. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2015. 
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. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais. SAF Sul, Trecho 2, Bloco F, Torre I, Edifício Premium 
NOTA TÉCNICA COFEN/CTLN No 03/2017 

QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 22 – Engenheiro Civil 
Candidato: 754549. 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que há duas 
alternativas corretas. 
INDEFERIDO: Segundo observa ALDO (2010, pág. 212), a duração mais provável é a duração que, 
em tese, ocorreria mais comumente se a atividade fosse repetida um grande número de vezes, ou 
seja, é a que tem a maior probabilidade de ocorrer no mundo real. Por outro lado, observa-se que a 
duração esperada não é resultado apenas da duração mais provável, mas também de parcela da 
duração otimista e da duração pessimista, conforme expressa claramente o referido autor. Portanto, a 
alternativa “C” da questão está incorreta, sendo a alternativa “D” o gabarito da questão. Desta forma, 
opta-se pelo indeferimento do recurso. 
- MATTOS, A. D. Planejamento e Controle de Obras. 1ª ed., Ed. PINI, São Paulo, 2010. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 25 – Engenheiro Civil 
Candidato: 730895. 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando a falta de clareza 
no enunciado da questão. 
INDEFERIDO: Inicialmente, cabe esclarecer que o enunciado da questão aponta para a expressão 
“estalou”, quando a forma correta é “instalou”, ou seja, trata-se de um equívoco na digitação, um erro 
material, que não compromete a compreensão do texto e o desenvolvimento da resposta, uma vez 
que no enunciado foi informado que a questão trata de softwares maliciosos, sendo que a expressão 
“instalação” é termo frequente no campo da informática. Desta forma, levando em consideração ao 
exposto, opta-se pelo indeferimento do recurso. 
- CARVALHO, J. A. Informática para Concursos. 5ª ed., Elsevier, Rio de Janeiro, 2013. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 19 - Médico Veterinário 
Candidato: 742431  
Alegação: A questão nº 19 fala que o carimbo não deve conter os itens descritos. Esta questão deve 
ser anulada, pois não há resposta correta.  
DEFERIDO: Houve Erro de formulação na questão, não apresentando alternativa a ser assinalada, 
devendo, portanto, ser anulada. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 21- Médico Veterinário 
Candidato: 764385; 742431  
Alegação: Candidatos alegam que a alternativa correta é a alternativa C, solicitam troca de Gabarito. 
DEFERIDO: Conforme previsto no  DECRETO Nº 9.013, DE 29 DE MARÇO DE 2017  
 Art. 77. Os estabelecimentos devem possuir responsável técnico na condução dos trabalhos de 
natureza higiênicosanitária e tecnológica, cuja formação profissional deverá atender ao disposto em 
legislação específica. A alternativa C está incorreta, pois sempre deve haver um Responsável Técnico 
atendendo os dispositivos legais.  
QUESTÃO MANTIDA TROCA DE GABARITO PARA LETRA C 
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Questão 22 - Médico Veterinário 
Candidato: 742431; 735344 
Alegação: Mais de uma alternativa incorreta, ou seja, A, B e D estão incorretas. Alternativa C está 
correta.  
DEFERIDO: Houve erro de formulação no enunciado da questão, O conceito de A está trocado com o 
conceito de B e a alternativa D corresponde ao conceito de surto Epidêmico.  Como o enunciado pedia 
para assinalar a INCORRETA, anula-se a questão por apresentar mais de uma alternativa a ser 
assinalada. 
QUESTÃO ANULADA 

 

QUESTAO 16-  Professor I - Educação Infantil (não-habilitado) -   
Candidato:  755787 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
-“ Não achei nada que comprovasse a informação da resposta 1 na questão 16 em relação a Tríade 
Infância - Brincadeiras e  Educação Infantil.” 
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 Processo Seletivo Edital 002/2017 da Prefeitura 
Municipal de Rio dos Cedros-SC  -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: 
Processo Seletivo Edital 002/2017 da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros-SC  
Disponível em https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1296/edital-002-2017-processo-seletivo-
pdf_73.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 

 
QUESTAO 19 - Professor I - Educação Infantil (não-habilitado)  
Candidatos:  749958, 755787, 738071, 735271, 746980, 742269  
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
-“ O ITEM II DESTA QUESTÃO É VERDADEIRO” 
DEFERIDO: -Ao analisar a presente questão à luz do documento Indagações Sobre Currículo: 
Currículo E Avaliação (MEC:2007, 29-30), compreende-se que 
A assertiva do ITEM I é verdadeira, pois 

https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1296/edital-002-2017-processo-seletivo-pdf_73.pdf
https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1296/edital-002-2017-processo-seletivo-pdf_73.pdf
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“Comumente já encontramos, nas práticas da Educação Infantil, instrumentos que revelam um 
processo de avaliação muito voltado ao acompanhamento das aprendizagens e desenvolvimento das 
crianças, ou seja, uma avaliação incorporada ao cotidiano e ao planejamento diário 
(Pagina 29) 
A assertiva do ITEM II é verdadeira, pois 
“As práticas avaliativas na Educação Infantil, de um modo geral, primam pela lógica da inclusão das 
crianças com vistas à sua permanência e continuidade nas creches, pré-escolas e escolas de Ensino 
Fundamental.” 
(Pagina 29,30) 
A assertiva do Item III é falsa, uma vez que tal documento assevera que se deve trabalhar na 
“...perspectiva de uma avaliação das aprendizagens dos estudantes que implica uma proposição de 
avaliação marcada pela lógica da inclusão, do diálogo, da construção da autonomia, da mediação, da 
participação, da construção da responsabilidade com o coletivo.” 
(Pagina 30) 
Após essa análise, observa-se que as alternativas  
A alternativa “D” não se faz adequada à questão, pois, considera o Item III como certo. 
A alternativa “B” não se faz adequada à questão, pois, considera o Item III como certo. 
A alternativa “A” e “C não se faz adequada à questão, pois, restringem as respostas à informação falsa 
ou verdadeira, respectivamente; o que não é considerável, pois compreendemos que os Itens I e II são 
verdadeiros. 
Por não apresentar uma resposta certa que satisfaça as assertivas mencionadas nos itens I, II e 
III, optamos pela ANULAÇÃO desta questão. 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo Edital 002/2017 da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros-SC  
Disponível em https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1296/edital-002-2017-processo-seletivo-
pdf_73.pdf 
[Fernandes, Cláudia de Oliveira] Indagações sobre currículo : currículo e avaliação / [Cláudia de 
Oliveira Fernandes, Luiz Carlos de Freitas] ; organização do documento Jeanete Beauchamp, Sandra 
Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. – Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, 2007. 44 p. : il. 
QUESTÃO ANULADA  

 
QUESTAO 23- Professor I - Educação Infantil (habilitado/ não-habilitado) 
Candidato: 738071 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão 23 
possui mais que uma alternativa 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/ 

https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1296/edital-002-2017-processo-seletivo-pdf_73.pdf
https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1296/edital-002-2017-processo-seletivo-pdf_73.pdf
http://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/desenvolvimento/parametros-de-avaliacao-aos-4-anos/
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 Processo Seletivo Edital 002/2017 da Prefeitura Municipal de Rio dos 
Cedros-SC, em seu ANEXO III CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, pagina 38 que 
“As bibliografias são meramente sugestões ficando a cargo do candidato pesquisar e adquirir o 
material para estudo” 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo Edital 002/2017 da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros-SC  
Disponível em https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1296/edital-002-2017-processo-seletivo-
pdf_73.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 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 16 – Psicólogo 
Candidato: 763668 
Alegação: O candidato alega que a resposta indicada como correta estaria equivocada e outra alternativa 
estaria incorreta e pede a correção da questão. 
INDEFERIDO: A questão pedia para assinalar a resposta incorreta. E a alternativa C é a incorreta, pois o 
exemplo dado, trabalhar com idéias sob dois pontos de vista, simultaneamente faz parte do período das 
operações concretas e não no período das operações formais como trazia a questão. E a alternativa A, 
está correta, conforme material utilizado citado abaixo. 
Referências: 
BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trasse. Psicologias: Um a 
introdução ao estudo de psicologia. Editora Saraiva. São Paulo: 3º tiragem, Capítulo 07, 2001. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

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

 

Marildo Domingos Felippi 
Prefeito de Rio dos Cedros 
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