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ATO 006/2017  

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO 

PRELIMINAR 

DO EDITAL Nº 002/2017 DE PROCESSO SELETIVO 

 

O Senhor JOÃO CARLOS GOTTARDI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com o Instituto O Barriga Verde e a Comissão Municipal, torna público o Julgamento 

dos Recursos contra questões de Prova e Gabarito Preliminar, conforme segue: 

 

Questão 01 – Língua Portuguesa (fundamental)  
Candidato: 743264 
Alegação: Candidato apresenta em seu recurso apenas a alegação de Correção de gabarito. 
INDEFERIDO: Em análise à questão 01 de Língua Portuguesa de Nível Fundamental, observa-se 
que a questão e Gabarito estão corretos e não há motivos para alteração de Gabarito e ou 
anulação da questão, diante do exposto esta Banca decide manter a questão.  
QUESTÃO MANTIDA 
 
 
Questão 03 – Língua Portuguesa (Médio)  
Candidato: 740350; 744988; 746348 
Alegação: Candidatos alegam que a questão apresenta mais de uma alternativa incorreta. 
DEFERIDO: A questão apresenta erro material de digitação na palavra “capelos” que deveria ser 
cabelos, prejudicando a resolução da questão que dessa forma apresenta duas alternativas 
incorretas, diante do exposto a Banca decide por sua anulação.  
QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 08 – Conhecimentos Gerais (NÍVEL SUPERIOR)  
Candidato: 746602; 746587; 749061 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que a questão deve ser anulada, por não apresentar 
nenhuma alternativa correta. 
INDEFERIDO: Resposta correta foi dada como a letra C), candidatos insurgiram se com afirmação 
de  que o enunciado estabeleceu exatamente 25 milhões de pessoas da etnia Curda. Embora 
apresentem em seus recursos, que estima-se que a população curda  gira entre 36,4 e 45,6 
milhões de pessoas, o que não afeta a resposta já anunciada, pois outras fontes trazem outros 
números, como em(https://oglobo.globo.com/mundo/entenda-quem-sao-os-curdos-povo-sem-
estado-que-quer-independencia-21867045 . “O número total de curdos varia dependendo da fonte, 
de 25 a 35 milhões de pessoas. A maioria vive na Turquia (12 a 15 milhões, 20% da população do 
país), à frente de Irã (cerca de 6 milhões, menos de 10%), Iraque (4,69 milhões, entre 15% e 20%) 
e Síria (mais de dois milhões, 15%).” Portanto, por simples critério de eliminação das alternativas 
oferecidas, se chegaria obviamente na resposta correta, sendo portanto, os RECURSOS 
INDEFERIDOS e a questão MANTIDA COMO ANUNCIADA PRELIMINARMENTE.  
QUESTÃO MANTIDA 
 
 
 
 



Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá - SC 
www.corupa.sc.gov.br 

2 

 

 
Questão 10 – Conhecimentos Gerais (NÍVEL SUPERIOR)  
Candidato: 739596    
Alegação: Pede a recursante que a questão número dez da prova seja anulada, sob alegação de 
que no Edital não constava o assunto música e completa, explicando que não gosta de ouvir 
nenhum estilo musical. Conclui justificando que, não estudou o assunto Musica, sentindo-se 
lesada. 
INDEFERIDO: A Banca manifesta-se pelo INDEFERIMENTO DO RECURSO, pois o enunciado 
possui conexão completa com o edital, que previa Aspectos da História, Geografia, Atualidades, 
Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização política do mundo, do Brasil e de 
Santa Catarina”. Assim, fica mantida a questão. 
É o parecer de julgamento.  
 QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 12 – Professor II - séries iniciais (1º ao 5º). 
Candidato: 749061 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que 
esta merece ser anulada, pois o cabeçalho estaria no futuro o que torna as alternativas incorretas. 
Diz ainda que: “Temos 26 estados no Brasil, mas 27 unidades federativas. Isso porque o Distrito 
Federal, embora não seja um estado, é uma unidade federativa. Logo, se fizermos as contas, 
teremos3 senadores por unidade federativa x 27 unidades federativas = 81 senadores. Nas 
eleições que ocorrem a cada 4 anos elegemos apenas um ou dois senadores por unidade 
federativa. Isso ocorre porque os mandatos dos senadores são de 8 anos (são os únicos mandatos 
de 8 anos no Brasil). Logo, a cada eleição para o Senado Federal, que ocorre a cada 4 anos, 
apenas um ou dois senadores estarão com seus mandatos terminando e as eleições precisam ser 
feitas para os cargos desses senadores. Portanto, nunca elegerão 3 senadores, porque assim 
teríamos mais que 3 senadores nos Estados e Distrito Federal”. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão merece ser anulada. Em 
que pese todo o raciocínio exposto para fundamentar o recurso, a verdade é que a questão foi 
elaborada nos exatos termos que dispõe o parágrafo 1º do artigo 46 da Constituição Federal 
- matéria devidamente prevista no edital de abertura do concurso público. Vejamos (grifo nosso): 
 

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do 
Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. 
§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com 
mandato de oito anos. 
§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 
quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. 
§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes. 

 
Ainda que a cada nova legislatura a representação por Estado e do Distrito Federal seja renovada, 
alternadamente, por um e dois terços (parágrafo 2º), o cabeçalho da questão está de acordo com o 
texto legal, que, conforme já dito alhures, foi matéria devidamente prevista no edital de abertura do 
concurso público, e por tal motivo está correta, não existindo neste caso fundamentos hábeis para 
decretar a sua anulação. 
 
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 
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Questão 16 – Auxiliar de Setor (creche/escola)  
Candidato: 740350, 744988 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
- estou convicta que a alternativa correta é a Letra D. 
- é possível uma interação lúdica com a criança já nos primeiros meses de vida, 
-Essa questão ficou mal formulada e dando duplo sentido na interpretação. Deixando confuso para 
a resposta certa.    
INDEFERIDO: NÃO assiste razão aos recorrentes ao alegar, sendo que: 
-Os recursos interpostos à presente questão não apresentam argumentação e / ou indicação de 
referência bibliográfica para contraposição ou análise. A saber, o EDITAL Nº 002/2017 - Processo 
Seletivo Público do Município de Corupá- SC assim prescreve: 
“14.3 Os recursos poderão ser interpostos da seguinte maneira: 
... 
“14.3.1, 
e) 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).” 
... 
14.4 Só serão analisados os requerimentos interpostos que preencherem todas as exigências do 
Edital e que forem entregues ao IOBV rigorosamente no prazo, findo o qual não serão aceitos.” 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “A”. 
-a presente questão avalia a capacidade do candidato quanto à adequada associação atividade 
lúdica X faixa etária. Nesta questão ressalta-se que, segundo o Referencial Curricular Nacional 
para a educação Infantil V.1 (1998, p.27) 
“A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial com aquilo que é o “não-
brincar”. Se a brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação isto implica que aquele 
que brinca tenha o domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver 
consciência da diferença existente entre a brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu 
conteúdo para realizar-se. Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar-se de elementos da 
realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira 
ocorre por meio da articulação entre a imaginação e a imitação da realidade.” 
Nisso, o enunciado evidencia “grande interesse por parte da criança por todos os tipos de atividade 
lúdica”. E, por bom senso, entende-se que aplicar / estimular “..todos os tipos de atividade lúdica” à 
uma criança de dez dias de idade (alternativa D) em sua dinâmica é por demais precoce e 
comprometer as suas capacidades se considerarmos o desenvolvimento de aspectos específicos 
de personalidade (afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade, criatividade) 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo Público - EDITAL Nº 002/2017 -Município de Corupá- SC  
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 
SILVA, Maria Lúcia da .A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL. Disponível em 
http://centraldeinteligenciaacademica.blogspot.com.br/2015/06/a-importancia-do-ludico-na-
educacao.html 
QUESTÃO MANTIDA 
 
 
 
 
 
 
 



Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá - SC 
www.corupa.sc.gov.br 

4 

 

 
~ 
QUESTAO 17- Auxiliar de Setor (creche/escola)  
Candidato: 743905 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
-“ A pergunta da questão 17, não prevê a teoria na qual a embasa. Não há como concretizar de 
fato, em qual faixa etária uma criança demonstra mais interesse em todos os tipos de atividades 
lúdicas,  Sendo que tais eventos é perceptivel decorrente que cada ser é único.” 
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 Nº 002/2017 - Processo 
Seletivo Público do Município de Corupá- SC assim prescreve: 
“14.3 Os recursos poderão ser interpostos da seguinte maneira: 
... 
“14.3.1,  
e) 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).” 
... 
14.4 Só serão analisados os requerimentos interpostos que preencherem todas as exigências do 
Edital e que forem entregues ao IOBV rigorosamente no prazo, findo o qual não serão aceitos.” 
 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “C”. 
-a presente questão avalia a capacidade do candidato quanto à adequada associação 
caracterizações lúdicas X conceito (tipo de brincadeira). 
- a presente questão apresenta um marco temático, a saber,  
“...no contexto dos tipos de brincadeiras sob o ponto de vista da participação 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. 8-10. 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo Público - EDITAL Nº 002/2017 -Município de Corupá- SC  
 
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 
 
 
QUESTAO 23- Auxiliar de Setor (creche/escola)  
Candidato: 740350 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
“Solicito a anulação desta questão, pois nenhuma das alternativas corresponde ao enunciado” 
INDEFERIDO: NÃO assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “A”. 
-a presente questão avalia a capacidade do candidato quanto à adequada atividade promotora do 
profissional em educação infantil (intervenção) X brincadeira. 
- Há de se esclarecer que: 
Alternativa “B”; trata-se de um objetivo de aprendizagem quando do ensino da língua portuguesa. 
Alternativa “C”; trata-se de um objetivo de aprendizagem quando do ensino da geografia. 
Alternativa “D”; trata-se de um objetivo de aprendizagem quando do ensino de ciências naturais. 
Referência Bibliográfica: 
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Processo Seletivo Público - EDITAL Nº 002/2017 -Município de Corupá- SC  
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 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 18- Assistente Social  
Candidato:  739164  
Alegação: A candidata impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que não é apenas  
a alternativa correta  a Revolução de 30, mas também a mobilização da classe operária que exigia 
a intervenção do Estado, Igreja e das frações dominantes nas refrações da questão social na 
sociedade capitalista, segundo Iamamoto (2011), afirmando que  a questão 18, possui duas 
alternativas corretas e necessita ser anulada. 
INDEFERIDO: Como a candidata bem colocou, em sua alegação. Segundo Iamamoto (2011), a 
gênese do Serviço Social no Brasil, enquanto profissão inscrita na divisão social do trabalho está 
relacionada ao contexto das grandes mobilizações da classe operária nas duas primeiras décadas 
do século XX, pois o debate acerca da “questão social”, que atravessa a sociedade nesse período, 
exige um posicionamento do Estado, das frações dominantes e da Igreja, o que não corresponde 
com a letra B, a ultima palavra corresponde ao Estado e não a Igreja, o que não está de acordo 
com a autora.  
Referência Bibliográfica:  
IAMAMOTO, M. V. Renovação e conservadorismo no serviço social. 11. ed. São Paulo: Cortez, 
2011. 
QUESTÃO MANTIDA  
 
Questão 20 –  Professor II- Ciências  
Candidato: 749336 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: Por favor peço 
a revisão da questão 20, esta questão deixa claro que quer saber sobre o modo de vida do sapo e 
dentro da biologia o modo de vida de um ser vivo e suas características são designados como 
Nicho Ecológico, pois compreendendo seu nicho conseguimos entender seu papel no ecossistema 
e na cadeia alimentar.  Já a  resposta do gabarito como Ecótono tem relação a transição entre 
biomas algo mais amplo que envolve várias espécies de animais, plantas intercalando solo e por 
vezes até clima.   
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, pois a questão refere-se exclusivamente 
a transição entre ecossistema ecótono. O modo de vida do sapo refere-se a uma zona de 
transição, designada ecótono.  
Referência Bibliográfica: http://www.brasilescola.com/ 
                  Bellinello,L.C. coleção objetivo-sistemade de métodos de aprendizagem. Livro 4. P.66.  
QUESTÃO MANTIDA 
 

QUESTAO 20 - Professor II - Português  
Inscrição: 756669    
Alegação: Candidato alega que A questão de n.20 apresenta as duas últimas proposições de 
verdadeiro (V) e falso (F) iguais. Dessa forma não é possível identificar nas alternativas qual é 
verdadeira e qual é falsa, pois ou são verdadeiras, ou são falsas, visto que são iguais.  
Solicita a anulação da questão. 
DEFERIDO: Ao candidato assiste razão, o enunciado da questão solicitava que baseados no texto 
os candidatos analisassem as proposições e respondessem Verdadeiro ou Falso, ocorre que as 
duas últimas proposições apareceram repetidas na prova, induzindo o candidato a erro, diante do 
exposto a Banca decide pela anulação da questão.  
QUESTÃO ANULADA  
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QUESTAO 22 - Professor II - Séries Iniciais (1º ao 5º)  
Candidatos: 739469, 742970 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
-“ o certo seria, Representando os números de 0 a 9....para então eu ensinar a trabalhar os 
números de 0 a 10? por favor aguardo um parece caso haja um equivoco. 
-“ Pois, como trabalhar até o número 10 ser apresentar-lhes o algarismo 0 (zero) ??? “ 
INDEFERIDO: NÃO assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
-Os recursos interpostos à presente questão não apresentam argumentação e / ou indicação de 
referência bibliográfica para contraposição ou análise. A saber, o EDITAL Nº 002/2017 - Processo 
Seletivo Público do Município de Corupá- SC assim prescreve: 
“14.3 Os recursos poderão ser interpostos da seguinte maneira: 
... 
“14.3.1,  
e) 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).” 
... 
14.4 Só serão analisados os requerimentos interpostos que preencherem todas as exigências do 
Edital e que forem entregues ao IOBV rigorosamente no prazo, findo o qual não serão aceitos.” 
 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “C”. 
-a presente questão avalia a capacidade do candidato quanto à adequada associação temática X 
conteúdo na Alfabetização Matemática de alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. Nesta 
questão ressalta-se que, a representação de números de 1 a 9 estão contidos na temática 
“Números de 0 a 10”, que poderiam ser trabalhados / representados em outros intervalos também 
como “Números de 2 a 5” ou “Números de 7 a 9”, uma lógica simples da relação de pertinência / 
conjuntos. 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo Público - EDITAL Nº 002/2017 -Município de Corupá- SC  
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : matemática / 
Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 142p. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 
 
QUESTAO 24- Professor II - Séries Iniciais (1º ao 5º)  
Candidato: 749061  
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: 
- “A alternativa B não está correta. Porque, as ideias de juntar e acrescentar não fazem parte da 
subtração, apenas da adição. Assim a resposta está errada.” 
INDEFERIDO: NÃO assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
-Os recursos interpostos à presente questão não apresentam argumentação e / ou indicação de 
referência bibliográfica para contraposição ou análise. A saber, o EDITAL Nº 002/2017 - Processo 
Seletivo Público do Município de Corupá- SC assim prescreve: 
“14.3 Os recursos poderão ser interpostos da seguinte maneira: 
... 
“14.3.1,  
e) 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).” 
... 
14.4 Só serão analisados os requerimentos interpostos que preencherem todas as exigências do 
Edital e que forem entregues ao IOBV rigorosamente no prazo, findo o qual não serão aceitos.” 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “B”. 
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-a presente questão avalia a capacidade do candidato quanto à adequada associação objetivo de 
aprendizagem X temática na Alfabetização Matemática de alunos das séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Nesta questão ressalta-se que,  na temática adição e subtração, de acordo com os 
Parâmetros curriculares nacionais : matemática (1998, p.69)  
 
“O desenvolvimento da investigação na área da Didática da Matemática traz novas referências 
para o tratamento das operações.  
... 
A justificativa para o trabalho conjunto dos problemas aditivos e subtrativos baseia-se no fato de 
que eles compõem uma mesma família, ou seja, há estreitas conexões entre situações aditivas e 
subtrativas 
... 
Pelo aspecto do cálculo, adição e subtração também estão intimamente relacionadas” 
Referência Bibliográfica: 
Processo Seletivo Público - EDITAL Nº 002/2017 -Município de Corupá- SC  
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : matemática / 
Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 142p. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 
 
 
Questão 21- Dentista  
Candidato 746587  
Alegação: A candidata impetrou recurso contra a questão alegando que a alternativa D está 
correta, pois segundo ela, o PMC embora não seja individualmente o mais tóxico de todos, ele se 
enquadra no grupo dos compostos fenólicos de maior toxicidade. Solicita anulação da questão. 
INDEFERIDO:  A Banca decide por manter a questão pelas seguintes razões: 
-A toxicidade dos compostos fenólicos é indiscutível, bem como do PMC à saúde, sendo inclusive 
considerado grau 3-alto, conforme citado e exemplificado pela candidata (bula registrada na 
ANVISA, a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ). Contudo, em se 
tratando de sua aplicabilidade clínica para endodontia, dentre todos os compostos fenólicos, 
somente o PMC pode ser utilizado, por ser o que possui menor toxicidade para ser utilizado como 
medicação intracanal, o que não exclui, de forma alguma, o seu potencial de toxicidade tampouco 
os seus riscos à saúde. Lenita Wannmacher e Ferreira, em sua obra ‘Farmacologia Clínica para 
Dentistas’, 3ª edição, na página 373- quimioterapia antimicrobiana de uso local, afirma: “É o menos 
tóxico dos compostos fenólicos, e sua ação antimicrobiana deve-se à função fenólica e ao íon 
cloro, que é liberado lentamente”. 
-Lopes Siqueira, em sua obra “Endodontia- Biologia e Técnica”, 4ª edição, página 952,  “Derivados 
Fenólicos” afirma : “Os derivados fenólicos mais usados no passado como medicamentos 
endodônticos são: eugenol, paramonoclorofenol, paramonoclorofenol canforado (PMCC), 
metacresilacetato (cresatina), cresol, creosoto e timol. Estes compostos são potentes agentes 
antimicrobianos e podem exercer seus efeitos não 
somente pelo contato direto, mas também através da liberação de vapores. Destes, apenas o 
PMCC ainda é recomendado em Endodontia.” 
  Portanto, a alternativa D não poderia estar correta, pois embora o PMC seja considerado 
bastante tóxico à saúde, conforme frisado pela candidata, em meio aos compostos fenólicos ele 
pode ser considerado o menos tóxico e não um dos mais, razão pela qual ainda é utilizado como 
medicação intracanal nas clínicas de endodontia. 
QUESTÃO MANTIDA  
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Questão 16 – Médico de ESF 
Candidato: 746602 
Alegação: candidato solicita troca de gabarito, sendo considerada correta a alternativa D, alegando 
que questão foi elaborada de acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 14 (2006) onde trata as 
Doenças Cardiovasculares, cerebrovascular e renal crônico, no entanto, a I Diretriz Brasileira de 
Prevenção Cardiovascular, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2013, atualizou e corrigiu 
algumas informações, através de estudos sistemáticos e evidências científicas, estabelecendo à 
página 03, na Tabela 1.1 – Critérios de identificação de pacientes com alto risco de eventos 
coronários (fase 1): 
• Doença aterosclerótica arterial coronária, cerebrovascular ou obstrutiva periférica, com 
manifestações clínicas (eventos cardiovasculares), e ainda na forma subclínica documentada por 
metodologia diagnóstica. 
• Procedimentos de revascularização arterial. 
• Diabete melito tipo 1 e tipo 2. 
• Doença renal crônica. 
Considerando a informação mais atualizada, com peso de revisão sistemática e consenso da 
especialidade, apenas a alternativa “D” Angina de peito, está fora.  
DEFERIDO: Banca avalia questão e recurso, aceitando-o, uma vez que a atualização da área de 
especialidade muda  a resposta da questão, trazendo apenas a alternativa D como correta. 
“O risco de doença aterosclerótica é estimado com base na análise conjunta de características que 
aumentam a chance de um determinado indivíduo desenvolver a doença, portanto o mais claro 
identificador de risco é a manifestação prévia da própria doença. Assim, o primeiro passo na 
estratificação de risco é a identificação de manifestações clínicas de doença aterosclerótica ou de 
seus equivalentes, como o diabetes mellitus tipo 1 ou 2, a doença renal crônica ou a aterosclerose 
significativa na forma subclínica documentada por metodologia diagnóstica, mesmo em prevenção 
primária. [..] O paciente que se enquadrar em uma dessas categorias não requer outras etapas 
para estratificação de risco, sendo considerado automaticamente de ALTO RISCO” (SPCERJ, 
2017, p. 78) 

 

FONTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. 2013, p. 03 
BIBLIOGRAFIA 
SPCERJ. Manual de prevenção cardiovascular. 2017. Disponível em: https://socerj.org.br/wp-
content/uploads//2017/05/Manual_de_Prevencao_Cardiovascular_SOCERJ.pdf 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular. 
2013 Disponível em: 
http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2013/Diretriz_Prevencao_Cardiovascular.pdf 
QUESTÃO MANTIDA altera-se o Gabarito para Letra D  
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Questão 18- Médico Veterinário  
Candidato: 742787 
Alegação: Entre as alternativas de respostas havia 02 opções com resposta idêntica, ou seja, a 
resposta B e D eram iguais, embora não fossem a opção correta acredito que induzia o candidato 
mesmo inconscientemente a um erro e assim perder ponto. 
INDEFERIDO: Apesar de conter duas alternativas iguais, ambas estão incorretas, sendo a 
alternativa A opção correta, ou seja, isso não induz ao erro, e sim aumenta a chance de o 
candidato, se esse prestar atenção e ler atentamente as questões, a optar pela opção correta. 
http://www.cbra.org.br/pages/publicacoes/rbra/download/pag%20479.pd  
QUESTÃO MANTIDA 
 
 

Corupá, 12 de dezembro de 2017. 

 
JOÃO CARLOS GOTTARDI 

PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ
 


