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ATO 004/CP/03/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA  

E GABARITO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 003/2017  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE WITMARSUM, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

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

Julgamento dos Recursos contra Questões de Prova conforme segue: 

 

Questão 02 – Língua Portuguesa Nível Médio 
Candidatos: 777326 
Alegação: em síntese, candidato alega que o gabarito preliminar da questão 2 apontou a letra D, como 
correta  mas a alternativa correta deveria ser a letra C. 
DEFERIDO: De fato a questão está com o gabarito inadequado, recurso deferido. O correto seria letra 
C. Ocorreu por erro na hora de grifar o gabarito. As Classes invariáveis são Conjunção, Interjeição, 
Preposição e Advérbio. Portanto, esta Banca decide pela alteração de Gabarito para letra C. 
QUESTÃO MANTIDA. GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C”. 

 
 
Questão 28 – Fiscal de Vigilância Sanitária 
Candidato: 749276 
Alegação: candidato solicita troca de gabarito da questão, alegando que a alternativa certa seja a letra 
D, pois a vigilância não tem obrigação de orientar a população quanto aos direitos do consumidor, para 
isso existe o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), da Secretaria de Direito 
Econômico (Ministério da Justiça), e não tem nada de errado na alternativa C, pois ao seu ver a 
vigilância tem sim o dever de fazer o cadastro, o licenciamento e a fiscalização dos locais de venda ou 
de manipulação de alimentos. Cabe ressaltar que o que se pedia na questão 28 era a alternativa 
INCORRETA. 
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, uma vez que o enunciado solicita qual 
alternativa NÃO contenha um objetivo principal da vigilância sanitária, de acordo com o Ministério da 
saúde, e apenas a alternativa C, pois “Cadastrar, licenciar e fiscalizar os locais de manipulação 
e/ou venda de alimentos” não é um objetivo principal, e sim uma função e meta. Banca reforça 
que demais alternativas estão corretas, conforme M.S. (EDUARDO, MIRANDA, 1998, p. 27): 
Objetivos principais 
• Garantir alimentos seguros, atuando na redução ou eliminação de fatores de risco que possam 
comprometer a qualidade dos alimentos, em todas as fases de sua produção, até o consumo. 
• Melhorar os processos técnicos da produção e distribuição dos alimentos. 
• Orientar a população sobre os cuidados em casa e sobre seus direitos de consumidora. 
• Eliminar a morbi-mortalidade por ingestão de alimentos impróprios. 
Funções e metas 
• Cadastrar, licenciar e fiscalizar os estabelecimentos industriais de gêneros alimentícios. 
• Cadastrar, licenciar e fiscalizar os locais de manipulação e/ou venda de alimentos. 
• Cadastrar, licenciar e fiscalizar as empresas que transportam alimentos. 
• Monitorar, através de análise de amostras, a contaminação dos alimentos por resíduos tóxicos. 
• Cadastrar, licenciar, fiscalizar e monitorar a produção de águas minerais e suas fontes. 
• Fiscalizar o comércio de ambulantes, abates, açougues, produtos in natura e outros. 
• Criar sistema de notificação de enfermidades transmitidas por alimentos, com fichas a serem 
preenchidas por instituições de saúde, como ambulatórios, hospitais, prontos-socorros, creches, 
escolas, abrigos e outros espaços coletivos de convivência. 
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• Orientar e educar a população e produtores, manipuladores e distribuidores de alimentos. 
Bibliografia: 
EDUARDO, M.B.P; MIRANDA, I.C.S. SAÚDE & CIDADANIA: para gestores municipais de serviços 
de saúde – VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SÃO PAULO. 1998. DISPONIVEL EM: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_cidadania_volume08.pdf  
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 

Witmarsum (SC), 10 de janeiro de 2018. 

 

 

CESAR PANINI 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 


