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ATO Nº 011/2018 

REPUBLICA DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA 

PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR  

DO EDITAL Nº 002/2017 DE CONCURSO PÚBLICO 

 

O Senhor JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOME, Prefeito Municipal de Rio do Sul/SC, no uso 

de suas atribuições legais, juntamente com a comissão municipal e o Instituto O Barriga Verde, 

torna público o que segue: 

 

1. CARGOS DE ENSINO MÉDIO 
 

1.1 Conhecimentos Básicos 
 

1.1.1 Gerais e Atualidades 
 

QUESTÃO 09 
Candidatos:  
829295 / 810898  
 
Alegações:  Em síntese os candidatos não concordam com a alternativa apontada como correta no gabarito 
alegando que motherboard não é um periférico. 
 
Decisão da Banca: 
A BANCA MANTÉM A QUESTÃO 

A placa mãe também é um periférico que interliga outros dispositivos para o funcionamento do 

computador. 

Periféricos são aparelhos ou placas que enviam ou recebem informações do computador. 

AVG é um software de antivírus 

 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

 
 
 

1.1.2 Legislação 
 

Questão 13 
Candidatos: 836425 / 795097 / 795547 / 841507 
Alegações: 
Em síntese o candidato alega que a questão possui duas respostas corretas, solicitando anulação. 
 
Decisão da Banca: 
Razão assiste aos candidatos. A questão deve ser anulada. 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 
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Questão 14 
Candidatos: 833203  
 
Alegações:  
É vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exceto: 
B) Criar distinções entre brasileiros natos ou naturalizados em relação a alguns cargos públicos. 
Não. A Constituição Federal proíbe a distinção entre brasileiros natos e naturalizados por meio de lei, 
conforme dispõe o artigo art. 12, 2º: A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e 
naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. 
 
Decisão da Banca: 
Existem cargos que são exclusivos para brasileiros natos a exemplo do Cargo de Presidente da República 
ou Oficial das Forças armadas, desta forma, poderá haver distinção entre brasileiros natos ou 
naturalizados em relação a alguns cargos públicos. 
 
INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

Questão 15 
Candidatos: 829295 / 851559 / 826128 / 810898 / 849248 / 798593 / 798267 / 840295 / 806105 / 839412 

Alegações:  Em síntese os candidatos não concordam com a alternativa apontada como correta solicitando 
troca de gabarito, ou ainda alegando que a questão possui duas alternativas e merece ser anulada, 
apresentando suas fundamentações. 
 
Decisão da Banca: 
Razão assiste aos candidatos. A anulação da questão é medida que se impõe. 

DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 
 
 

1.2 Conhecimentos Específicos 
 
Agente de Defesa Civil 

Questão 17 
Candidatos: 829295 / 836425 / 841106 / 823812 / 851559 
Alegações: 
Em síntese, candidatos alegam que 1) a alternativa correta é A) e não B) como contém no gabarito; 2) que 
todas as alternativas correspondem a etapas do tratamento de águas. 
 
Decisão da Banca: 
Em análise aos recursos apresentados, constamos que há divergência nas etapas de tratamento de água 
em diferentes estações de tratamento de água. Como o enunciado da questão não especifica a estação 
de tratamento utilizada, anulamos a questão. 
 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 
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Questão 19 
Candidata: 829295 / 795457 
Alegações: 
Em síntese, candidatos alegam que não há nenhuma alternativa correta. 
 
Decisão da Banca: 
Em análise aos recursos apresentados, constamos que o enunciado da questão apresenta erro de 
digitação, pois o correto seria “a afirmação incorreta” e não “a afirmação correta”, assim, anulamos a 
questão. 
 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

Questão 22 
Candidatos: 835120 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que não há como determinar altura em uma caixa em m². 
 
Decisão da Banca: 
Em análise as ao recurso apresentado, destacamos que a interpretação do enunciado faz parte da 

resolução do mesmo, portanto ao enunciado se referir a altura da caixa, resta a base da mesma que é 

dada em metro quadrado, restando ao candidato analisar as opções e identificar a altura de água dentro 

da caixa. Importante ressaltar que independente da área da caixa a altura será sempre a mesma, portanto 

se choveu 92mm de chuva em uma determinada área, a altura será igual a 92 mm que é equivalente a 9,2 

cm, sendo assim, a única alternativa incorreta é a alternativa “D”. Portanto indeferimos o recurso 

apresentado. 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 31 
Candidatos: 851559 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que a questão tem duas alternativas certas, solicitando a anulação. 
 
Decisão da Banca: 
Em análise ao recurso apresentado, verificamos que a questão possui mais de uma alternativa correta, 

portanto anulamos a questão. 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

Questão 37 
Candidatos: 829295 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que de acordo com o edital, haveriam 5 questões de informática cobradas 
como conhecimentos básicos e com menor pontuação; Esta questão 37 é sobre informática e está dentro 
das questões específicas, com peso diferenciado. Além disso, ultrapassa o número de questões previstas 
no edital. Solicita a anulação desta questão. 
 
Decisão da Banca: 
Não merece provimento recurso, visto que no conteúdo programático específico do cargo consta: 
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AGENTE DE DEFESA CIVIL 
Meio Ambiente – Preservação Ambiental e Controle da Poluição;   Legislação Brasileira: Lei Federal n.º 6.938/81 - 
Política Nacional de Meio Ambiente e suas alterações; Lei Federal n.º 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais; Lei 
Federal no. 9433/97 - Política Nacional de Recursos Hídricos;  Resoluções CONAMA. ; Portarias Ministério da Saúde 
(Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011); . Leis Estaduais - Política Estadual de Recursos Hídricos;. Marco regulatório 
do saneamento e suas regulamentações (Lei nº 11.445, de 05 de Janeiro de 2007);. Leis Municipais – Lei Orgânica 
do Município de Rio do Sul; Plano Diretor de Rio do Sul; Licenciamento Ambiental; Recursos Hídricos. Noções de 
hidrologia; ciclo hidrológico; bacias hidrográficas; águas superficiais; águas subterrâneas.. Avaliação de planos de 
gestão de bacias hidrográficas; manejo de bacias hidrográficas. Classificação das Águas; Sistemas de Abastecimento 
de Água. Consumo de água; partes constituintes dos sistemas de abastecimento de água; critérios gerais de 
dimensionamento. Adução de água; adutoras por gravidade em condutos livres e forçados; adutoras por recalque; 
órgãos acessórios; dimensionamento; bombas e estações elevatórias; Transientes hidráulicos.. Tratamento de 
água; características físicas, químicas e biológicas da água; padrões de potabilidade; principais processos de 
tratamento; estações de tratamento de água. Reservatórios de distribuição de água; função; importância; 
dimensionamentoRedes de distribuição de água. Modelagem hidráulica de redes de água.. Geoprocessamento 
aplicado a sistemas de abastecimento de água.. Sistemas de Coleta e Tratamento de Efluentes Líquidos. Qualidade 
da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento dos efluentes.. Redes coletoras de esgotos sanitários e 
industriais; classificação; partes constituintes; dimensionamento.. Autodepuração de cursos d’água; carga orgânica; 
demanda bioquímica de oxigênio; redução da concentração bacteriana. Gestão Administrativa e Ambiental.. 
Planejamento, controle, fiscalização e execução de obras. Sistemas de Gestão Ambiental e Auditoria Ambiental.. 
Certificação ISO 14.000. Instruções Normativas da FUNASA. Lei Federal Nº 12.608/12; Sistema Nacional de Defesa 
Civil; Departamento de Defesa Civil e suas responsabilidades, planos de contingência; Segurança e Saúde 
ocupacional; Noções de geologia, meteorologia e hidrologia; Estruturas de contenção (gabeão, muro, utilização dos 
recursos); Noções de planejamento das ações de defesa civil: prevenção, preparação, respostas aos desastres e 
reconstrução, conceitos, tipos e classificações de desastres; Relatório de Primeiro Atendimento e Avaliação de 
Danos. Atitudes de Liderança; Gestão de conflitos; Desastres e riscos ambientais; Interpretação de plantas e 
acidentes geográficos, topografia, croquis, mapas; Tipos e peculiaridade dos solos; Introdução Informática, 
mapas/GPS para saber buscar no sistema; Esferas do poder, relacionamento Intersetorial; Interpretação de leis, 
conhecimentos de legislação pública; Recursos e Projetos dos Ministérios das Cidades.  Lei Nº. 5394 de 22 de agosto 
de 2013 que Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) do Município de Rio do Sul e 
dá outras providências; Decreto Nº. 3624 de 19 de setembro de 2013 que Regulamenta a Lei Nº. 5394 de 22 de 
agosto de 2013 que Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) do Município de Rio do 
Sul e dá outras providências. (Grifo nosso) 

 
Referência Bibliográfica: 
Edital de Concurso Público 002/2017 do município de Rio do Sul. Disponível em: 
https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1405/edital-002-2017-concurso-publico-pdf_39.pdf 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

Auxiliar de Saúde Bucal 

Questão 27 
Candidatos: 795547 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que a alternativa correta é a B) e não a A) como elencada no gabarito. 
 
Decisão da Banca: 
Os alimentos que ingerimos tem propriedades que determinam a sua cariogenicidade, entre eles: o tipo de 

carboidrato (entrando os tipos de açucares); a quantidade ingerida; a consistência do alimento ingerido; a 

https://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/1405/edital-002-2017-concurso-publico-pdf_39.pdf
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resistência dos alimentos. A questão solicita especificamente sobre o tipo de açucares, não citando outras 

situações que podem influenciar, como justifica o candidato em seu recurso. 

Desta forma, de acordo com KRIGER, et al (2016. p. 38), “[...] outros açucares presentes na nossa dieta, 

porém com potencial cariogênico menos, são o amido e a lactose. A lactose (um dissacarídeo formado por 

glicose e galactose) possui potencial de baixar o pH menor do que a sacarose, glicose e frutose. Com isso, 

não tem capacidade de causar quedas do pH suficientes para desmineralizar o esmalte, mas sim para 

desmineralizar a dentina. 

BIBLIOGRAFIA 

CORREA, A.S. Viahando com o Sr. Mutans – O jogo da cárie – Material de Apoio. Disponível em: 

http://www.icb.usp.br/~bmm/jogos/material%20del%20apoio_sm.pdf 

KRIGER, L, et al. Cariologia: Conceitos básicos, diagnóstico e tratamento não restaurador. São Paulo: Artes 

Médicas. 2016. Disponivel em: 

https://books.google.com.br/books?id=SVSnDAAAQBAJ&pg=PA38&lpg=PA38&dq=lactose+potencial+cari

og%C3%AAnico&source=bl&ots=QqxGNGYv_p&sig=4YlHOCenpkhon7d9PvJbT1JVv4c&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwjl0JrEj8LZAhWwUt8KHeVFATkQ6AEIbDAI#v=onepage&q=lactose%20potencial%2

0cariog%C3%AAnico&f=false 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 39 
Candidatos: 810898 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que a questão apresenta duas alternativas corretas.  
 
Decisão da Banca: 

Devido ao desencontro de informações em bibliografias sobre o processo de desinfecção de 

modelos de gesso, deixando margens para duas alternativas estarem corretas, A e B, desta forma 

a questão deve ser anulada.  

UNESP em seu protocolo utiliza glutaraldeiro a 2% para desinfecção de modelo de gesso, e CORREA, 

CONTRERAS e PUPIO (2006, p. 162) afirmam que “Modelos de gesso Desinfecção: Friccionar com 

hipoclorito de sódio a 1%, por 10 min.”. 

CORREA, G.O; CONTRERAS, E.F.R.; PUPIO, L; Desinfecção de moldes. 2006. Disponível em: 

revista.uninga.br/index.php/uninga/article/download/528/188 

SILVA, S. M. L. M. o uso de agentes desinfetantes em material de moldagem: sua influencia na estabilidade 

dimensional linear. 2003. Disponível em: 

www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25135/.../SavioMarceloLeiteMoreiradaSilva.pdf 

Unesp. PROTOCOLO DE ASSEPSIA DE MATERIAIS PROTÉTICOS E CUIDADOS NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE.  

Disponível em: www2.foa.unesp.br/servicos/.../Protocolo%20da%20Prótese%20e%20Laboratório.doc 

 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 

 

http://www.icb.usp.br/~bmm/jogos/material%20del%20apoio_sm.pdf
https://books.google.com.br/books?id=SVSnDAAAQBAJ&pg=PA38&lpg=PA38&dq=lactose+potencial+cariog%C3%AAnico&source=bl&ots=QqxGNGYv_p&sig=4YlHOCenpkhon7d9PvJbT1JVv4c&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjl0JrEj8LZAhWwUt8KHeVFATkQ6AEIbDAI#v=onepage&q=lactose%20potencial%20cariog%C3%AAnico&f=false
https://books.google.com.br/books?id=SVSnDAAAQBAJ&pg=PA38&lpg=PA38&dq=lactose+potencial+cariog%C3%AAnico&source=bl&ots=QqxGNGYv_p&sig=4YlHOCenpkhon7d9PvJbT1JVv4c&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjl0JrEj8LZAhWwUt8KHeVFATkQ6AEIbDAI#v=onepage&q=lactose%20potencial%20cariog%C3%AAnico&f=false
https://books.google.com.br/books?id=SVSnDAAAQBAJ&pg=PA38&lpg=PA38&dq=lactose+potencial+cariog%C3%AAnico&source=bl&ots=QqxGNGYv_p&sig=4YlHOCenpkhon7d9PvJbT1JVv4c&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjl0JrEj8LZAhWwUt8KHeVFATkQ6AEIbDAI#v=onepage&q=lactose%20potencial%20cariog%C3%AAnico&f=false
https://books.google.com.br/books?id=SVSnDAAAQBAJ&pg=PA38&lpg=PA38&dq=lactose+potencial+cariog%C3%AAnico&source=bl&ots=QqxGNGYv_p&sig=4YlHOCenpkhon7d9PvJbT1JVv4c&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjl0JrEj8LZAhWwUt8KHeVFATkQ6AEIbDAI#v=onepage&q=lactose%20potencial%20cariog%C3%AAnico&f=false
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25135/.../SavioMarceloLeiteMoreiradaSilva.pdf
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Motorista Socorrista 

Questão 32 
Candidatos: 804887 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que a alternativa correta é D) e não C) como o candidato diz que consta no 
gabarito. 
 
Decisão da Banca: 
O recurso do candidato não merece provimento pois no gabarito consta como correta a alternativa D), 
conforme a imagem a seguir: 
 

 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

Técnico em Radiologia 

Questão 16 
Candidatos: 857514 / 798593 
Alegações: 
Em síntese, candidatos alegam que 1) Equidade é uma diretriz do SUS; 2) o tema da questão não está 
previsto no conteúdo programático. 
 
Decisão da Banca: 
Banca mantém questão, pois o conteúdo programático é abrangente na temática central “Organização 

dos serviços de Saúde no Brasil”, dentre eles SUS (que se organiza em REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE), bem 

como “políticas públicas de saúde”. E ainda, equidade não é uma diretriz e sim, um princípio. Conforme 

segue: 

 

Art. 3º da PORTARIA Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 – Do Ministério da Saúde:  

 

Art. 3º São Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica:  

 

I – Princípios: 

a) Universalidade; 

b) Equidade; e 

c) Integralidade. 

 

II – Diretrizes: 

a) Regionalização e Hierarquização: 

b) Territorialização; 
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c) População Adscrita; 

d) Cuidado centrado na pessoa; 

e) Resolutividade; 

f) Longitudinalidade do cuidado; 

g) Coordenação do cuidado; 

h) Ordenação da rede; e 

i) Participação da comunidade.” 

 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 29 
Candidatos: 849248 
Alegações:  
Em síntese, candidato alega que a resposta correta é a D) e não a C) como mencionada no gabarito. 
 
Decisão da Banca: 
Banca mantém questão, pois as hérnias de disco são mais comuns na extensão da lombar: “A hérnia discal 
pode ser definida como um processo contínuo de degeneração discal que provoca a migração do núcleo 
pulposo além dos limites fisiológicos do ânulo fibroso. Trata-se de uma situação relativamente frequente, 
acometendo cerca de 0,5% a 1,0% da população, principalmente entre os 20-60 anos de idade, com 
discreta predominância do sexo masculino. Neste sentido, uma hérnia de disco é a causa da dor em cerca 
de 1% das lombalgias. Embora seja uma doença de diagnóstico relativamente fácil, existem alguns erros 
conceituais extremamente comuns que constituem verdadeiras armadilhas na abordagem diagnóstica e 
terapêutica das hérnias discais” (NATOUR, 2004 p. 155) 
Sendo comum encontrar alterações tomográficas em L4-L5, mas não temos uma alternativa com essa 
descrição específica. 
 
BOSSARDI, (2010) “a hérnia de disco lombar (HDL) é uma patologia prevalente na atualidade, que acarreta 
limitações físicas, psiquícas e sociais ao paciente.” 
 
NATOUR, j. Coluna vertebral: conhecimentos básicos. 2004. disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ColunaVertebral.pdf 
 
BOSSARDI, L. et al. Qual a relevância dos sinais e sintomas no prognóstico de  
pacientes com hérnia de disco lombar?, 2010. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/coluna/v9n2/a16v9n2.pdf 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 38 
Candidatos: 798593 
Alegações: 
Em síntese candidato alega que a alternativa correta é a A) e não a C) como mencionada no gabarito. 
 
Decisão da Banca: 
Em relação a alternativa A, onde encontra-se com erro de digitação a palavra atômicos por atônicos, a 

banca avalia que não vem a prejudicar o entendimento geral da afirmativa, uma vez que o profissional 

que está avaliando a questão é conhecedor do conteúdo. 
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Em relação a alternativa C, a banca mantem como INCORRETA, pois de acordo com CHEN, POPE e OTT 

(2012, p.20), “O aumento da quilovoltagem é benéfica ao paciente, já que reduz a dose da radiação; isto 

é, menos raios X precisam penetrar no paciente para se conseguir a quantidade requisitada de raios para 

escurecer o filme”, claro que a banca entende que o aumento na quilovoltagem reduz o contraste da 

imagem porque o processo de absorção, que é sensível ao número atômico, diminui, e o de espalhamento 

é independente do número atômico dos materiais. Onde a seleção de quilovoltagem deve ser ponderada, 

para que ocorra uma troca entre qualidade da imagem (contraste) e dose do paciente. 

Mas a afirmativa só consta que a relação quantidade quilovoltagem e dose de radiação do paciente, não 

abrangendo qualidade da imagem. 

 

CHEN, M, POPE, T; OTTO, D. Radiologia Básica. 2012. Disponivel em: 

https://books.google.com.br/books?id=lFlQPwW7pn4C&printsec=frontcover&dq=radiologia&hl=pt-

BR&sa=X&ei=d_JgVN3_CMSggwTJ-4LQAg&ved=0CDIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=true 

 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 39 
Candidatos: 849248 
Alegações: 
Em síntese candidato alega que a alternativa correta é a B) e não a A) como mencionado no gabarito. 
 
Decisão da Banca: 
Diversas técnicas foram desenvolvidas para avaliar o coração e os grandes vasos, conforme mostrado na 

imagem abaixo (CHEN, POPE e OTT, 2012, p.28, 32): 

 

Mas dentre eles, a radiografia torácica, é o exame de imagem mais comum para avaliação do coração e 

dos grandes vasos (CHEN, POPE e OTT (2012, p.28). 

A ecocardiografia tem como principais indicações: 
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Sendo assim, banca mantem questão, visto que a radiografia de tórax é o exame mais comum, e o 

ecocardiograma é ideal em algumas indicações, não tornando ele comum para avaliação do coração e dos 

grandes vasos, e sim específico. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

CHEN, M, POPE, T; OTTO, D. Radiologia Básica. 2012. Disponivel em: 

https://books.google.com.br/books?id=lFlQPwW7pn4C&printsec=frontcover&dq=radiologia&hl=pt-

BR&sa=X&ei=d_JgVN3_CMSggwTJ-4LQAg&ved=0CDIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=true 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

 

Telefonista 

Questão 17 
Candidatos: 798267 / 797609  
Alegações: 
Em síntese candidato alega que a alternativa correta é a B) e não a A) como mencionado no gabarito. 
 
Decisão da Banca: 
A transcrição fonética da palavra rubrica é ɦu.bɾˈi.kɐ. O símbolo ‘ possui valor sonoro, representando a sílaba 
tônica. Portanto, o candidato apresenta razão em solicitar a alteração do gabarito para a alternativa B). 
 
REFERÊNCIAS 
http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/como-consultar/transcricao-fonetica/ 
http://portaldalinguaportuguesa.org/simplesearch.php?action=lemma&lemma=2701&highlight=^rubrica
$ 
https://duvidas.dicio.com.br/rubrica-ou-rubrica/ 
 
DEFERIDO – GABARITO ALTERADO PARA B. 
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2. CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 
 

2.1 Conhecimentos Básicos 
 

2.1.1 Língua Portuguesa 
 

Questão 01 
Candidatos:  828033  
Alegações: Em Síntese alega que o assunto da questão não estava no conteúdo programático no edital do 
concurso.  
Decisão da Banca: 
 
Não assiste razão para anulação, pois o conteúdo programático citou Semântica, em que sinônimos e 
antônimos fazem parte desta área.  Portanto, não há motivo para anulação. 
 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

Questão 03 
Candidatos: 858640 / 856740 / 838336 / 810525 / 859375 
Alegações: Alegações:  Em síntese os candidatos alegam ou que a alternativa correta é letra “D” ou que a 
questão possui duas alternativas corretas, solicitam troca de gabarito ou anulação apresentando suas 
fundamentações. 
Decisão da Banca: A questão referida não será anulada, pois o gabarito está correto. A questão pede um 
exemplo de barbarismo e as alternativas, exceto a letra a, são casos de solecismo, em que há erros de 
sintaxe, outro vício de linguagem. Sendo assim, todas as opções apresentam erros, porém são vícios de 
linguagem e só a opção A que apresenta um barbarismo. 
 
No caso de gratuíto, não há acento e com ele é claro que muda não só a grafia como a pronúncia. 
 
O termo barbarismo é derivado da palavra bárbaro, ou seja, aquele que é contrário às regras ou ao seu 
uso, que age de maneira incorreta. De acordo com o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, uma das 
significações de barbarismo “é o uso de formas vocabulares contrárias à norma culta da língua”. Os 
barbarismos ocorrem sem que sejam percebidos, pois acontecem por ignorarmos a norma padrão que 
rege o uso de algumas palavras ou expressões. Veja abaixo alguns exemplos em que o barbarismo ocorre: 
 
Barbarismo ortoépico: 
Pneu por peneu. 
Rubrica por rúbrica. 
Gratuito por gratuíto. 
 
Referência Bibliográfica 
Disponível em: http://portugues.uol.com.br/redacao/barbarismo.html 
 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 

http://portugues.uol.com.br/redacao/barbarismo.html
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2.1.2 Gerais e Atualidades 

Questão 08 

Candidatos: 829230  

Alegações: 

Em síntese, candidato alega inconsistências na questão, principalmente no que diz respeito a discordância 

entre o que é apresentado na questão e o que a fonte oficial informa - devidamente referenciadas - 

solicitando a anulação da questão.   

Decisão da Banca: 

Não possui nenhuma base legal o simples pedido pela anulação da questão, sob a ideia de que os fatos 

noticiados ocorreram depois que o edital com inscrições do certame foi aberto. Infundado pedido. Trata-

se de notícia atual, com forte veiculação em todo o mundo. Em que pese ser a língua portuguesa que deve 

ser utilizada para este concurso, as referências a sites estrangeiros não teriam aplicação, inclusive aqueles 

links citados pelo candidato que busca anulação da questão. Trata-se de um fato, e não mero boato! A 

notícia está veiculada com repercussão mundial como mostram os links abaixo, e mostra exatamente que 

o enunciado está inteiramente compatível, sendo a única resposta correta, aquela já preliminarmente 

anunciada. No enunciado utilizou-se o Sistema Internacional de Unidades que o Brasil adotou e retificou 

em seguidas convenções internacionais de pesos e medidas, portanto desnecessários os cálculos de 

conversão trazidos pelo recorrente, que não acrescentam solidez ao seu pedido. Nos links abaixo, além 

de gráficos e animação computadorizada, está claramente definida a importância desta notícia, pois o 

objeto celeste passou a uma distância de 64 mil quilômetros da terra, as 20:30 da noite de sexta-feira, dia 

09 de fevereiro.  A distância? Menor que entre a terra e a lua. Conforme a NASA, a distância é menos de 

1/5 daquela entre a terra e a lua. Descaracterizou-se também a expressão de inconsistência, trazida pelo 

recursante, diante de tamanha mostra dos fatos que ocorreram e chamaram a atenção dos pesquisadores, 

cientistas, autoridades e curiosos do mundo todo. Plataformas como dos portais Terra e UOL são dignos 

de grande credibilidade, e ratificaram exatamente o enunciado da questão, sepultando as frágeis 

arguições trazidas em recurso.    

 

Indeferido, com base num dos links utilizados para originar o enunciado.  

 

https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/espaco/asteroide-passa-bem-perto-da-terra-na-noite-

desta-sexta-feira,a415bc0eceeb0ba99a367d9321b391fb4zsiuwtg.html 

 

https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/ciencia/2018/02/08/grande-asteroide-passara-pela-

terra-a-distancia-menor-que-a-da-lua.htm 

 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/espaco/asteroide-passa-bem-perto-da-terra-na-noite-desta-sexta-feira,a415bc0eceeb0ba99a367d9321b391fb4zsiuwtg.html
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/espaco/asteroide-passa-bem-perto-da-terra-na-noite-desta-sexta-feira,a415bc0eceeb0ba99a367d9321b391fb4zsiuwtg.html
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/ciencia/2018/02/08/grande-asteroide-passara-pela-terra-a-distancia-menor-que-a-da-lua.htm
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/ciencia/2018/02/08/grande-asteroide-passara-pela-terra-a-distancia-menor-que-a-da-lua.htm
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2.1.3 Legislação 

Questão 11 

Candidatos: 829230 / 859375 / 810525  

Alegações:   

Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando ou que a alternativa apresentada como 

correta no gabarito preliminar apresenta termo que modifica a interpretação da legislação tratada e ainda 

que possui mais de uma alternativa correta apresentando suas fundamentações. 

Decisão da Banca: 

Razão não assiste aos candidatos. A única instituição de empresa pública será autorizada por lei e não 

criada como afirma o candidato. Isto é o que afirma o próprio artigo 145 da LOM, §1º, mencionado pelo 

candidato: § 1º Somente por lei específica poderá ser criada autarquia, autorizada a constituição de 

empresa pública e sociedade de economia mista e instituição de fundação pública, bem como sua 

transformação e sua extinção. Assim sendo conheço do recurso interposto e nego provimento quanto 

ao mérito. 

 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 

Questão 12 

Candidatos: 829230 / 810525 / 859375  

Alegações:   

Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando que possui mais de uma alternativa 

correta apresentando suas fundamentações. 

Decisão da Banca: 
Razão não assiste aos candidatos, a supressão da palavra “na forma da lei” não tem o condão de alterar a 
compreensão do candidato, tampouco induzi-lo a erro, tendo em vista que o preceito geral está contido 
na questão. Em relação à alegação de múltiplas questões corretas, o que torna a questão “A” incorreta é 
a expressão “unicamente” tendo em que a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, e não “unicamente” como afirma 
a questão. Isto posto nego provimento ao recurso. 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 

Questão 14 
Candidatos: 810525 / 859375  
Alegações:   
Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando que possui mais de uma alternativa 
correta apresentando suas fundamentações. 
Decisão da Banca: 
Razão não assiste aos candidatos. A questão fora elaborada com base na lei 8.429/92, todas as demais 
alternativas estão incorretas. O candidato deve responder o que pede a questão se atendo ao texto de 
legal, tendo em vista que a própria lei criou tais distinções, de forma que o que torna a questão correta 
ou errada é o exato enquadramento da conduta à modalidade/espécie de ato de improbidade 
administrativa. Sendo assim, conheço dos recursos interpostos, e nego-lhes provimento no mérito. 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 
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QUESTÃO 15 
Candidatos: 810343  
Alegações: 
Em síntese candidato alega que há mais de uma alternativa correta, solicitando a anulação da questão. 
Decisão da Banca: 
Razão assiste à candidata. Questão com duas alternativas corretas. 
 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA. 

 
 
2.2 Conhecimentos Específicos 
 
Biólogo 

Questão 26 

Candidatos: 839961 

Alegações: 

Em síntese, candidato alega que a assertiva II também está correta, solicitando a alteração de gabarito 

para D). 

Decisão da Banca: Não há razão ao recorrente, pois evoca legislação diversa àquela solicitada na questão 

formulada nº 26: foi solicitado o conhecimento da lei ordinária municipal em vigor a época do concurso 

LEI Nº 5314, DE 20 DE JULHO DE 2012, que em seu artigo nº 13 contém a seguinte redação “Art. 13 A poda 

de árvore em áreas de domínio público somente será permitida: 

I - a servidor vinculado a administração municipal devidamente treinado, mediante ordem de serviço 

expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente; 

II - a empresas responsáveis pela infra-estrutura urbana, com autorização prévia do município, mediante 

apresentação do plano detalhado de poda, desde que as mesmas possuam pessoas credenciadas e 

treinadas, através de curso de poda em arborização urbana realizado ou fiscalizado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente; 

III - a equipe do Corpo de Bombeiros, que possuam os requisitos previstos no inciso II deste Artigo, 

devendo ainda emitir comunicado à Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente 

com todas as especificações do trabalho efetuado”. A alternativa II da questão nº 26 foi escrita de forma 

proposital com dizeres diferentes da redação oficial, portanto, não sendo o texto da referida Lei. 

Referência: <https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rio-do-sul/lei-ordinaria/2012/531/5314/lei-ordinaria-

n-5314-2012-disciplina-a-arborizacao-no-municipio-de-rio-do-sul-e-da-outras-providencias-2012-07-20> 

consultado em 05 de fevereiro de 2018. 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rio-do-sul/lei-ordinaria/2012/531/5314/lei-ordinaria-n-5314-2012-disciplina-a-arborizacao-no-municipio-de-rio-do-sul-e-da-outras-providencias-2012-07-20
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rio-do-sul/lei-ordinaria/2012/531/5314/lei-ordinaria-n-5314-2012-disciplina-a-arborizacao-no-municipio-de-rio-do-sul-e-da-outras-providencias-2012-07-20
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Engenheiro Sanitarista 

Questão 17 
Candidatos: 839723 / 858640 
Alegações: 
Em síntese, candidatos alegam que a alternativa C), considerada correta, passa a ideia de que há aumento 
de células na fase lag.  
 
Decisão da Banca: 
A fase lag do crescimento bacteriano num sistema fechado não apresenta aumento no número de células. 
No entanto, ocorre aumento das células já existentes (tamanho). É o que cita a alternativa C) “Não há um 
aumento significativo do número de microrganismos, mas pode ser observado o aumento das células.” 
A alternativa A) faz menção à fase log, a B) estacionária, a D) à fase de declínio.  
 
Referências 
http://www.ufrgs.br/alimentus1/pao/fermentacao/fer_crescimento_curva.htm 
https://sites.google.com/site/caseoliveiraambientalista/microbiologia/microbiologia/fases-do-
crescimento-bacteriano 
https://books.google.com.br/books?id=6EiUomGqw4IC&printsec=frontcover&hl=pt-
BR#v=snippet&q=lag&f=false 
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/12933/1/CintiaCC_DISSERT.pdf 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 23 
Candidatos: 811820 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que o herbicida glifosato também constitui uma fonte de fósforo responsável 
pela contaminação dos rios.  
Decisão da Banca: 
O glifosato é biodegradado em ácido aminometil fosfônico ou sarcosina. O primeiro é utilizado pelos 
microrganismos como fonte de P. Obviamente, a contaminação com P da água por glifosato é inferior às 
demais alternativas. No entanto, não deixa de ser uma fonte de contaminação. 
 
Referência 
http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria/article/download/5258/3919 
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_8175302d56dd62fde358977c5b0ee2d9 
 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

Questão 32 
Candidatos: 839723 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que por mais que a questão se refira à coleta seletiva, a alternativa "b" não 
explicita o grau de diferenciação desses resíduos sólidos. Deste modo, poderão haver diversas 
interpretações. Os resíduos sólidos podem ser separados em: resíduos eletrônicos, lâmpadas, papelão, 
papel, vidro, plástico, entre outros, sendo ainda possível desmembrar cada um desses grupos, como por 
exemplo o plástico: PET, PEAD, PVC, entre outros. Os consumidores não são obrigados a fazer esta 
diferenciação minuciosa. 
Decisão da Banca: 
Consta na Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: 

http://www.ufrgs.br/alimentus1/pao/fermentacao/fer_crescimento_curva.htm
https://sites.google.com/site/caseoliveiraambientalista/microbiologia/microbiologia/fases-do-crescimento-bacteriano
https://sites.google.com/site/caseoliveiraambientalista/microbiologia/microbiologia/fases-do-crescimento-bacteriano
https://books.google.com.br/books?id=6EiUomGqw4IC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=snippet&q=lag&f=false
https://books.google.com.br/books?id=6EiUomGqw4IC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=snippet&q=lag&f=false
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/12933/1/CintiaCC_DISSERT.pdf
http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria/article/download/5258/3919
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_8175302d56dd62fde358977c5b0ee2d9
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Art. 35.  Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os consumidores são obrigados a:  
 
I - Acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados;  
II - Disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. 
 
As alternativas A), B) e C) expõe o que é apresentado no Art.35 da Lei Nº 12.305/2010. Portanto, são 
obrigações dos consumidores. Já o que é apresentado na alternativa D) não é apresentado nesta Lei. 
 

Referência 
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12305-2010.htm 
http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/responsabilidade-geradores-poder-publico-residuos-
solidos.htm 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 36 
Candidatos: 839723 / 858640 
Alegações: 
Em síntese, candidatos alegam que tem mais de uma alternativa correta. 
Decisão da Banca: 
A tabela dinâmica é uma ferramenta que permite resumir, analisar, explorar e apresentar dados. Já o 
solver é um suplemento do Microsoft Excel, que possibilita realizar simulações e testes de hipóteses. 
Portanto, a ideia deste suplemento não confere com o enunciado. 
 
Referência 
https://support.office.com/pt-br/article/Criar-uma-Tabela-Din%C3%A2mica-para-analisar-dados-da-
planilha-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576 
https://support.office.com/pt-br/article/Definir-e-resolver-um-problema-usando-o-Solver-5D1A388F-
079D-43AC-A7EB-F63E45925040 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

Temas de Saúde Pública dos cargos: Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, 
Profissional de Educação Física e Terapeuta Ocupacional 

Questão 16 

Candidatos: 828348 / 806273 / 806359 / 834384 / 810343 / 840357 / 846030 

Alegações: 

Em síntese, candidatos alegam que 1) a letra D) está errada também; 2) conteúdo não previsto no Edital 

Decisão da Banca: 

Apesar do DATASUS ser o departamento de informática do SUS, tendo como missão “Prover aos órgãos do 

SUS de sistemas de informação e suporte de informática, necessários ao processo de planejamento, 

operação e controle do Sistema Único de Saúde, por meio da manutenção de bases de dados nacionais, 

apoio e consultoria na implantação de sistemas e coordenação das atividades de informática inerentes ao 

funcionamento integrado dos mesmos.” Banca defere pedido de anulação por não conter o tema no 

conteúdo programático do EDITAL Nº 002/2017 DE CONCURSO PÚBLICO. 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12305-2010.htm
http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/responsabilidade-geradores-poder-publico-residuos-solidos.htm
http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/responsabilidade-geradores-poder-publico-residuos-solidos.htm
https://support.office.com/pt-br/article/Criar-uma-Tabela-Din%C3%A2mica-para-analisar-dados-da-planilha-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576
https://support.office.com/pt-br/article/Criar-uma-Tabela-Din%C3%A2mica-para-analisar-dados-da-planilha-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576
https://support.office.com/pt-br/article/Definir-e-resolver-um-problema-usando-o-Solver-5D1A388F-079D-43AC-A7EB-F63E45925040
https://support.office.com/pt-br/article/Definir-e-resolver-um-problema-usando-o-Solver-5D1A388F-079D-43AC-A7EB-F63E45925040
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Questão 17 

Candidatos: 810343 / 840357 / 846030  

Alegações: 

Em síntese, candidatos alegam que o conteúdo não está previsto no Edital. 

 

Decisão da Banca: 

Questões quanto a operacionalização do SUS, se englobam no conteúdo programático sobre a 

“Organização dos serviços de saúde no Brasil”. 

A PPI, além de entrar na organização dos serviços de saúde no Brasil pela forma de financiamento, tem 

relação com as políticas públicas. 

 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 18 

Candidatos: 850184 / 838336 

Alegações: 

Em síntese, candidatos alegam que a alternativa C) não pode ser considerada incorreta e válida para a 

resposta da referida questão.  

 

Decisão da Banca: 

Para responder esta questão, precisa ter claro dois conceitos, ÉTICA E MORAL. 
Para MATTOS, (2012, p.19-20) Moral “é um conjunto de normas, prescrições e valores que regulamentam 
o comportamento dos indivíduos na sociedade”. “é um conjunto das regras de conduta admitidas em 
determinada época ou por um grupo de pessoas”. 
Ética é uma parte da filosofia que reflete sobre a moral, e por isso recebe também o nome de “filosofia 
moral”. [...] “É uma reflexão sistemática sobre o comportamento moral. Ela investiga, analisa e explica a 
moral de uma determinada sociedade. A ética não diz o que deve ser feito (moral), a ética tira conclusões, 
elaborando princípios sobre o comportamento moral”. 
Sendo assim, a alternativa ‘C - É um conjunto de normas, prescrições e valores que regulamentam o 
comportamento dos indivíduos em sociedade. Ou seja, são os limites que o homem estabelece para si nas 
suas ações e intervenções na realidade e na convivência na sociedade.”, trata de um conceito de MORAL e 
não ÉTICA. 
 
Bibliografia 
MATTOS, A.P. Ética e Responsabilidade Profissional. Curitiba: IESDE Brasil, 2012. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=NXIgwqMJOlkC&pg=PA19&lpg=PA19&dq=MORAL+%2B+um+conju
nto+de+normas,+prescri%C3%A7%C3%B5es+e+valores+que+regulamentam+o+comportamento+dos+indi
v%C3%ADduos+em+sociedade&source=bl&ots=bp2zT8slDq&sig=Ft7QaHxsP_MKrvTtX0och96JR1U&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwjZgJT6vcLZAhXxRt8KHbFbCioQ6AEISzAD#v=onepage&q=MORAL%20%2B%20um
%20conjunto%20de%20normas%2C%20prescri%C3%A7%C3%B5es%20e%20valores%20que%20regulame
ntam%20o%20comportamento%20dos%20indiv%C3%ADduos%20em%20sociedade&f=false 
 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 19 

Candidatos: 810343 / 840357 

Alegações: 

Em síntese, candidatos alegam que o conteúdo não está previsto no Edital. 

 

Decisão da Banca: 

Questões quanto a operacionalização do SUS englobam o conteúdo programático sobre a “Organização dos 

serviços de saúde no Brasil”. O pacto pela saúde vem formalizar a responsabilidade sanitária de cada esfera 

do governo, bem como um novo modelo de financiamento, gestão participativa, e fortalecimento do 

controle social. 

 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 20 
Candidatos: 806359 
Alegações: 
Em síntese candidato alega que a questão 20 não consta no conteúdo programático. E ainda, que as 
questões da prova específica foram extensas, as respostas também extensas e houve discrepância em 
relação as provas de outras áreas, que foram mais objetivas e respostas mais curtas.  
Decisão da Banca: 
Candidata não assiste razão. As questões foram elaboradas conforme Edital e seu conteúdo programático 
e, a comparação com as provas de outros cargos não tem provimento, visto que o candidato concorre 
apenas com os inscritos no cargo com inscrição deferida. E ainda, há escolaridades diferentes e há conteúdo 
diferentes para cada cargo, não sendo justificável a interposição de recurso em relação a extensão de 
questão. 
O conteúdo programático é uma prévia dos assuntos que podem ser tratados na prova e uma base para 
estudos do candidato, não necessitando serem todos cobrados. 
Em relação a questão de número 20, a questão baseada na Política Nacional de Atenção Básica vigente, e 
utilizadas em todos os cargos da saúde de nível superior. 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Fisioterapeuta (retificado conforme ato 013/2018) 

Questão 26 
Não houve recurso contra a questão 26 do cargo de Fisioterapeuta. 
Houve equívoco da banca no momento de julgar a questão 38 deste cargo, e acabou digitando o número 
da questão trocada para 26. 
 
RECURSO IMPROCEDENTE – DESANULA-SE A QUESTÃO 26. 

 

Questão 38 
Candidato: 821156 
Alegação: 
Em síntese, candidato alega que todos os itens estão corretos. 
Decisão da Banca:  
Houve equívoco em relação a questão 38, sendo que todas as alternativas estavam corretas. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

ANULA-SE A QUESTÃO 38 DO GABARITO DEFINITIVO. 

 

Fonoaudiólogo 

Questão 21 
Candidatos: 848755 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que nenhuma das alternativas está correta. Solicitando anulação.  
Decisão da Banca: 
Para Queiroga e Lima (2007, p. 14) “A compreensão da ocorrência de eventuais desordens fonológicas na 
fala da criança só será possível através da análise fonológica, que irá descrever as características formais 
dos padrões de pronúncia com desvio, baseando-se na Teoria da Fonologia Natural. Esta teoria, afirma 
que a aquisição fonológica é um processo gradual de eliminação de processos mentais, naturais, universais 
e inatos, que são utilizados pela criança para facilitar aspectos mais complexos da fala. 
Ocorrem no desenvolvimento normal da criança 
os seguintes processos fonológicos e as idades previstas para eliminação: 
1- redução de sílaba, quando há perda de uma das sílabas do vocábulo (2,6 anos); 
2- harmonia consonantal, um fonema sofre a interferência de um vizinho que o antecede ou o segue (2,6 
anos);  
3- plosivação de fricativas, o modo de articulação dos fonemas fricativos é transformado em plosivo (2,6 
anos);  
4- simplificação da fricativa velar, quando a fricativa velar é omitida ou substituída (3,6 anos);  
5- posteriorização para velar, um fonema plosivo linguodental se transforma em um plosivo velar (3,6 
anos);  
6- posteriorização para palatal, há a alteração da zona de articulação transformando um fonema fricativo 
alveolar em um fonema fricativo palatal (4,6 anos);  
7- frontalização de velares, um fonema plosivo velar transforma-se em plosivo linguo-alveolar (3 anos); 
8- frontalização de palatal, o falante anterioriza a produção de uma consoante fricativa palatal, 
transformando-a geralmente numa fricativa alveolar (4,6 anos); 
9- simplificação de líquidas, ocorre a substituição, semivocalização ou omissão das vibrantes (3,6 anos); 
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10- simplificação de encontro consonantal, o falante geralmente elimina um dos membros do encontro, 
em geral, a consoante líquida (7 anos); 
11- simplificação de consoante final, o falante elimina ou substitui a consoante final do vocábulo (7 anos)”; 
 
Martins e Prates, (2011, p. 56-57) também utilizam a teoria da fonologia natural, apresentando em tabela 
a descrição do processo fonológico e a idade esperada para superação: 

 

 
 
Sendo assim, o processo fonológico de simplificação da fricativa velar existe e deve ser avaliado na 
infância. 
 
BIBLIOGRAFIAS 
MARTINS, V.O.; PRATES, L.P.C.S. Distúrbio da fala e da língua na infância. 2011. Disponível em: 
http://ftp.medicina.ufmg.br/ped/Arquivos/2013/disturbiofalaeimagem8periodo_21_08_2013.pdf 
 

http://ftp.medicina.ufmg.br/ped/Arquivos/2013/disturbiofalaeimagem8periodo_21_08_2013.pdf
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QUEIROGA, B.A.M; LIMA L.M. Aquisição fonológica em criança com antecedentes de desnutrição, 2007. 
Disponivel em: http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v9n1/v9n1a01 
 
CORDEIRO, A.A.A. et al. Analise dos processos fonológicos em crianças da região metropolitana do recife. 
2015. Disponivel em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
18462015000501449 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 25 
Candidatos: 859873 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que a questão deverá ser anulada, pois a transcrição fonética da 
palavra AJUDANTE está errada, na prova aparece no final a letra/r/ que não condiz com o som 
(fonema) /e/.  Poderia ser transcrito destas duas formas, Aʒudãte ou Aʒudantʒi. 
Decisão da Banca: 
As transcrições fonéticas podem possuir variações com base na diversidade dialetal brasileira, por isso 
lembramos que as transcrições fonéticas sofrem variações regionais e também pessoais, não podendo,  
então, ser estabelecida uma “transcrição padrão”. 
Mas a banca avaliou alternativa, e encontrou erro, onde está escrito “Ajudante = aƷuꞋdãtr” deveria ser 
“Ajudante = aƷuꞋdãti”. Com isso todas as alternativas encontram-se incorretas. 

 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
UFMG. Exercícios de transcrição fonética e fonêmica. 2008. Disponível em: 
https://www.cefala.org/fonologia/arquivos/exercicios_transcricao1_respostas.pdf 
Ou 
http://www.fonologia.org/arquivos/exercicios_transcricao2_respostas.pdf 
 
GROLLA. E. Exercícios de transcrição fonética. S.a.. Disponível em; 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3475256/mod_resource/content/1/Gabarito%20-
%20Exercicios%20de%20fonetica%20-%20transcricao.pdf 
 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

Questão 31 
Candidatos: 848755 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que a papilomatose laríngea afeta a membrana mucosa do trato respiratório 
e é recorrente. Para ser considerada a letra A corretamente deveria conter na pergunta recorrente.  
A resposta correta é cistos de retenção onde é realizado terapia e caso não haja resultado será 
encaminhada para cirurgia.  
Decisão da Banca: 
De acordo com BENTO (2011, p. 124), nos casos de paralisia laríngea o tratamento indicado geralmente é 
fonoterapia nos primeiros 6 meses, e cirurgia se há compensação após este período, ficando assim a 

http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v9n1/v9n1a01
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462015000501449
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462015000501449
https://www.cefala.org/fonologia/arquivos/exercicios_transcricao1_respostas.pdf
http://www.fonologia.org/arquivos/exercicios_transcricao2_respostas.pdf
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alternativa C correta. Já no caso de Cisto de Retenção, o tratamento indicado pelo autor seria 
essencialmente cirúrgico, preferencialmente seguido e fonoterapia, o que não condiz com o enunciado. 
Abaixo, tabela com resumo 

 

 
 
Outro autor afirma, que “A terapia inicial para paralisia unilateral de prega vocal consiste em observação 
e fonoterapia. Muitas vezes, as pregas vocais opostas podem compensar, cruzando a linha média e 
fechando o hiato glótico. Isso pode produzir qualidade vocal aceitável, ocorrendo geralmente dentro de 
um intervalo de tempo de 3 a 6 meses. Os pacientes que não ontem bom resultado com essas medidas 
conservadoras podem ser tratados por va´rios tipos de intervenções cirúrgicas.” (DOHERTY, 2017) 
 
BIBLIOGRAFIA 
DOHERTY, G.M. Current: Diagnóstico e tratamento. 14º edição. 2017. 
 
BENTO, R. F. et al Otorrinolaringologia baseada em sinais e sintomas. São Paulo: Fundação 
Otorrinolaringologia. 2011. 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 34 
Candidatos: 859873 
Alegações: 
Em síntese, candidato não concorda com a resposta da questão mencionada no gabarito 
preliminar. 
Decisão da Banca: 
Banca avalia a questão como clara, abordando com o EXCETO qual das alternativas NÃO contém, 
de acordo com o código de ética da profissão, uma infração ética com relação ao sigilo 
profissional. E como o próprio candidato alega em recurso, a alternativa C descreve um dever, e 
não uma infração, tornando essa a resposta correta. É um recurso proveniente da interpretação 
da questão pelo candidato, não trazendo ela como incorreta. 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 39 
Candidatos: 859873 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que a questão não tem resposta correta. 
Decisão da Banca: 
De acordo com FONTOURA, NUNES e SCHIRMER (2004, p. 97), publicado no Jornal de Pediatria, as 
alterações da fala podem ser classificados como na tabela abaixo: 

 
Desta forma a questão foi baseada em publicação cientifica e não um blog, e aborda os itens ditos como 
inexistentes pela candidata. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
FONTOURA, D.R.; NUNES, M.L.; SCHIRMER, C.R. Distúrbio da Aquisição da linguagem e da aprendizagem. 
Vol. 80, Nº2(supl), 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/jped/v80n2s0/v80n2Sa11.pdf 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 40 
Candidatos: 859873 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que a questão poderia ter duas respostas certas. 
 
Decisão da Banca: 
De acordo com texto do artigo distúrbio da fala e da linguagem (PRATES e MARTINS, 2011, p.. 55), a criança 
“Por volta dos dois anos é capaz de manter conversação com turnos e aos três já está pronta para manter 
uma conversa coesa”, mas em tabela com marcos do desenvolvimento de linguagem em crianças de zero 
a seis anos, afirma que com 4 a 5 anos a criança mantem uma conversa, sendo assim, por mais que uma 
criança de 3 anos esteja pronta pra manter uma conversa coesa, em avaliação do desenvolvimento da fala 
espera-se que com 4 a 5 anos ela mantenha uma conversa, não sendo patológico não conseguir manter 
uma conversa com 3 anos de idade. 
Deixando assim apenas a alternativa C como correta. 

 
BIBLIOGRAFIA 
MARTINS, V.O.; PRATES, L.P.C.S. Distúrbio da fala e da língua na infância. 2011. Disponível em: 
http://ftp.medicina.ufmg.br/ped/Arquivos/2013/disturbiofalaeimagem8periodo_21_08_2013.pdf 

 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

Nutricionista 

Questão 24 
Candidatos: 810343 / 840357 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que na questão 24 referente aos parâmetros mais utilizados em avaliação 
nutricional relativos ás proteínas percebe-se que há duplicidade de resposta.  
Decisão da Banca: 
A questão elaborada se refere aos parâmetros hematológicos e não aos parâmetros bioquímicos, sendo 
necessário a correta interpretação da pergunta.  
Realmente a albumina é um parâmetro bioquímico conforme a referência VANNUCCHI H; UNAMUNO M do 
R Del L de & MARCHINI JS (artigo anexo), várias medidas bioquímicas têm sido propostas, objetivando a 
detecção precoce de deficiências protéicas subclínicas e marginais. Pesquisas realizadas na avaliação 
nutricional de pacientes, e em estudos populacionais, têm consagrado a utilidade de alguns deste 
indicadores bioquímicos, bem como apontado a ineficácia de outros (Tabela VIII,  página 11, anexo). Dentre 
as proteínas de transporte presentes no plasma, a albumina tem sido a mais frequentemente utilizada na 
avaliação do estado nutricional. 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 28 
Candidatos: 840357 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que a ocitocina é transportada até os alvéolos, onde estimula as células 
mioepiteliais, localizadas ao seu redor. Estas células, ao se contraírem, promovem a expulsão do leite, 
reflexo materno da descida do leite. 

http://ftp.medicina.ufmg.br/ped/Arquivos/2013/disturbiofalaeimagem8periodo_21_08_2013.pdf
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O processo de “saída do leite” é conhecido como lactoejeção. É a ocitocina a responsável pela contração 
das células mioepiteliais que envolvem os alvéolos (e pela contração uterina), proporcionando a liberação 
ou ejeção do leite (a involução do útero após o parto). 
  
Decisão da Banca: 
A questão elaborada se refere a produção de leite pelas células alveolares do seio e não quanto a expulsão 
de leite, lactojeção ou saída do leite da mana. É necessário a correta interpretação da pergunta. 
Realmente a Ocitocina é um hormônio responsável pela lactoprojeção conforme a referência citada e não 
pela produção de leite -: REGO, José Dias. Aleitamento Materno – “Anatomia da mama e fisiologia da 
lactação”. 3ª edição. São Paulo. Editora Atheneu, 2015." 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

Professor de Ciências 

Questão 39 
Candidatos: 850339 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que há duas alternativas corretas A) e C), solicitando anulação da questão. 
 
Decisão da Banca: 

Não assiste razão ao recorrente ao alegar pois a questão refere-se aos platelmintos que são animais 

triblásticos, ou seja, apresentam três folhetos embrionários (ectoderma, mesoderma e endoderma). Eles 

representam o primeiro grupo na escala zoológica a apresentar a mesoderma. A simetria bilateral é a 

divisão imaginária que divide o corpo de um animal em duas metades iguais. A divisão forma dois planos 

perfeitamente simétricos, podendo ser: sagital (direito e esquerdo); coronal (posterior e inferior) ou 

transversal (dorsal e ventral). Não sendo uma característica exclusiva na escala zoológica. 

 

Referência:  

Brusca, R. C.; Brusca, G. J. Invertebrados. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

RUPPERT, E.E.; FOX, R.S.; BARNES R.D. Zoologia dos Invertebrados: uma abordagem funcional – evolutiva, 

7ª ed. São Paulo: Roca, 1145p, 2005. 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

Professor de LIBRAS 

Questão 40 
Candidatos: 858613 
Alegações: 
Em síntese candidato alega que 1) alternativa D) não é a resposta correta 2) o sinal apresentado é regional. 
 
Decisão da Banca: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “D”. 
- quanto à indicação simbólica da comunicação - LIBRAS, em especial a imagem / configurações simbólicas 
conferem ao expresso – “abril” na página 7 do   mini dicionário ilustrado de LIBRAS – Língua Brasileira de 
Sinais do SAT – Serviço de Ajudas Técnicas da FADERS. Ressaltamos que tal instrumento é amplamente 
utilizado na região sul do Brasil, garantindo assim regionalismo e comunicação na comunidade surda-
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muda. Tal documento é citado e utilizado por outras regiões, ora como referencial bibliográfico, ora como 
auxiliar na comunicação em LIBRAS, promovendo assim ações inclusivas. 
-Há de se atentar para o exposto no ANEXO III CONTEÚDO PROGRAMÁTICO do Concurso Público Edital 
002/2017 - Município de Rio do Sul (SC) constando o seguinte na página 35: 
 “ATENÇÃO: Poderão ser objeto de questões quaisquer alterações na legislação constante dos programas 
das provas, havidas e publicadas até o dia da publicação do presente edital.  
(...) As bibliografias são meramente sugestões ficando a cargo do candidato pesquisar e adquirir o material 
para estudo.” 
 
Referência Bibliográfica: 
Concurso Público Edital 002/2017 - Município de Rio do Sul (SC)  
FADERS. Mini Dicionário do Centro de Formação de profissionais da educação e de atendimento às 
pessoas com surdez. MEC/SEEPSP/FADERS. 2ª Edição. Porto alegre: 2008. Disponível em 
<http://www.faders.rs.gov.br/uploads/Dicionario_Libras_CAS_FADERS1.pdf.> Acesso em 25 Fev 2018. 

 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

Profissional de Educação Física 

Questão 23 
Candidatos: 814705 
Alegações: 
Em síntese candidato alega que o nome do criador do método de Pilates está incorreto. Sendo que seu 
nome correto é Joseph Hubertus Pilates . 
Decisão da Banca: 
A questão deve ser mantida. Apenas a alternativa “B” indica corretamente o nome do criador do método 
Pilates. Apesar da referida alternativa não descrever o nome completo do mesmo, é de conhecimento 
geral e comum a utilização do nome dele apenas como Joseph Pilates. Como ilustração, transcrevo texto 
retirado da Wikipédia: “Joseph Hubertus Pilates foi enfermeiro e inventor do método Pilates de 
condicionamento físico. Joseph Pilates nasceu em Mönchengladbach, próximo a Düsseldorf, Alemanha. 
Seu pai tinha o sobrenome de Pilatu, pois era de ascendência grega.” 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 28 
Candidatos: 850184 / 838336 / 822590 / 858594 / 804356 / 829230 / 846030 / 846266 / 810525 / 
860230 / 859375 
Alegações: 
Em síntese candidato alega que 1) há mais de uma alternativa correta; 2) que a alternativa A) é a correta; 
3) questão confusa, tendo mais de uma interpretação. 
Decisão da Banca: 
A banca acolhe as argumentações dos candidatos e decidi pela anulação da questão. 
 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

Questão 29 
Candidatos: 858594 / 857017 / 829230 / 822590 
Alegações: 
Em síntese, candidatos alegam que 1) a alternativa correta é a A) e não a D) como mencionada no 
gabarito; 2) é errôneo afirmar que a membrana plasmática realiza o transporte. 

https://iobv.org.br/index.php?pg=concurso&cod=f29f2589b6776448b7fbb6306fae77f4
https://iobv.org.br/index.php?pg=concurso&cod=f29f2589b6776448b7fbb6306fae77f4
https://iobv.org.br/index.php?pg=concurso&cod=f29f2589b6776448b7fbb6306fae77f4
http://www.faders.rs.gov.br/uploads/Dicionario_Libras_CAS_FADERS1.pdf
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Decisão da Banca: 
Banca acolhe as alegações dos candidatos como razão de decidir e por consequência o gabarito deve ser 
alterado para a alternativa “A”. 
 
DEFERIDO – GABARITO ALTERADO PARA A ALTERNATIVA “A” 

Questão 30 
Candidatos: 810525 
Alegações: 
Em síntese, candidato alega que a resposta não condiz com a questão já que a mesma determina o que é 
o termo Biossegurança e não que a mesma Organiza ou a controla. 
Decisão da Banca: 
O gabarito deve ser mantido. A alternativa apontada como correta, “C”, faz correspondência ao enunciado 
da questão. Como fundamento da decisão, utilizo a descrição dos seguintes conceitos retirados da 
wikipédia: "Entende-se, por vigilância sanitária, um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde." Todavia, a Vigilância Sanitária somente adquiriu caráter de órgão regulatório 
com a criação da Lei nº 9.782/99, que criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e definiu o 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), o qual é um instrumento privilegiado que o SUS dispõe 
para realizar seu objetivo de prevenção e promoção da saúde.” 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 33 
Candidatos: 846266 / 810525 / 860230 / 859375 
Alegações: 
Em síntese, candidatos alegam que 1) o conceito é ultrapassado; 2) que o certo seria coordenação 
motora; 3) que existe gasto energético. 
Decisão da Banca: 
A banca acolhe as argumentações dos candidatos e decidi pela anulação da questão. 
 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

Questão 34 
Candidatos: 850184 / 842255 / 858594 / 846266 / 860230 
Alegações: 
Em síntese, candidatos alegam a alternativa correta é B) e não A) como mencionada no gabarito. 
 
Decisão da Banca: 
Adoto as alegações do candidato 850184 como razão de decidir, no entanto,  e por consequência o 
gabarito deve ser alterado para a alternativa “B”. 
 
DEFERIDO – GABARITO ALTERADO PARA A ALTERNATIVA “B” 
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Questão 39 
Candidatos: 838336 / 829230 
Alegações: 
Em síntese, candidatos alegam que a expressão “de fosse” torna a alternativa incorreta. 
Decisão da Banca: 
Banca acolhe as argumentações do candidato, e utiliza como razão de decidir pela anulação da questão, 
visto que a errônea expressão “de fosse” acabou por tornar a alternativa incorreta. 
 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 

Terapeuta Ocupacional 

Questão 27 
Candidatos: 828033 / 806359 
Alegações: 
Em síntese, candidatos alegam que um item da questão considerado incorreto, estaria correto. 
Decisão da Banca: 
Ao ser observado o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, ele possui divisões. A questão 
pedia os deveres fundamentais do Terapeuta Ocupacional, segundo sua área e atribuição específica, 
encontrado no Artigo 9º. O item IV da questão considerado incorreto se encontra no Artigo 14º e se refere 
aos direitos fundamentais do Terapeuta Ocupacional na sua relação com o 
cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade, ou seja, não era o que a questão estava pedindo, por 
isso é incorreta. 
 
Referências: 
http://www.crefito2.gov.br/fisioterapia/codigo-de-etica/codigo-de-etica-e-deontologia-da-fisioterapia-
reso-302.html 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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