Estado de Santa Catarina
Município de Campo Alegre
Concurso Público n.º 01/2017

ATO 025: Edital de Análise de Recursos de Gabarito
(PROVAS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR)

Apresentado o gabarito provisório, os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram
tempestivamente recurso(s) acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento,
manifestamos nosso parecer ao(s) item(ns) apontado(s) como conflitante(s).
Questão: 01
Referência(s): 600525
Área: LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM A TODOS OS CARGOS (MATUTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3 do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, tampouco
qualquer solução alternativa que justifique o pedido de anulação ou alteração de gabarito.
Impetrante sequer expôs qualquer argumento para análise.
Questão: 01
Referência(s): 600594 e 586664
Área: LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3 do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, tampouco
qualquer solução alternativa que justifique o pedido de anulação ou alteração de gabarito.
Impetrante não expôs qualquer argumento para análise, que tenha qualquer relação com a questão
em tela.
Questão: 02
Referência(s): 579880
Área: LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3 do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. A única
assertiva possível para a solução desta questão encontra-se na opção “B” que é a transcrição de
parte do verso final da música. As demais assertivas até podem ser entendidas pelo texto, mas não
expressos pela autora, como pede o enunciado da questão, sendo “conclusões” do leitor.
Questão: 03
Referência(s): 587762, 600478, 588524, 585656, 600523, 600978, 600889 e 600153.
Área: LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: No enunciado da questão a banca traz de forma clara a qual tipo de figura de
construção está se referindo, ao utilizar a expressão: “Figuras de linguagem são recursos de
expressão, utilizados por um escritor, com o objetivo de ampliar o significado de um
texto literário ou também para suprir a falta de termos adequados em uma frase. A
autora Ana Vilela utiliza no texto uma figura de construção para que ocorra a omissão
de um termo ou expressão anteriormente já mencionados. Nas assertivas abaixo, qual
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alternativa representa essa figura de linguagem:”. Como sabemos tanto a Elipse quanto a
Zeugma são figuras de construção, contudo existe na gramática a clara diferenciação entre elas, a
saber: Na elipse ocorre a omissão de termos da oração. Essa omissão não prejudica, contudo, a

compreensão da mensagem. Pode haver elipse de sujeito, elipse de verbos, elipse de preposições,
etc. No zeugma ocorre a omissão de um termo da oração anteriormente mencionado. Assim, essa
omissão não prejudica o entendimento da oração. Como o próprio enunciado da questão elucida,

não há como considerar a Elipse como alternativa correta, pois o que se pede na questão é a
identificação da figura de construção que traz como característica a omissão de termo
anteriormente já mencionado, o que só permite ao candidato optar pela opção da alternativa
zeugma.
Questão: 04
Referência(s): 584111
Área: LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: A única assertiva que possui todas as suas palavras grafadas de maneira
correta de acordo com o atual acordo ortográfico em vigência são as palavras expostas na assertiva
“B”, todas apresentadas dentro do mesmo segmento, inexistindo figura de quebra de linha.
Questão: 05
Referência(s): 579880
Área: LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Dentre as
opções apresentadas na assertiva “B”, com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, as
paroxítonas expressas no conjunto exposto, deixaram de ser acentuadas, validando na íntegra o
texto apresentado, pois a sua acentuação ocorreria nas eventuais exceções, sendo por regra, não
acentuadas.
Questão: 06
Referência(s): 583758
Área: MATEMÁTICA – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Trata-se de uma questão envolvendo área de solução relativamente simples,
bastando a divisão da figura em dois retângulos distintos, sendo:

15,00 x 26,00 = 390,00 m²
11,50 x 8,00 = 92,00 m²
Área Total: 482,00 m² (Assertiva "C")

Questão: 07
Referência(s): 576619
Área: MATEMÁTICA – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Em momento algum a questão cita que os juros devem ser anuais, diferente do
intervalo de aplicação.
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Questão: 08
Referência(s): 584515 e 600523
Área: MATEMÁTICA – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Indeferido sem análise de mérito. Impetrante não apresentou qualquer fato
que invalidasse a questão em tela, sendo a prova disponibilizada na internet exatamente a mesma
aplicada. Todos os cadernos de prova são arquivados e somente utilizados em necessidades
periciais.
Questão: 09
Referência(s): 584838 e 588484
Área: MATEMÁTICA – COMUM A TODOS OS CARGOS (MATUTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: A questão apresentada possui solução relativamente simples, senão vejamos:
 Andando a 110 km/h o carro faz 15 km por litro de combustível.
 Reduzindo a velocidade o carro fica 20% mais econômico, ou seja: 15 km/l + 20% = 18 km/l
 Abastecendo R$ 60,00 com a gasolina à R$ 3,20 abastecemos: 18,75 litros
 Assim temos: Média de 18km/l x 18,75 litros abastecidos = 337,50 km percorridos (assertiva
"C").

Questão: 09
Referência(s): 583602
Área: MATEMÁTICA – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Indeferido sem análise de mérito. Fundamentação apresentada não condiz com
qualquer item da questão em tela.

Questão: 10
Referência(s): 584838
Área: MATEMÁTICA – COMUM A TODOS OS CARGOS (MATUTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Candidato recorrente aponta como resposta correta justamente aquela já
indicada como correta no gabarito provisório, não necessitando de qualquer alteração.

Questão: 10
Referência(s): DIV (ANALISADO DE OFÍCIO)
Área: MATEMÁTICA – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: DEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Deferido: Houve equívoco na transcrição da fórmula que se buscava na redação da
questão, não restando assertiva válida para o problema apresentado.
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Questão: 12
Referência(s): 601023
Área: INFORMÁTICA BÁSICA – COMUM A TODOS OS CARGOS (MATUTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: 1) O tema apresentado encontra total amparo no conteúdo
programático, em especial aos “princípios básicos de informática”, não prosperando a alegação de
não amparo. 2) O termo utilizado “geralmente” se aplica perfeitamente ao cenário exposto, pois em
informática podem existir outras variações menores, não difundidas, no modo de se classificar os
softwares, estando desta forma o apresentado dentro da “regra geral”, preservando deste modo
alguma possível “exceção”. 3) O impetrante não traz qualquer argumento de forma a contrariar o
exposto na questão, ficando prejudicada qualquer análise de mérito.
Questão: 12
Referência(s): 584515
Área: INFORMÁTICA BÁSICA – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O recurso de “Mala Direta” descrito no enunciado da questão é comum a toda e
qualquer versão ou compilação do Microsoft Word, disponíveis a partir da versão 16 bits
(aproximadamente 1995), não sendo a versão do aplicativo significante para a solução da questão.
Questão: 13
Referência(s): 586664
Área: INFORMÁTICA BÁSICA – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: A questão não especifica o “tipo de conexão” a ser utilizada no
protocolo, apenas aquele que atende ao mesmo tempo aos requisitos em tela, sendo tão somente
aquele indicado como correto, com todos os seus tipos possíveis de conexão.
Questão: 15
Referência(s): 601023
Área: INFORMÁTICA BÁSICA – COMUM A TODOS OS CARGOS (MATUTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: 1) O tema apresentado encontra total amparo no conteúdo
programático, em especial aos “conhecimentos básicos sobre segurança da informação”, não
prosperando a alegação de não amparo. 2) A questão em tela traz afirmações acerca da segurança
e política de acesso às informações, trazendo informações reais, ou seja, que não alteradas perante
o contexto apresentado. 3) Uma definição ou uma teria é, em regra, imutável. 4) Pelo fato de se
trazer definições na íntegra do documento “Boas Práticas em Segurança da Informação” do Tribunal
de Contas da União, disponível no endereço: http://www4.planalto.gov.br/cgd//assuntos/
publicacoes/2511466.pdf , sendo este um documento público e de orientação em relação à
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segurança pública de informações, seguidos por diversas esferas de governo, possivelmente possuiu
fragmentos ou partes publicadas em outros sítios, porém não utilizadas no mesmo contexto, forma
ou agrupamento, trazendo elementos suficientes para a análise da questão em pleito.
Questão: 15
Referência(s): 584515
Área: INFORMÁTICA BÁSICA – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O recurso da combinação de teclas “Alt” + “=” descrito no enunciado da
questão é comum a toda e qualquer versão ou compilação do Microsoft Excel, disponível a partir da
versão 16 bits (aproximadamente 1995), não sendo a versão do aplicativo significante para a
solução da questão.
Questão: 16
Referência(s): 581958
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O impetrante argumenta corretamente ao afirmar que a opção “B” traz dados
incorretos em relação ao município de Campo Alegre, porém é a opção correta da questão, pois o
enunciado busca justamente a opção “incorreta”.
Questão: 17
Referência(s): 587605
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: tanto o hino do município, quanto a questão não trazem menção ao
tipo de indústria, tampouco buscam qualificar ou quantificar quando uma atividade pode ou não ser
considerada industrializada, sendo tão somente, menção à letra pura e simples do hino.
Questão: 18
Referência(s): 600896, 590702, 588484 e 585429.
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM A TODOS OS CARGOS (MATUTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: A questão busca a assertiva incorreta, em relação à história e colonização do
município de Campo Alegre, conforme informações do site www.campoalegre.sc.gov.br, conforme
disposto no conteúdo programático, sendo que alguns impetrantes trazem informações de fontes
diversas à indicada no conteúdo programático, desta forma vejamos:
A assertiva A e B são extraídas diretamente do link: http://www.campoalegre.sc.gov.br/municipio/
index/codMapaItem/18538;
A assertiva D é composta parcialmente pela informação constante no item anterior, junto com a
publicação
disposta
no
link:
http://www.campoalegre.sc.gov.br/cms/pagina/ver/
codMapaItem/28660;
Desta forma, estão corretas as informações presentes nas assertiva A, B e D, sendo incorreta a
assertiva D, justamente por conflitar com as informações constantes nas publicações anteriores,
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bem como na publicação disponível em: http://www.campoalegre.sc.gov.br/turismo/
guia/detalhe/11094, em especial à menção do município de Tijucas (região da grande Florianópolis)
em detrimento ao município de Tijucas do Sul (município da grande Curitiba).
Questão: 18
Referência(s): 587174, 587240, 587127, 587627 e 588524.
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM A TODOS OS CARGOS (VESPERTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Em relação à idade mínima para se aposentar, dispostas nas regras atuais da
previdência social, em ampla discussão em virtude da PEC em tramitação no congresso nacional, a
assertiva “A” é a única que traz as informações corretas, atualmente aplicadas, no caso, inexistindo
“idade mínima” para se aposentar em diversas situações, porém, estabelecendo como regra (não
foram dispostos na questão os segurados especiais ou trabalhadores rurais), as idades de 65
(homem) e 60 (mulheres), conforme disposto em: http://www.previdencia.gov.br/servicos-aocidadao/todos-os-servicos/aposentadoria-por-idade/
Questão: 19
Referência(s): 588484.
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM A TODOS OS CARGOS (MATUTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: A questão é clara e objetiva, podendo ser respondida inclusive por
eliminação, o único item que se enquadra no contexto da questão é o caulim, tendo sua menção à
letra do hino do município e sendo apenas este possível de se enquadrar no cenário exposto. Além
disso, está amplamente disponível o hino do município na página www.campoalegre.sc.gov.br .

Questão: 20
Referência(s): 588484, 579241, 584439 e 600883.
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM A TODOS OS CARGOS (MATUTINO)
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O enunciado pede para apontar o que está incorreto nas afirmativas, ou seja,
na opção B temos: “Segundo o Ministério da Agricultura, os fiscais investigados na operação

recebiam propina das empresas para emitir certificados sanitários sem fiscalização efetiva da carne,
permitindo que produtos com prazo de validade vencido e com composição adulterada fossem
comercializados fora do país.” A questão traz duas informações incorretas, a primeira ao

afirmar que segundo o Ministério da Agricultura, os fiscais investigados na operação recebiam
propina. A afirmação correta seria que segundo a Policia Federal, os fiscais investigados na
operação recebiam propina. E no final da afirmativa apresenta-se outra informação incorreta, ao
afirmar que a comercialização ocorria fora do país. Conforme divulgado amplamente, as questões
relativas aos produtos com prazo de validade vencido e com composição adulterada eram
comercializados apenas no Brasil. Sendo as demais íntegras das publicações acerca da matéria e a
omissão de algum dado, como algum estado ou frigorífico alvo, não invalida a assertiva, justamente
por não se ter os limitantes: “somente”, “apenas”, “exatamente”, dentre outros.
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Questão: 21
Referência(s): 584665.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TERAPEUTA OCUPACIONAL
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O conteúdo faz referência ao "Estatuto dos Servidores Públicos Municipais" que
além de fazer parte do conteúdo programático de conhecimentos específicos, também faz parte do
conteúdo programático relativo aos conhecimentos gerais e atualidades, não fazendo jus ao pleito
do impetrante, que unicamente expôs que a questão não faz parte do que é possível se exigir na
prova.

Questão: 22
Referência(s): 584665.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TERAPEUTA OCUPACIONAL
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O conteúdo faz referência ao "Estatuto dos Servidores Públicos Municipais" que
além de fazer parte do conteúdo programático de conhecimentos específicos, também faz parte do
conteúdo programático relativo aos conhecimentos gerais e atualidades, não fazendo jus ao pleito
do impetrante, que unicamente expôs que a questão não faz parte do que é possível se exigir na
prova.

Questão: 23
Referência(s): 584665.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TERAPEUTA OCUPACIONAL
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O conteúdo faz referência ao "Estatuto dos Servidores Públicos Municipais" que
além de fazer parte do conteúdo programático de conhecimentos específicos, também faz parte do
conteúdo programático relativo aos conhecimentos gerais e atualidades, não fazendo jus ao pleito
do impetrante, que unicamente expôs que a questão não faz parte do que é possível se exigir na
prova.

Questão: 24
Referência(s): 584665.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TERAPEUTA OCUPACIONAL
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O conteúdo faz referência ao "Estatuto dos Servidores Públicos Municipais" que
além de fazer parte do conteúdo programático de conhecimentos específicos, também faz parte do
conteúdo programático relativo aos conhecimentos gerais e atualidades, não fazendo jus ao pleito
do impetrante, que unicamente expôs que a questão não faz parte do que é possível se exigir na
prova.
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Questão: 25
Referência(s): 584665.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TERAPEUTA OCUPACIONAL
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O conteúdo faz referência ao "Estatuto dos Servidores Públicos Municipais" que
além de fazer parte do conteúdo programático de conhecimentos específicos, também faz parte do
conteúdo programático relativo aos conhecimentos gerais e atualidades, não fazendo jus ao pleito
do impetrante, que unicamente expôs que a questão não faz parte do que é possível se exigir na
prova.
Questão: 26
Referência(s): 579443 e 600896.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO III
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O descritivo da opção “B” não informa que os dois poderes mencionados na
assertiva se confundem, simplesmente traz ponto comum entre elas, o que não foi posto à dúbio
pelo impetrante. Em relação à opção “C”, o seu descritivo está correto, uma vez que o poder
regulamentar é justamente utilizado com o intuito de normatizar ou criar certas regras à situações
não coberta pelas normas superiores (não somente à Leis, como expõe o recorrente), vislumbrando
justamente conter e/ou organizar determinadas situações, como no exemplo exposto, de poder de
polícia, estando totalmente correta, assim como, as assertivas A e B, que traz a opção D como
correta para este enunciado.
Questão: 34
Referência(s): 600896.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO III
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O enunciado da questão já esclarece o tema, reforçado pela própria referencia
do impetrante. Mandatos eletivos se referem à agentes políticos, enquanto à questão busca os
agentes públicos e seus vínculos trabalhistas. Neste norte, por força da aplicação do § 1º do Art.
327 do Código Penal, empregados de empresas prestadoras de serviço contratada pela
administração pública, se equipara à estes, para efeitos penais, porém não, em regra, para efeitos
trabalhistas, como traz a assertiva “D” da questão.

Questão: 36
Referência(s): 584838.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO III
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: Além da legislação estar disposta de forma explícita no conteúdo
programático, o seu conteúdo também se enquadra no relacionado à “Atos Administrativos”,
perfazendo assim pelo menos dois itens do conteúdo programático.
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Questão: 29
Referência(s): 584929.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE OPERACIONAL IV
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: A assertiva “C” traz justamente a descrição da ferramenta utilizada
pelo pedreiro para fins de demolição, como apresentado pelo impetrante, validando a opção.
Questão: 26
Referência(s): 584841.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ATENDENTE DE SALA
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: A questão é clara e objetiva não resultando em dupla interpretação
como aduz o impetrante.
Questão: 28
Referência(s): 600321 e 600359.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NUTRICIONISTA
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O contexto a que se refere à questão é o da história moderna das enzimas,
dando no enunciado um exemplo acerca da sua descoberta e classificação. Com relação à resposta
correta, a questão busca qual nutriente possui o substrato ideal para atuação microbiana e
enzimática. Desta forma, a resposta correta, letra C, traz a Proteína como o nutriente
que apresenta o substrato ideal para a atuação microbiana e enzimática, ou seja,
enzimas são um grupo de substâncias orgânicas de natureza geralmente proteica com atividade
intra ou extracelular que têm funções catalisadoras de reações químicas que, sem a sua presença,
aconteceriam a uma velocidade demasiado baixa.
Questão: 33
Referência(s): 600359.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NUTRICIONISTA
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O tratamento da DPOC inclui uma série de medidas, que vão desde as de
caráter profilático até as destinadas à correção das alterações provocadas pela doença. Um
programa terapêutico abrangente pode aliviar os sintomas, diminuir a frequência das internações
hospitalares, evitar a morte prematura e permitir aos pacientes uma vida mais ativa e satisfatória.
Uma nutrição adequada em termos quantitativos e qualitativos é de fundamental importância no
tratamento da DPOC. Contudo é necessário salientar que: O objetivo da avaliação do estado
nutricional de pacientes portadores de DPOC é identificar as alterações metabólicas e orgânicas que
dependem da alimentação ou que podem ser atenuadas pelo tratamento dietoterápico adequado.
Para avaliação do estado nutricional podem ser utilizados vários métodos, como: avaliação
nutricional subjetiva global, avaliação do consumo alimentar, antropometria, composição corporal e
dosagens bioquímicas. Um parâmetro isolado não caracteriza a condição nutricional geral de um
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indivíduo, sendo necessário empregar uma associação de vários indicadores do estado nutricional
para aumentar a precisão do diagnóstico. Desta forma, é necessário primeiro avaliar o estado
nutricional do paciente para depois determinar a melhor terapia nutricional. Independentemente de
qual dieta o paciente deverá seguir, a ingestão de água é requisito indispensável, pois os pacientes
portadores de DPOC precisam ser devidamente hidratados pelo fato de produzirem uma grande
quantidade de muco. A hidratação adequada fluidifica as secreções, uma vez que a água diminui a
viscosidade, facilitando sua expulsão. Desta forma será mantida a resposta correta com a
alternativa A.
Questão: 37
Referência(s): 600263, 600321 e 600359.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NUTRICIONISTA
Situação: DEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Deferido: Na transcrição da questão foi omitido o termo “exceto”, resultando em mais de
uma assertiva correta, inviabilizando a questão.
Questão: 26
Referência(s): 579880.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Apesar da inexistência de norma clara e específica em relação aos
procedimentos que devem ser adotados no caso em tela, o impetrante não conseguiu afastar a
validade dos itens expostos, apoiados por diversas publicações acerca da matéria nos sites:
http://www.scielo.br/ , http://www.enfermagemnovidade.com.br, http://www.anvisa.gov.br, dentre
outros.
Questão: 33
Referência(s): 579880.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO
Situação: DEFERIDO
Procedimento: GABARITO ALTERADO PARA A ASSERTIVA “A”
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Deferido: A manobra “Head Chin Lift” não é indicada para o suspeito de lesões na coluna
cervical, enquanto existem restrições para a aplicação da manobra “Jaw-Thrust”. Alterado gabarito
para a assertiva “A”.
Questão: 36
Referência(s): 584114.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: A assertiva “A” faz relação ao Art. 26. A assertiva “B” faz menção ao Art. 28. A
assertiva “D” faz menção ao Art. 29. Enquanto a assertiva “C” faz menção ao Art. 30. As práticas
passíveis de cassação do direito ao exercício profissional estão disciplinadas no Art. 129, justamente
onde não se encontra o Art. 30:

Art.129 – A pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos
casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 9º; 12; 26; 28; 29; 78 e 79
deste Código. Todas as assertivas correspondem à atos proibidos passíveis de
cassação do direito do exercício profissional.
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Questão: 37
Referência(s): 584114.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: A assertiva “A” faz relação ao Art. 10 (sendo um Direito). A assertiva “B” faz
menção ao Art. 30. A assertiva “C” faz menção ao Art. 27. Enquanto a assertiva “C” faz menção ao
Art. 108. As práticas passíveis de suspensão do direito ao exercício profissional estão disciplinadas
no Art. 128, justamente onde se encontra o Art. 108:
Art. 128 – A pena de suspensão do exercício profissional é aplicável nos casos de
infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 9º; 12; 15; 16; 25; 26; 28; 29;
31; 33 a 35; 41 a 43; 48; 56; 58; 59; 72; 73; 75 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96 a 102;
105; 107 e 108 deste Código.

Questão: 40
Referência(s): 579880.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso indeferido sem análise de mérito, justamente pela peça recursal
solicitar como correta assertiva já apontada pelo gabarito provisório, ou seja, a opção “C”.

Questão: 34
Referência(s): 587174.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ODONTÓLOGO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o apontamento de
referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido apenas para fins de
despacho: Impetrante não traz argumentos ou fatos que venham a macular a assertiva “C”, nem
mesmo gerar dúvida em relação quanto aos demais itens expostos, senão o fato de não concordar
com o gabarito. A afirmação da assertiva “C” é sustentada em diversas publicações, como em
algumas
que
citamos:
http://www.doencaperiodontal.com.br/
,
http://www.clinicamm.com.br/periodontia/
,
http://www.rogerioribeiroodontologia.com.br/
especialidades/ , dentre outros.

Questão: 29
Referência(s): DIV (ANALISADO DE OFÍCIO).
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ARQUITETO
Situação: DEFERIDO
Procedimento: GABARITO ALTERADO PARA A ASSERTIVA “D”
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Deferido: Houve equívoco ao transcrever a assertiva correta da prova ao gabarito, sendo
necessário efetuar a alteração que elenca as atuais disposições da NBR em tela. Alterado gabarito
para a assertiva “D”.
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Questão: 30
Referência(s): 583602, 581958, 584125, 584515, 600523, 584343 e 600889 .
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ARQUITETO
Situação: DEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Deferido: Houve equívoco ao transcrever a assertiva “A”, onde se buscava a informação de
numeral arábico, sendo transcrito como “romano”, inviabilizando a questão.
Questão: 31
Referência(s): 584515.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ARQUITETO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Na situação fática apresentada pela questão, pode sim uma obra estar regular
perante os órgãos de fiscalização, porém sem o acompanhamento do profissional habilitado,
cabendo neste caso a emissão do termo de embargo da obra e não o de interdição, este sim,
quando se tratar de obra concluída.
Questão: 38
Referência(s): 584125.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ARQUITETO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: O impetrante traz em sua peça justamente a definição de impacto
ambiental, tal qual foi utilizada pelos legisladores, no momento de definir o “impacto ambiental” na
lei brasileira.
Questão: 26
Referência(s): 584378.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENGENHEIRO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: O impetrante reclama de má impressão, porém no momento de
aplicação da prova, quando o momento de se manifestar a respeito, inexiste qualquer registro
efetuado constando na ata da sala. Ainda deste norte não foi possível perceber qualquer alteração
da impressão da prova do impetrante para os demais candidatos ao cargo. Cabe citar que o
desenho em tela pedia o tipo de planta que ele representava e em nenhum momento pediu
qualquer cálculo ou análise de detalhes daquele projeto.
Questão: 27
Referência(s): 584378.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENGENHEIRO
Situação: DEFERIDO
Procedimento: GABARITO ALTERADO PARA A ASSERTIVA “D”
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Deferido: Houve equívoco ao transcrever a assertiva correta da prova ao gabarito, sendo
necessário efetuar a alteração que elenca as atuais disposições da NBR em tela, uma vez que a

Página 12

Estado de Santa Catarina
Município de Campo Alegre
Concurso Público n.º 01/2017

ausência de cobertura e um ambiente exclusivo invalidam a assertiva “C”. Alterado gabarito para a
assertiva “D”.

Questão: 28
Referência(s): 586627.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENGENHEIRO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: A questão deve ser analisada com um conjunto e não de forma
isolada. Não apresentado qualquer argumento que invalidade as assertivas.

Questão: 29
Referência(s): 584506.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENGENHEIRO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Apesar de algumas empresas de água e esgoto estarem substituindo o uso do
“registro de gaveta”, este ainda continua em uso por outras concessionárias, figurando inclusive em
suas normas técnicas (SABESP por exemplo), sendo o único componente listado na questão, que faz
parte do cavalete hidráulico.

Questão: 31
Referência(s): 600441.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENGENHEIRO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: O consenso geral aponta o tamanho do diâmetro médio de 0,1 µm para a
microssílica, inclusive nas próprias referências apontadas pelo impetrante. Por se tratar de um
tamanho médio, pode sofrer algumas alterações ou variações, porém em qualquer momento a
afirmação posta na assertiva pode ser considerada incorreta, justamente por se enquadrar na
definição e nas publicações existentes. A assertiva não define como medida imutável, justamente
por não apresentar termos como “exatamente”, “somente” ou “maior/menor que”.

Questão: 33
Referência(s): 600104.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENGENHEIRO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: impetrante não expôs qualquer argumentação acerca das assertivas
exposta na questão, impossibilitando análise de mérito.
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Questão: 38
Referência(s): 600441, 584506 e 587176.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENGENHEIRO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Apesar da cal aérea ser definida como um aglomerante simples, como exposto
pelos impetrantes, a definição trazida no enunciado da questão em tela, traz uma definição ampla e
genérica, buscando toda “a família” e não apenas um elemento específico desta.
Questão: 39
Referência(s): 587176.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENGENHEIRO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: a questão busca o dever do profissional “perante o ser humano e
seus valores” no enunciado, sendo as demais também do código de ética, porém pertencentes a
outros grupos.
Questão: 36
Referência(s): 580401.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO II
Situação: DEFERIDO
Procedimento: GABARITO ALTERADO PARA A ASSERTIVA “B”
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Deferido: No contexto apresentado na questão 36, realmente tem-se como melhor
alternativa a constante na opção “B” em detrimento da opção “C”. Alterado gabarito para a
assertiva “B”.
Questão: 37
Referência(s): 580401.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO II
Situação: DEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Deferido: Houve equívoco na transcrição da questão em tela, resultando em nenhuma
assertiva válida para o problema proposto.
Questão: 37
Referência(s): 580401.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – INSTRUTOR DE MÚSICA
Situação: DEFERIDO
Procedimento: GABARITO ALTERADO PARA A ASSERTIVA “A”
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Deferido: A resposta correta é a letra A conforme segue: Semitom cromático: quando
formado por duas notas de mesmo nome (entoação diferente). A figura no enunciado da questão
apresenta um exemplo de semitom cromático, representado pela figura:
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Questão: 31
Referência(s): 600805 e 585248.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Na classificação dos transtornos mentais da Associação Americana de
Psiquiatria, representada pelo DSM-IV, o transtorno autista está localizado dentro dos “Transtornos
Invasivos do Desenvolvimento”, neste norte, essencialmente, o Autismo Infantil é um transtorno do
desenvolvimento da pessoa, ou seja, é um transtorno constitucional.
Questão: 32
Referência(s): 585955, 585656, 584107, 600153 e 587240.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: A assertiva “C” controversa entre os impetrantes não possui qualquer elemento
que afaste a sua validade, tendo inclusive nos próprios apontamentos o fundamento que valida a
assertiva, onde nestes informam percentual entre 70 e 90% de incidência nos casos em tela,
justamente dentro do informado pela opção.

Questão: 34
Referência(s): 584107.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: A questão foca nos dados da Organização Mundial de Saúde – OMS, enquanto
o impetrante traz teorias diversas a este contexto.

Questão: 36 Referência(s): 600805, 583758, 600811, 600978, 584107, 585656, 585955, 600153, 587240 e 586499 .
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO
Situação: DEFERIDO
Procedimento: GABARITO ALTERADO PARA A ASSERTIVA “B”

Recurso Deferido: Houve equívoco ao transcrever a assertiva correta para o gabarito preliminar,
conforme disposto na Resolução CFP N.º 007/2003, que Institui o Manual de Elaboração de
Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica. Desta forma
deve ser alterado o gabarito para a assertiva “B”.

Questão: 38 Referência(s): 600805, 585955, 584107, 585656, 585955, 584111 e 600153.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO
Situação: DEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA

Recurso Deferido: Em virtude das peças recursais apresentarem elementos conflitantes em relação
às assertivas expostas, verifica-se que a assertiva “B” pode apresentar contexto válido em relação
ao problema exposto, assim como, no limite da interpretação e na consideração das exceções,
outras assertivas podem ser consideradas inválidas. Desta forma opta a banca pelo cancelamento
da questão em tela.
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Questão: 39
Referência(s): 584107.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 9.3, “8” do Edital, em especial o
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato. Respondido
apenas para fins de despacho: As assertivas são extraídas na íntegra da Resolução CFP n.º
010/2005 - Código de Ética Profissional do Psicólogo;
Questão: 28
Referência(s): 584103 e 600663.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FONOAUDIÓLOGO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:
Recurso Indeferido: De acordo com a literatura consultada, indivíduos com prognatismo ou
Classe III de Angle apresentam as seguintes características miofuncionais:
Língua hipotônica e posicionada no assoalho da cavidade oral, mastigação com prevalência de
movimentos mandibulares verticalizados e utilização do dorso da língua esmagando o alimento
contra o palato, bem como deglutição com interposição anterior de língua 1,3,4.
Nas funções orais de mastigação, deglutição e fala notam-se: interposição de língua e
participação da musculatura perioral, articulação prejudicada quanto ao ponto articulatório dos
fonemas plosivos bilabiais (/p/, /b/ e /m/), linguoalveolares (/t/, /d/, /l/, /n/, /s/ e /z/) e
dorsais (/k/ e /g/), sendo que os fonemas fricativos são articulados com sigmatismo (repetição
viciosa do /s/ e outras sibilantes2).
A resposta mantêm-se inalterada. Alternativa D é a única que se enquadra.
1. ALTMANN, E. B. Myofunctional therapy and orthognathic surgery. Int J Orofacial Myology,
Seattle, v. 13, no. 3, p. 2-12, Nov. 1987.
2. FERREIRA, A. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. ed. rev. e
ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
3. KRAKAUER, L. H. Alteração de funções orais nos diversos tipos faciais. In: MARCHESAN, I. Q.
et al. (Org.). Tópicos em fonoaudiologia. São Paulo: Lovise, 1995. v. 2, cap. 9, p. 147-154.
4. MARCHESAN, I. Q.; BIANCHINI, E. M. G. A fonoaudiologia e a cirurgia ortognática. In:
ARAÚJO, A. Cirurgia ortognática. São Paulo: Ed. Santos. 1999. cap. 26, p. 353-361.
Questão: 34
Referência(s): 586664.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FONOAUDIÓLOGO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: De acordo com a literatura consultada, a curva timpanométrica do “Tipo “A” é
caracterizada por um pico máximo ao redor de 0 (zero) decaPascal de pressão e foi
encontrada em indivíduos normais ou em portadores de otosclerose e encontrado em
pacientes com membranas timpânicas intactas, móveis com função normal da tuba de Eustáquio,
conforme definido em “AUDIÇÃO ABORDAGENS ATUAIS” (Organizado por Ida Lichig e Renata
Carvallo, 1997).
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Questão: 37
Referência(s): 584103.
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FONOAUDIÓLOGO
Situação: INDEFERIDO
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA
Sobre o recurso temos o que segue:

Recurso Indeferido: É solicitado no enunciado da questão acerca da alternativa incorreta (exceção)
com relação aos princípios gerais elencados no Código de Ética da Fonoaudiologia, sendo assim
temos na alternativa D a inversão dos termos:
Proteção à privacidade e à confidencialidade e respeito à integridade humana.
No texto original do código de Etica temos:
IV – Proteção à integridade humana;
V – Respeito à privacidade e à confidencialidade;
Isto posto, a questão permanece inalterada.

Campo Alegre/SC, 06 de Abril de 2017.

Banca Técnica
NBS Serviços Especializados Eireli
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