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EDITAL Nº 215/2018, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO - CONCURSO
PÚBLICO Nº 01/2018
O MUNICÍPIO DE NOVA PRATA faz saber a quem possa interessar o
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO ao Edital º 162/2018
de 03 de setembro de 2018, conforme segue:
Questão nº 1 – Língua Portuguesa – Nível Médio – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão está correta e não será anulada. A alternativa
de letra “A” apresenta-se como incorreta porque a Semana da Arte Moderna foi um evento
ocorrido em 1922, e não em 1932, como ela mesma afirma. Assim sendo, a única alternativa
considerada correta é a letra D, conforme gabarito.
Questão nº 1 – Língua Portuguesa – Nível Médio – Sábado período Matutino
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão necessita de anulação
por ser aceitável o fato de que a novela possui sim características específicas. A questão
apresenta respostas que podem causar dupla interpretação, entendendo-se a alternativa “a” como
incorreta.
Questão nº 1 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Domingo período Matutino
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão necessita ser anulada
porque a temática “Literatura Brasileira” não estava prevista no edital.
Questão nº 2 – Língua Portuguesa – Nível Médio – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Apesar de a crônica apresentar sim escrita em versos,
esta alternativa torna-se incorreta porque afirma que a crônica é um gênero “Escrito em versos e
tem por objetivo divertir o leitor” de maneira generalizada. Caso a alternativa estivesse
afirmando que a crônica é um gênero “Escrito TAMBÉM em versos, e PODE TER COMO UM
DOS SEUS OBJETIVOS divertir o leitor” a alternativa estaria correta, porém, este não é o único
objetivo da crônica. Assim, a questão está correta e não será anulada.
Questão nº 2 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Domingo período Matutino
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão necessita ser anulada
pois a temática “Literatura Brasileira” não estava prevista no edital.
Questão nº 3 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. Os recursantes
mencionam que a letra C pode ser entendida como erro de digitação. Exatamente esse era o
ponto a ser analisado, a opção incorreta quanto à ortografia. Se esta concorda que a letra C
possui erro, esta é a opção a ser assinalada. Os recursantes também afirmam que a letra D estaria
incorreta. Ressaltamos que a palavra está correta e significa: assustar, amedrontar e aterrorizar, é
uma conjugação do verbo horripilar.
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FONTE: Disponível em: <https://www.dicionarioinformal.com.br/horripilo/> Acesso em: 04
dez. 2018
Questão nº 3 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o dicionário Priberam da língua
portuguesa, a palavra anatomicamente é um advérbio de modo. “As formigas apresentam, de
modo anatômico, três pares de pernas”. Segue: a·na·to·mi·ca·men·te (anatômico + -mente) advérbio – “de modo anatômico”.“anatomicamente", in Dicionário Priberam da Língua
Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://dicionario.priberam.org/anatomicamente [consultado
em 02-12-2018].
Assim sendo, a questão está correta e não será cancelada.
Questão nº 4 – Língua Portuguesa – Nível Médio – Sábado período Matutino
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão necessita ser anulada
por motivos de interpretação textual: Embora presuma-se que, pelo fato de a alimentação dos
macacos os tornar animais carnívoros, pode-se inferir que outros riscos podem ser apresentados
aos humanos. Assim, a questão deverá ser cancelada.
Questão nº 4 – Língua Portuguesa – Nível Médio – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa “A”, apontada como uma possível
resposta correta está errada porque afirma que o Romantismo foi A ESCOLA LITERÁRIA que
antecedeu o Modernismo. Na verdade, ela ocorreu sim antes do Modernismo, mas não foi a que
a antecedeu, sendo esta o Simbolismo. A questão está correta e não será cancelada.
Questão nº 4 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Domingo período Matutino
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão necessita ser anulada
pois a temática “Literatura Brasileira” não estava prevista no edital.
Questão nº 4 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão necessita ser anulada,
pois a temática “Literatura Brasileira” não estava prevista no edital.
Questão nº 5 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. A palavra HIFENS no
plural não leva acento. O fato de mencionar que a palavra termina em NS e ou em ENS não
altera em nada a questão, nem a regra, nem a palavra.
Questão nº 5 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão necessita ser anulada,
pois a temática “Literatura Brasileira” não estava prevista no edital.
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Questão nº 6 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Domingo período Matutino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O fato de as alternativas iguais não se tratarem da
correta (A e D estão iguais, mas a correta é a letra B) não interfere na escolha da resposta certa.
A questão não necessita de cancelamento.
Questão nº 6 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. Item I, afirma que
ocorre crase antes de expressões que indicam horas. A afirmativa é verdadeira. Perceba que não
há nenhuma palavra que restrinja essa utilização. Sendo assim, é correto afirmar que ocorre a
crase antes de expressões que indicam horas. Há casos em que a crase não ocorre em horas,
como: indicação de horas, exceto se o artigo definido feminino (a/as) estiver precedido das
preposições 'até', ' desde', 'após', 'entre' e 'para'. Porém a alternativa não restringe a demais regras,
apenas faz uma afirmação verdadeira. O item II também está correto. Para haver a crase há de se
ter a fusão a+a. Sendo assim, não existe crase antes de palavras e ou expressões masculinas, pois,
assim, não se tem a fusão a+a. O item III também é verdadeiro, pois há algumas situações em
que o emprego da crase é opcional, como em: diante de nomes PRÓPRIOS femininos. A questão
não será cancelada.
Questão nº 6 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Na sentença “Meus pais foram os primeiros a comprar
um televisor a cores na infância”, o vocábulo que aparece no recurso como sendo um numeral
(um) está na sentença utilizado como artigo indefinido (um – uma – uns – umas). Os artigos
indefinidos, de acordo com Bechara (2008), indeterminam os substantivos, caracterizando-os de
forma vaga, imprecisa e generalizada, sem particularizar e individualizar seres e objetos, neste
caso, o televisor. Assim sendo, a questão está correta e não será cancelada.
Questão nº 7 – Língua Portuguesa – Nível Fundamental Completo – Domingo período
Matutino
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão necessita de
cancelamento por apresentar erro de ortografia, tornando a alternativa A também incorreta.
Questão nº 8 – Língua Portuguesa – Nível Médio – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa correta é a letra “A” como já consta no
gabarito provisório. O recurso não está coerente com o que foi apresentado. A questão não
necessita de cancelamento porque tanto a formulação da mesma quanto o gabarito estão corretos.
Questão nº 8 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. A recursante afirma
que a letra B da questão possui um erro de digitação, a ver: “A palavras”, quando na verdade
deveria ser: “A palavra”. Em nada prejudica o entendimento, a clareza e o acerto da questão, se a
recursante tiver domínio do conteúdo abordado na questão. Ainda falando sobre a alternativa B,
facilmente na sequência da leitura entende-se que a palavra a ser analisada é “União”. A questão
não será cancelada.
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Questão nº 9 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão está correta e não necessita de anulação.
A regra se aplica mesmo quando o verbo “ser” está subentendido. Segue explicação, de acordo
com
“De acordo com a regra geral, o adjetivo concorda com o substantivo a que se refere. Nesse caso,
o adjetivo “proibido” deveria concordar com o substantivo feminino “entrada”. Assim, teríamos:
Proibido entrada de estranhos. Qual é a regra que fundamenta esse emprego? O adjetivo proibido
concorda com o substantivo precedido de artigo ou pronome. Observe, então, a ocorrência do
feminino:
É proibida a entrada de estranhos. (artigo feminino “a” antes do substantivo “entrada”)
Esta entrada é proibida para estranhos. (pronome feminino “esta” antes do substantivo entrada)
Vejamos outras ordens expressas:
Proibida a entrada de animais.
Proibido entrada com bebidas.
É expressamente proibida a passagem de pedestres por este trecho.
É proibida a entrada sem autorização prévia.
Questão nº 10 – Língua Portuguesa – Nível Médio – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão está correta e não deverá ser anulada. Segue
a explicação:
O paradoxo trata-se de uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição
lógica, ou ainda a uma situação que contradiz a intuição comum. Ou seja: um paradoxo é o
oposto do que alguém pensa ser a verdade. Por exemplo: aquela água não me molha. Toda água
molha, logo, esta é uma afirmação paradoxal.
Já a ironia é um termo retórico ou literário que consiste em dizer o contrário do que estamos
pensando de modo intencional sendo o principal objetivo gozar com alguém ou de alguma
situação. Ela pode ser utilizada, entre outras formas, objetivando denunciar, censurar ou criticar.
A sentença “Parabéns, reprovou novamente” é irônica, pois visa gozar com a pessoa que
reprovou, dando-lhe os parabéns, sendo que ela na verdade não o merece.
Questão nº 10 – Língua Portuguesa – Nível Médio – Sábado período Matutino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão está correta e não deverá ser anulada, porque
há sim na língua portuguesa, alguns nomes (substantivos) que não são acentuados mesmo sendo
proparoxítonos. São exemplos: performance, per capita, habitat.
As palavras paroxítonas terminadas em A e E não são acentuadas, conforme exemplos: casa,
nome, dona, chave, sonhe, cole, cola, mala, pata, vida, mexe, livre.
Questão nº 10 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. Não será cancelada. A
questão solicitava que fosse assinalada a resposta CORRETA. A Letra D é a resposta correta,
sendo que esta alternativa afirma que os itens I e II estão incorretos, ou seja, não existe tal
conjugação no tempo e ou no modo que foi afirmado. O próprio recursante afirma isso. A
questão está correta.
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Questão nº 10 – Língua Portuguesa – Nível Superior – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão pode ter dupla
interpretação, portanto, necessita de cancelamento.
Questão nº 11 – Matemática – Nível Médio – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão refere-se a uma progressão geométrica, cuja
razão é . Assim, cada termo é obtido através da multiplicação do termo anterior pela razão .
Então:
4º termo 4 ∗
=
5º termo:
6º termo: ∗

∗

=
=

𝟒
𝟐𝟕

Questão nº 11 – Matemática – Nível Superior – Domingo período Matutino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O percentual de desconto aos dois descontos
sucessivos não é igual a soma de 20% + 7%, pois trata-se de um desconto sobre o outro.
Uma das formas de se obter o desconto equivalente é encontrar o percentual de atualização em
relação ao preço inicial (80% * 93% = 74,4%).
Assim podemos dizer que o preço de um produto desta linha de inverno após as duas promoções
passou a ser de apenas 74,4% do preço inicial, ou seja, o desconto foi de 25,6%.
Questão nº 11 – Matemática – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão não possui
alternativa correta. A questão pede quantas filas diferentes podem ser formadas com estas 8
crianças.
Esta questão pode ser resolvida através de uma permutação com 7 elementos, visto que os dois
irmãos devem estar juntos na fila (P7 = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1) = 5.040, porém como os irmãos
podem trocar de lugar entre si teremos outras 5.040 filas.
Assim temos: 2* P7
2* 5.040
10.080
Questão nº 11 – Matemática – Nível Superior – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão não possui
alternativa correta.
∗ ∗√

A área da rua é 400 m2 (80m * 5m) e a área de uma lajota é 0,0583875m2, obtida por 𝐴 =
.
Ao dividirmos a área da rua pela área de cada lajota, temos que serão necessárias 6.850 lajotas.

Questão nº 12 – Matemática – Nível Médio – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Representando a quantidade de bolinhas de gude de
Arthur por A e as de Lourenço por L.
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De acordo com o enunciado podemos formar duas equações:
1ª) A= L + 86
2ª) A + L = 230
Substituindo a 1ª equação na 2ª temos:
(L + 86 )+ L = 230
2L = 144
L = 72
Substituindo o número de bolinhas de Lourenço na 1ª equação temos:
A = 72 + 86
A = 158
Visto que Lourenço ganhou mais 50 bolinhas de gude de seus pais, então o número de bolinhas
de gude que ele possui é 122.
Questão nº 12 – Matemática – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Há um erro no cálculo apresentado pelo candidato, pois
está sendo considerado uma desvalorização após 6 anos ( 1º ano + 5 anos subsequentes) da
aquisição deste automóvel.
Assim temos:
1º ano:
R$ 64.000,00 – 15% = R$ 54.400,00
Valor do carro ao finado dos próximos 4 anos.
𝐌 = 𝐂 ∗ (𝟏 − 𝐢)𝐭
𝐌 = 𝟓𝟒. 𝟒𝟎𝟎 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟕)𝟒
𝐌 = 𝟒𝟎. 𝟔𝟗𝟒, 𝟎𝟑
Logo, a desvalorização total foi de (R$ 64.000,00 – R$ 40.604,03) R$ 23.305,97
Questão nº 13 – Matemática – Nível Médio – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa:INDEFERIDO.Visto que as provas possuem pesos diferentes não é
possível somar as três notas e dividir o somatório por 3.
É necessário aplicar a média ponderada, assim temos:
P ∗N + P ∗ N + P ∗ N
Média =
P + P + P
7,8=
7,8 =

∗

∗

∗

45 + 4𝑋 + 6
10

78 = 51 + 4𝑋
27 = 4𝑋
𝑋 = 6,75
Logo, a nota na prova de didática de Conrado foi 6,75.
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Questão nº 13 – Matemática – Nível Superior – Domingo período Matutino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O calculo apresentado pelo cliente refere-se ao zeros da
função x’ e x”.
O vértice da função (Xv, Yv ) é obtido por:
−𝐛
−∆
𝐗𝐕 =
𝒀𝑽 =
𝟐𝐚
𝟒𝒂
−𝟕
−(𝟕𝟐 − 𝟒 ∗ 𝟔 ∗ (−𝟓))
𝐗𝐕 =
𝒀 =
𝟐∗𝟔 𝑽
𝟒 ∗𝟔
𝟕
𝟏𝟔𝟗
𝐗𝐕 = −
𝒀𝑽 = −
𝟏𝟐
𝟐𝟒
𝟕
𝟏𝟔𝟗
Assim a parábola desta função tem o seu vértice localizado no ponto − 𝟏𝟐 , − 𝟐𝟒
Questão nº 13 – Matemática – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Quando a questão afirma que Fabiana vai receber o
dobro, fica entendido que receberá o dobro do que recebe atualmente.
De acordo com as informações da questão temos:
F = 1,15G
e
3G = 2F + 1.260
3G = 2 * (1,15G) + 1.260
3G = 2,3G + 1.260
0,7G = 1.260
G = 1.800,00
F = 1,15G
F = 1,15 * 1.800
F = 2070,00
Logo, a soma do atual salário de Glaucia e Fabiana ( 1.800,00 + 2.070) é R$ 3.870,00.
Questão nº 13 – Matemática – Nível Superior – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Visto que o João já pagou R$ 60.000,00, é necessário
saber quanto pagará ao final do prazo de 3 anos.
M = C ∗ (1 + i)
M = 120.000 ∗ (1 + 0,02)
M = 127.344,96
Então João terá pago por este terreno (R$ 60.000,00 + R$ 127.344,96) R$ 187.344,96.
A temática da questão está presente no conteúdo programático, portanto não é passível de
anulação.
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Questão nº 14 – Matemática – Nível Superior – Domingo período Matutino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Considerando que 1 m3 = 1000 litros, temos que o
volume total do tanque é de 40,5π m3, e que a altura total do tanque, também obtida pelo
candidato, é de 8 m, temos:
𝐕 = 𝛑 ∗ 𝐫𝟐 ∗ 𝐡
𝟒𝟎, 𝟓𝛑 = 𝛑 ∗ 𝐫 𝟐 ∗ 𝟖
𝟒𝟎, 𝟓𝛑
= 𝐫𝟐
𝟖𝛑
𝒓 = 𝟐, 𝟐𝟓 𝒎
Sendo que o raio mede 2,25m, então o diâmetro mede 4,50m.
Questão nº 14 – Matemática – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) solicita a anulação da questão de sua
prova por alegar haver uma falha de impressão em sua prova, percebida somente após a
aplicação da prova. Conforme orientação número 3 da capa do caderno de provas o candidato
deveria ter comunicado ao fiscal o caso de imperfeições gráficas em sua prova, não sendo
possível qualquer análise de sua prova após a aplicação da prova. Dessa forma, o recurso será
indeferido.
Questão nº 14 – Matemática – Nível Superior – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O triângulo descrito na questão pode ser classificado
como triângulo escaleno, porém esta opção não consta nas alternativas.
Porém é necessário considerar que quando: o quadrado do maior lado é igual a soma dos
quadrados dos outros dois lados deste triângulo, este é um triângulo retângulo. Este é o princípio
do Teorema de Pitágoras.
𝐴 = 𝐵 +𝐶
25 = 20 + 15
625 = 400 + 225
625 = 625
Então este triângulo é retângulo.
Questão nº 15 – Matemática – Nível Médio – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Esta questão pode ser compreendida melhor se
resolvida através de conjuntos, pois de acordo com enunciado há alunos que cursariam os dois
cursos.
Assim temos o seguinte diagrama.
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Através do diagrama podemos perceber que:
32 não cursariam nenhum dos dois cursos;
47 alunos cursariam apenas Teatro;
59 alunos cursariam os dois cursos;
92 alunos cursariam apena Programação de Computadores.
Desta forma podemos concluir que os 92 alunos que cursariam apenas programação de
Computadores representam 40% dos 230 alunos desta escola.
Questão nº 15 – Matemática – Nível Superior – Domingo período Matutino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão deixa claro que espaços referentes a rejuntes
e desperdícios devem ser desconsiderados.
Ao percorrer este terreno por completo teremos 110m (30m + 25m + 30m + 25m), ao descontar
3,5m referente ao destinados ao portão, percebemos que cada fila de tijolo terá 106,5m.
Sendo que teremos 12 filas de tijolos, então teremos 1.278m a ser percorrido por tijolos com 18
cm de comprimento. Desta forma serão necessários 7.100 tijolos (1.278/ 0,18) para construir este
muro.
Questão nº 15 – Matemática – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Esta questão pode ser resolvido através de uma de três
simples inversamente proporcional.
Km/h -------- tempo (h)
80
96

=

7,5
X

96X = 600
X = 6,25 h.
Assim temos 6horas e 15 minutos ( 6 h + 0,25 * 60 min.).
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Questão nº 15 – Matemática – Nível Superior – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com a questão cada uma irá comprar ursos
com o dinheiro que dispõe, logo, não poderão somar os valores. Não podendo sobrar ou faltar
dinheiro, e tendo que comprar o modelo de urso de maior valor possível, então, concluímos que
elas deverão dividir o dinheiro de cada uma em partes iguais e com maior valor possível. Assim
esta situação pode ser resolvida através do Maior Divisor Comum entre 252, 162 e 216,
chegando ao valor de R$ 18,00.
Então percebemos que os ursos comprados custarão R$ 18,00 cada, onde a quantidade de ursos
que Maria, Lúcia e Morgana compraram são 14, 9 e 12 respectivamente.
Assim concluímos que a quantidade de ursos que as três compraram juntas é 35.
A temática da questão está presente no conteúdo programático, portanto não é passível de
anulação.
Questão nº 16 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso foi passado à análise do mérito. Tendo em
vista que a alternativa “a”, pelas diferentes características apresentadas, corresponde à região
descrita no enunciado da questão e que as demais alternativas, não induzem o candidato ao erro
nem comprometem o entendimento da questão, indefere-se o pedido de anulação da questão.
Questão nº 16 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso foi passado à análise do mérito. O
capitalismo industrial se consolidou no século XIX, mas teve início no século XVIII com a
Revolução Industrial. A máquina a vapor foi um símbolo desta fase do capitalismo. O acúmulo
de capitais permitiu a expansão das indústrias. Contudo, a integração do capital industrial com o
capital financeiro, ocorre no século XIX, quando o capitalismo passa a assumir uma das suas
principais características, a monopolização. Portanto, o conjunto de características apresentadas
no enunciado não se enquadra as alternativas nas “a” e “b”. Quando à alternativa “d”, não se
refere a uma das fases do capitalismo. Portanto, indefere-se o pedido de anulação da questão.
Questão nº 17 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio – Sábado período Matutino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso foi passado à análise do mérito. O recurso
foi passado à análise do mérito. Considerando o enunciado questão e o conhecimento prévio do
candidato, a resposta que apresenta a mais extensa área conurbada do estado, é aquela
compreendida entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e Aglomeração Urbana do
Nordeste. Recomenda-se ao candidato pesquisar o conceito de conurbação. Portanto, indefere-se
o pedido de anulação da questão.
Questão nº 17 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso foi passado à análise do mérito. Concorrer a
uma premiação na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira é relevante para o país e é
um assunto atual. Por essa razão se enquadra no programa exigido para a realização do concurso.
Portanto, indefere-se o pedido de anulação da questão.
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Questão nº 18 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior – Domingo período Matutino
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA.O recurso foi passado à análise
do mérito. Considerando que países em desenvolvimento também compõem os membros do
G20, defere-se o pedido de anulação da questão.
Questão nº 18 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com Kume e Piani (2005) a partir de 2001,
houve discussões sobre uma eventual reforma tarifária no MERCOSUL ou, até mesmo, a
substituição da união aduaneira por uma zona de livre-comércio, o que indica as diferentes
características de cada tratado.
União Aduaneira possui como metas a eliminação das restrições alfandegárias e a fixação de
uma tarifa externa comunitária. A Zona de Livre Comércio, trata de acordo entre Estados
destinados a eliminar as restrições tarifárias e não tarifárias que incidem sobre a circulação de
mercadorias entre os integrantes.
Quanto ao mercado comum, corresponde a um estágio superior à zona de livre-comércio, “com a
circulação sem restrições de bens, serviços e fatores produtivos, política comercial uniforme com
tarifa externa comum, coordenação de políticas macroeconômicas e harmonização de políticas
tributária, agrícola e industrial” (Kume e Piani, 2005).
Considerando que as características apresentadas pelo enunciado correspondem ao conceito e
aspectos de um mercado comum, a resposta correta é a letra “b”. Portanto, indefere-se o pedido
de anulação da questão.
KUME, H.; Piani, G. Mercosul: o dilema entre união aduaneira e área de livre-comércio. Rev.
Econ. Polit. v.25 n.4 São Paulo Oct./Dec. 2005.
Questão nº 19 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio – Sábado período Matutino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso foi passado à análise do mérito.
Considerando que um algoritmo não é uma ciência, como apresenta a alternativa “a”, mas um
conjunto de regras e procedimentos lógicos, a alternativa “c” é a resposta esperada para o
enunciado. Portanto, indefere-se o pedido de anulação da questão.
Questão nº 19 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior – Domingo período Matutino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso foi passado à análise do mérito. Por se tratar
de vegetação herbácea natural usada especialmente como pastagem, a opção que se enquadra é a
região dos campos limpos do alto planalto, eliminando as demais como opção de resposta. Neste
caso, a localização da região não compromete o entendimento da questão. Portanto, indefere-se o
pedido de anulação da questão, mantendo-se a alternativa “d” como resposta.
Questão nº 19 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) alega ter errado a questão por uma falha
de impressão no cartão resposta. Ocorre que o resultado das notas da prova objetivo não foi,
ainda, publicado. Dessa forma, não há como saber a nota do(a) candidato(a), sendo assim, o
presente recurso deve ser realizado em momento oportuno para tal, ou seja, após a publicação
das notas da prova objetiva.
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Questão nº 20 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio – Sábado período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso foi passado à análise do mérito. Pelo Trato
de Tordesilhas o domínio dos portugueses ia até Laguna, no atual Estado de Santa Catarina. A
oeste e ao sul desta região, onde se localizava o Estado do Rio Grande do Sul, eram terras
pertencentes à Espanha. Recomenda-se ao candidato uma simples pesquisa sobre o Tratado de
Tordesilhas, tema que é estudado, inclusive, no ensino fundamental. Portanto, indefere-se o
pedido de anulação da questão.
Questão nº 20 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior – Domingo período Matutino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso foi passado à análise do mérito. Embora haja
um erro ortográfico na alternativa “b” que é incorreta em sua essência, em que aparece o termo
“bolo” ao invés de “bola”, o erro de grafia não compromete o entendimento da questão. Portanto,
indefere-se o pedido de anulação da questão.
Questão nº 20 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior – Domingo período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso foi passado à análise do mérito. O destaque
pelas ações a favor dos direitos humanos, levou Herbert de Souza, o Betinho, a ser indicado para
o prêmio Nobel da Paz. O ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, foi indicado
para diferentes prêmios e recebeu honrarias, contudo não figura entre os brasileiros indicados
para o Prêmio Nobel da Paz. Portanto, indefere-se o pedido de anulação da questão.
Questão nº 21 – Advogado
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa “a” é a única incorreta. Isso porque o
artigo 374, II, CPC dispõe que não dependem de provas os fatos “afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária”, ou seja, não bastam que sejam confessados pela parte adversa.
Questão nº 21 – Bibliotecário
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão,
classificada como de nível médio, traz três alternativas notoriamente corretas. Já, a alternativa
gabarito que deveria estar errada simplesmente não existe. O termo “repertório difuso” foi uma
criação aleatória apenas para compor a questão.
Questão nº 21 – Enfermeiro
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão contextualiza sobre a função do hipotálamo
acerca da regulação da temperatura. Inicialmente a questão discorre acerca do hipotálamo
anterior que promove a perda de calor pela vasodilatação e pelo suor. O hipotálamo superior
controla duas funções: conservação do calor e a produção de calor. A conservação do calor
ocorre: a seguir descreve que o controle da temperatura e um os dados que compõem os sinais
vitais, a entender necessário a uma assistência de enfermagem. Ao encerrar a colocação literária
conforme grifada e em negrito e se segue com o pedido para analisar as afirmações descritas
na sequência, que se refere a conservação do calor e com as afirmações descritas e tendo
conhecimento acerca do assunto fica claro de que se refere a conservação do calor.
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Questão nº 21 – Farmacêutico
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Conforme site do Conselho Federal de Farmácia,
especificamente na revista Farmácia Hospitalar, são comissões onde o farmacêutico que atua em
oncologia deve participar: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); Comitê de
Ética e Pesquisa Clínica (CEP); Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT).
http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/70/encarte_pb70.pdf
Visto isso a questão não pode ser anulada, já que consta que o farmacêutico tem como dever
participar das Comissões citadas com exceção da letra D, que é a alternativa CORRETA, já que
pede para assinalar a alternativa que não faz parte das Comissões pedidas.
Questão nº 21 – Fiscal de Obras
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Acusa-se procedente o recurso,
pois, de fato, a palavra “receptor” inviabiliza a identificação do emissor da correspondência.
Questão nº 21 – Médico Veterinário
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a
alternativa correta é "A".
A interpretação da pergunta não foi adequada pelo recorrente. Está claro que a pergunta se refere
a um dos sete princípios do APPCC, no qual é o Estabelecimento de procedimento de
verificação, que consiste em procedimentos que vão além do monitoramento, determinam se o
sistema está funcionando de acordo com o plano APPCC.
https://blogdaqualidade.com.br/os-7-principios-para-implementar-o-sistema-de-analise-deperigos-e-pontos-criticos-de-controle-appcc/
https://alimentusconsultoria.com.br/o-que-e-para-que-serve-tal-haccp/
Questão nº 21 – Nutricionista
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Nos dois recursos apresentados
afirmam que a questão III está incorreta.
Recurso 1: A candidata refere-se ao termo hipersensibilidade a alergia (reação do sistema
imunológico).
Definição de
hipersensibilidade
segundo
Dr
Abdul
Ghaffar
Professor EmeritusUniversity of South Carolina School of Medicine
“Hipersensibilidade se refere às reações excessivas, indesejáveis (danosas, desconfortáveis e às
vezes fatais) produzidas pelo sistema imune normal. Reações de hipersensibilidade requerem um
estado pré-sensibilizado (imune) do hospedeiro. Reações de hipersensibilidade podem ser
divididas em quatro tipos: tipo I, tipo II, tipo III e tipo IV, baseados nos mecanismos envolvidos
e tempo levado para a reação. Frequentemente, uma condição clínica particular (doença) pode
envolver mais de um tipo de reação.
Hipersensibilidade tipo I é também conhecida como imediata ou hipersensibilidade anafilática. A
reação pode envolver pele (urticária e eczema), olhos (conjuntivite), nasofaringe (rinorréia,
rinite), tecidos broncopulmonares (asma) e trato gastrointestinal (gastroenterite).
Hipersensibilidade imediata é mediada por IgE. O mecanismo patogênico consiste na produção
exagerada de anticorpos da classe IgE para determinados antígenos, que então passam a ser
chamados de ALERGENOS. Ao se completar a tripla ligação IgE-Alergeno-Mastócito, esta
célula libera do seu citoplasma as substâncias inflamatórias, sendo a principal a HISTAMINA. A
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histamina age sobre os vasos iniciando uma reação inflamatória, cuja intensidade varia de acordo
com a quantidade de IgE ou Alergeno disponíveis para o estímulo à célula.
Alimentos causadores: Amendoim, nozes, leite, peixes, crustáceos e clara de ovo causam reações
sistêmicas com maior frequência do que outros alimentos.”
Neste recurso está afirmando que a hipersensibilidade se refere a alergia a proteína e não á
intolerância á lactose. O recurso não apresenta nenhuma referência científica para esta
afirmação.
Recurso 2: A candidata afirma a alternativa III como incorreta pois na resposta o leite é citado
como hidrolisado. As referências nutricionais usam o termo fórmula hidrolisada, que se refere a
fórmula com proteína hidrolisada.
Neste caso a definição para leite hidrolisado deveria utilizar o termo “Fórmula Infantil
Hidolisada” e não leite hidrolisado como consta na questão.
Diante do segundo recurso e do pedido da candidata, solicito a anulação da questão 21, pois
trata-se de questão incorreta em relação a definição utilizada para leite hidrolisado.
Questão nº 21 – Secretário de Escola
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC, disponível em
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/12_legislacao.pdf que refere-se a Legislação
Escolar, apresenta que:
A alternativa a) é Verdadeira. A escola tem autonomia para elaboração de seu regimento escolar,
bem como de reelaborá-lo nos casos em que há um regimento único para todas as unidades
escolares do sistema. A questão apenas afirma que [...] escola tem autonomia para elaboração de
seu regimento escolar, bem como de reelaborá-lo nos casos em que há um regimento único para
todas as unidades escolares do sistema. E isso pode ocorrer de acordo com que é requerido pelo
legislação e essa reelaboração pode e deve ocorrer, sempre que necessária.
A alternativa b) é Verdadeira. Por ser um conjunto de regras para uma instância de um sistema
maior, que é o sistema educacional, o regimento escolar não pode contrariar a legislação da
educação, tanto as editadas em nível nacional, quanto as das instâncias estaduais e municipais.
A alternativa c) é Verdadeira. Aspectos do funcionamento burocrático da escola são também
itens obrigatórios em um regimento escolar, pois o registro documental é parte vital da
organização das atividades ali desenvolvidas.
A alternativa d) é Verdadeira. O regimento escolar é um dos elementos institucionais da gestão
democrática, pois este documento estabelece parâmetros para as relações tanto administrativas
quanto sociais que se dão no ambiente educacional escolar.
Sendo assim, a questão será mantida.
Questão nº 22 – Advogado
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O ato decisório que resolve o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica é impugnável por agravo de instrumento, conforme
artigo 1015, IV, CPC e segundo entendimento da jurisprudência pátria, como elucidado:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.173.512 – SP (2017/0237387-6) RELATOR:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA AGRAVANTE: HIDROPAV CONSTRUÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO LTDA ADVOGADOS: LUIZ ANTÔNIO ATTIE CALIL JORGE – SP
140525 REINALDO CAMPOS LADEIRA – SP 272361 LUIZ GUSTAVO DALBONI
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REBELO – SP 370964 AGRAVO: J.S. TRATORES LTDA – ME ADVOGADO: CAROLINA
SENEDA SILVA E OUTRO (S) – SP 348200 DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos
(CPC/2015, art. 1.042), interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os
seguintes fundamentos: (a) ausência de ofensa aos artigos de lei aponta-los, (b) aplicação da
Súmula n. 282 do STF e (c) falta de comprovação do dissídio jurisprudencial alegado. O TJSP
não conheceu o agravo de instrumento, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 246): AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO QUE
DEFERE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. HIPÓTESE QUE
NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- Incabível a interposição de agravo de instrumento
contra a deliberação que analisa pedido de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, pois inexistente hipótese constante do rol taxativo do art. 1.015 do
CPC/2015. O indigitado recurso só será cabível contra a decisão que pôr fim ao
procedimento acidental de desconsideração da pessoa jurídica (art. 136 do CPC/2015). 2.Observe-se que a inadmissibilidade do agravo de instrumento não importará em preclusão sobre
a questão, pois será possível impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões
desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, §1º, do CPC/2015. Nas razões do recurso especial
(e-STJ fls. 252/257), interposto com base no art. 105, III, a e c, da CF, a recorrente alegou que o
acórdão, ao manter a desconsideração da personalidade jurídica, violou o art. 50 CC/2002. A
recorrente afirmou que (e-STJ fl. 255): (...) não se vislumbra minimamente dos autos qualquer
fundamento apto a embasar a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da
Recorrente, tendo em vista que a Recorrida não demonstrou qualquer circunstância suficiente a
ensejar tal desconsideração, que somente é cabível em casos excepcionais devidamente
fundamentados. Ou seja, não se demonstrou qualquer intuito fraudulento, desvio de finalidade e
nem tampouco mau uso da personalidade jurídica. Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls.
261/284). No agravo (e-STJ fls. 289/293), afirma-se a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial. Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 296/319). É o relatório.
Decido. O recurso especial foi interposto com fundamento no Código de Processo Civil de 2015,
motivo por que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC (Enunciado Administrativo n. 3/STJ). A Justiça local não se manifestou quanto ao art. 50
do CC/2002. Dessa forma, sem ter sido objeto de debate na decisão recorrida, a matéria carece
de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o empecilho da Súmula n.211/STJ. A Corte de
origem entendeu que o agravo de instrumento não seria cabível no presente caso, devendo a
recorrente usar outros meios para deduzir sua pretensão em juízo, conforme o trecho a seguir (eSTJ fls. 248/249): Esta decisão, que decide o incidente (e não a deliberação que instaura o
procedimento), tem natureza de decisão interlocutória, sendo atacável por meio de agravo de
instrumento nos termos do art. 1.015, IV, do CPC/2015. Neste particular: A decisão que põe fim
ao procedimento incidental de desconsideração da pessoa jurídica (art. 136) que comporta
contraditório e produção de provas, em respeito ao preceito constitucional de que ninguém será
privado de seus bens sem antes ser ouvido, também está sujeita a agravo de instrumento
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [coord.]. Primeiros comentários ao novo código de processo
civil: artigo. 1ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1454). Ou seja, a
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deliberação que apenas acolhe o pedido de instauração do procedimento de desconsideração da
personalidade jurídica não é atacável por agravo de instrumento, razão por que o presente
recurso , porquanto inadmissível, não deve ser conhecido. Observe-se que a inadmissibilidade do
agravo não importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a decisão em
preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso (...). A respeito de tais razões de
decidir, a recorrente não se manifestou. Assim, não estando impugnado fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido, é aplicável a Súmula n. 283/STF. A jurisprudência desta Corte
está sedimentada no sentido de que o conhecimento do recurso, pela alínea c do permissivo
constitucional, exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente
e demonstração do dissídio, mediante cortejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados. Sob esse aspecto, confira-se o seguinte julgado da Corte Especial em
hipótese análoga: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 105, III, ‘c’, da Constituição
Federal, é cabível a interposição do recurso especial quanto o acórdão recorrido ‘der a lei federal
interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal’. 4. “Para que se caracterize o
dissídio, faz-se necessária a demonstração analítica da existência de posições divergentes sobre a
mesma questão de direito” (AgRg no Ag 512.399/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJ 8/3/04). 5. Para demonstração da existência de similitude das questões de direito
examinadas nos acórdãos confrontados’ [é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo
de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela
alínea a quer pela c’ (AgRg nos EREsp 382.756/SC Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial,
DJe 17/12/09). 6. Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso
especial, a admissão deste pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional importará na aplicação,
nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit cúria e da mihi
factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro
lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual
supostamente houve divergência jurisprudencial. 7. A mitigação do mencionado pressuposto de
admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na
medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara e precisa e com a devida
antecipação qual a tese insculpida no recurso especial. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg
no REsp 1.346.588/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL,
julgado em 18/12/2013, DJe 17/3/2014) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA Relator (STJ – AREsp: 1173512 SP 2017/0237387-6, Relator: Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 03/04/2018).”
Questão nº 22 – Arquiteto
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que tal questão
foi formulada a partir da ABNT NBR 6492, portanto, com total caráter de conhecimento técnico.
Analise a seguir a figura retirada de tal Norma:
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Portanto, gabarito correto e mantido.
Questão nº 22 – Assistente Social
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao candidato recorrente, visto que
a questão solicita que o candidato analise as assertivas e dentre elas, aponte quais constituem
competências do assistente social, conforme o que dispõe a Lei de Regulamentação da Profissão,
matéria devidamente contida no conteúdo programático para a prova. Das afirmativas I, II e III
apenas a I está correta, consta no art. 4º, I, da referida Lei. A afirmativa contida no item II referese a uma das atribuições privativas do Assistente Social, e não competência, contida no art. 5º, I.
A afirmativa III, por sua vez, constitui um dever do Assistente Social, que aparece no Código de
Ética Profissional, art. 3º, I.
Questão nº 22 – Auxiliar em Saúde Bucal
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA.Como a questão não faz
referência quanto a qual teoria do comportamento da cárie dental se refere os itens, e havendo
diferenças entre elas, decide-se pela anulação da questão.
Fonte:
http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/casos_complexos/Amelia/Complexo_05_
Amelia_Etiologia.pdf
Questão nº 22 – Enfermeiro ESF
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Segundo o candidato o edital do concurso não prevê
a utilização de qualquer referencial teórico para avaliar o conhecimento técnicos do cargo
do enfermeiro. O edital prevê assistência de enfermagem pré e pós operatório com ações de
enfermagem na realização de curativos.Assim com o conhecimento de enfermagem até mesmo
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o paciente pós-operatório pode ter uma permanência prolongada ou por ser um paciente
debilitado tem risco de desenvolver lesões por pressão, além de complicações com a ferida
cirúrgica podendo não ter uma cicatrização de primeira intenção. Daí a importância do
enfermeiro na avaliação de feridas, para uma realização adequada de curativos, pois ao
enfermeiro não basta a técnica, mas sim a avaliação da lesão. Quanto a mudança da
nomenclatura não muda o processo fisiológico que evidencia a evolução do processo de
cicatrização da ferida. Quanto a literatura desatualizada tem menos de cinco anos como é
exigido em casos de publicações cientificas. Desta forma a fisiopatologia não muda, mesmo
mudando a nomenclatura do termo ulcera por pressão ou lesão por pressão. O processo de
cicatrização das feridas seja qual for o tipo de ferida. O corpo imediatamente tenta reparar o dano
e cicatriza-la. O processo de cicatrização das feridas ocorre em três fases sequenciais:
inflamação, proliferação e remodelamento (TIMBY, 2014). No que tange a questão me
direciono a fase de proliferação. Onde o tecido de granulação cresce a partir das bordas da ferida,
na direção de seu centro. Ele é frágil e fácil de ser rompido, por meios físicos ou químicos.
Enquanto mais e mais fibroblastos produzem colágeno, a força de adesão da ferida aumenta.
Próximo do fim da fase de proliferação, os novos vasos sanguíneos se degeneram, fazendo com
que a cor rosada presente previamente desapareça. Assim a questão é objetiva não questiona
graus das lesões por pressão, mas evidencias quanto a cicatrização. Na opção (A) que diz que a
mais secreção deve ser ao contrário. Já a opção (B) refere não haver mais desconforto, neste caso
ainda haverá desconforto.
Na opção (C) as bordas da ferida estão rosadas associada a diminuição de seu tamanho, o que
está correta conforme literatura descrita.
E a opção (D) refere-se a presença de túnel sob a margem da ferida o que está errado uma vez
que a ferida deve estar reduzindo o tamanho para uma boa evolução da ferida, o que é errado.
Questão nº 22 – Fiscal de Obras
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Com relação a alternativa A e B: No ofício, tanto
interno quanto externo, é necessário que se faça a numeração dos mesmos e a colação da data
(ano vigente), conforme item 3.1 do Manual de Redação da Presidência da República:
3.1. Partes do documento no Padrão Ofício
O aviso, o ofício e o memorando devem conter as seguintes partes:
a) tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede;
b) local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita;
Com relação a alternativa C: É imprescindível que, mesmo na comunicação interna, haja
formalização e formatação conforme o Manual de Redação da Presidência da República;
Com relação a alternativa D: As normativas internas não necessitam de aprovação prévia do
legislativo. É uma comunicação entre departamentos.
Portanto, mantem-se a questão com a resposta sendo a Alternativa B.
O fato de haver duas questões sobre o mesmo tema não inviabiliza sua aplicação, pois esse
impedimento no consta no edital.
Com isso, acusa-se improcedente o recurso.

18

Município de Nova Prata
Fls.

Rubrica

ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

Questão nº 22 – Monitor Social
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Como o Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa Idosa, vulgo Conselho Nacional do Idoso é um órgão do Ministério dos
Direitos Humanos, a questão possui duas alternativas que podem ser assinaladas como corretas,
letras “a” e “d”.
Questão nº 22 – Nutricionista
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Segundo Sônia Tucunduva
Philippi no livro Pirâmide dos Alimentos. Fundamentos básicos da Nutrição. Editora Manole,
2008. Página: 89:
“Os carotenóides encontram-se em abundância nos alimentos. Grande parte dos carotenóides é
proveniente de alimentos de origem vegetal (frutas, legumes e verduras), embora também
possam ser encontrados em alimentos de origem animal, como ovos, leite, queijos, vísceras e
alimentos processados (adicionados com o objetivo de dar cor aos alimentos).
A questão coloca em seu enunciado que betacaroteno é o carotenoide mais importante como
precursor da vitamina A, neste caso se for considerar a forma de carotenóides pró vitamina A,
suas fontes alimentares são somente de origem vegetal como frutas, legumes e verduras.”
Diante do recurso apresentado solicito a anulação da questão 22.
Questão nº 22 – Psicólogo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O autor citado é uma referência na área de
psicodiagnóstico. O próprio requerente o refere, na sua argumentação, demonstrando reconhecêlo. O requerente não aponta nenhum problema em relação ao gabarito, sendo que este permanece
sem alteração.
Questão nº 23 – Advogado
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso não condiz com a questão impugnada.
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Questão nº 23 – Arquiteto
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que tal figura é
referenciada por Claudia Campos Netto em seu Livro Desenho Arquitetônico e Design de
Interiores, como segue a seguir:

Além disso, o corrimão já é trazido pela figura da questão, portanto, não há chances de o mesmo
ser solicitado novamente. Ainda, segundo o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa,
balaústre consiste em uma pequena coluna ou pilar que sustenta uma travessa ou um corrimão,
conforme indicado pela seta da figura acima.
Dessa forma, gabarito correto e mantido.
Questão nº 23 – Bibliotecário
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que o erro foi
de digitação e como ele não interfere na correta interpretação do texto, o recurso não procede.
Questão nº 23 – Enfermeiro ESF
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Acerca da doença na avaliação do enfermeiro SÃO
CONSIDERADOS SINAIS E SINTOMAS nos achados na avaliação: o enfermeiro ao avaliar
um paciente com tal quadro tem como recurso para a avaliação o histórico de enfermagem,
(anamnese e exame físico). Segundo edital, temas abordados incluem assistência de
enfermagem ao indivíduo acometidos cardiovasculares renais e respiratórios entre outros.
Para o enfermeiro prestar assistência de enfermagem deve proceder a avaliação do paciente pela
consulta de enfermagem. Iniciando com a anamnese e exame físico. Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC) é um termo genérico que descreve todos os problemas obstrutivos
pulmonares crônicos, incluindo asma, enfisema e bronquite crônica, separadamente ou em
conjunto. (BRAUN, ANDERSON, 2009). O aumento irreversível do volume das vias aéreas
distais aos brônquios terminais, especialmente dos alvéolos, que tem como consequência a
destruição das paredes alveolares e obstrução do fluxo de ar. Na fase inicial, a principal fonte da
obstrução é o desenvolvimento de inflamação das vias aéreas distais pequenas aos bronquíolos
respiratórios. Quando a doença é moderada ou grave, a diminuição da retração elástica dos
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Município de Nova Prata
Fls.

Rubrica

ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

alvéolos é o principal mecanismo da obstrução do fluxo de ar. Isso não é reversível. Os mesmos
autores descrevem como manifestações clínicas do enfisema, estão relacionadas a obstrução das
vias aéreas pequenas e dos alvéolos, hipoxemia crônica e hipercapnia. A maioria dos pacientes
com enfisema fuma intensamente há 20 anos ou mais e apresenta tosse crônica produtiva, mas
notável pela manhã. Dispneia e respiração ofegante podem ocorrer como manifestações
mínimas. CALLIL, PARANHOS, SILVA, 2018. Corroborando com a literatura utilizada e com
as autoras citadas acima. Descrevem que exacerbação leve da DPOC, um dos sinais cardinais: aumento da dispneia; - aumento da quantidade de secreção; secreção purulenta. Na moderada a
grave dois ou três dos sintomas cardinais: - aumento da dispneia; - aumento da quantidade de
secreção; - secreção purulenta.
Assim cabe ao enfermeiro conhecimento da fisiopatologia para que no momento da avaliação do
paciente através do histórico de enfermagem levantar dados subjetivos e objetivos que possam
indicar alterações respiratórias e relacionar a clínica do paciente.
Questão nº 23 – Fiscal de Obras
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. No conteúdo programático proposto consta o item
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Contrato administrativo é todo e qualquer ajuste entre
órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que há um acordo de vontade
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. Os contratos
administrativos são regidos pela Lei n° 8.666/93, mesmo que a lei não fosse citada no enunciado,
qualquer questão sobre o tema deve abordá-la.
Subordinam-se ao regime do contrato administrativo imposto pela Lei n° 8.666/93, além dos
órgãos da Administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou
indiretamente, pela União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios (artigo 1°, parágrafo
único).
Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução,
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em
conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
Portanto, acusa-se improcedente o recurso apresentado.
Questão nº 23 – Médico Veterinário
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Visto que no edital há constando a solicitação de
conhecimentos sobre saúde pública. Sendo que o Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos
maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, área também atuante pelo
Médico Veterinário.
Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968;
http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude
Questão nº 23 – Odontólogo ESF
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A resposta correta é a letra C e os recursos
apresentados não justificam a anulação da questão, primeiramente porque mm. Da face é
sinônimo
de
mm.
Da
expressão
facial
(https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/fonoaudiologia/musculos-da-expressao21
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facial/20787), segundamente porque em nenhum momento a alternativa correta cita a palavra
“TODOS” se referindo aos mm.
Questão nº 23 – Psicólogo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão aponta o comportamentalismo, o
inconsciente e a superação. A alternativa (a) propõe o determinismo sócio-historico, que é uma
abordagem que visa superar as dicotomias reducionistas da psicologia, se embasando no
materialismo histórico e dialético como teoria e método, propondo a compreensão do sujeito de
uma forma bem ampla, mas sem considerar possibilidades trascendentias. A alternativa (b)
propõe a psicologia social,que pode ser inclusive a psicologia sócio-histórica, porém, ao utilizarse a terminologia “psicologia social” abrange outras possibilidades, para além da abordagem
sócio-histórica. Na psicologia social, há abordagens comportamentais, como a tradicional
psicologia social brasileira de Aroldo Rodrigues, a exemplo. A alternativa (c) A psicologia
cognitiva é o ramo da psicologia que trata do modo como os indivíduos percebem, aprendem,
lembram e representam as informações que a realidade fornece. A psicologia cognitiva abrange
como principais objetos de estudo a percepção, o pensamento e a memória, procurando explicar
como o ser humano percebe o mundo e como utiliza-se do conhecimento para desenvolver
diversas funções cognitivas como: falar, raciocinar, resolver situações-problema,
memorizar,podendo-se considerar que a inteligência também faça parte deste rol de
características . Entretanto, não é uma terceira via, porque está dentro do escopo do que é
tradicionalmente considerado psicologia, isto é estudo do comportamento humano. A alternativa
(d) é a reposta em que a psicologia transcende aos determinismos apontados. A psicologia
humanista é considerada terceira via, justamente por não ser apenas uma teoria psicológica
calcada nos determinismos tradicionais tais como comportamento ou volições, mas uma filosofia
de vida, que busca compreender a existência humana.A psicologia humanista é considerada a
terceira via justamente por romper com os tradicionais comportamentalismo e psicanálise. O
requerente não apontou inconsistência no gabarito. A alternativa correta permanece sendo a D.
Questão nº 24 – Advogado
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A proposição IV é incorreta porque não é qualquer
político que pode propor, mas somente aquele com representação no Congresso Nacional, art.
103, VIII, CF.
Quando se fala em “somente” a questão está se referindo às proposições que estão corretas, o que
não significa dizer que somente aqueles indicados pelas proposições é que são legitimados para
propor as ações.
Questão nº 24 – Médico Ginecologista/Obstetra
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que de acordo
com as recomendações de Atualizações de Condutas em Pediatria da Sociedade de Pediatria de
São Paulo (2010-2013), referente a quantidade, metrorragia é definida como sangramento uterino
com intervalos regulares, sem caráter rítmico e com duração e volumes variáveis.
Fonte: http://www.spsp.org.br/site/asp/recomendacoes/Rec_56_DistMenstruais.pdf
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Questão nº 24 – Monitor Social
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão aborda os objetivos do Sistema Único de
Assistência Social, enquanto a alternativa “d” aborda as diretrizes da organização da assistência
social, portanto, alternativa “d” não contempla a resposta ao que propõe o enunciado da questão.
Questão nº 24 – Professor de Educação Infantil
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC, Referencial
Curricular
para
Educação
Infantil,
Vol.
3
[...]
disponível
em
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf Os momentos de jogo e de brincadeira
devem se constituir em atividades permanentes nas quais as crianças poderão estar em contato
também com temas relacionados ao mundo social e natural. Sendo assim, a questão será
mantida.
Questão nº 24 – Psicólogo
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Há duas alternativas corretas:
(a) e (d). Portanto, a questão é passível de anulação.
Questão nº 25 – Advogado
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “C”.
Essa banca entende pela alteração do gabarito para que conste como correta a alternativa “C”,
uma vez que as proposições I, II e III estão corretas. A proposição IV está incorreta, pois a
imperatividade não é atributo do poder de polícia, mas sim atributo do ato administrativo.
Questão nº 25 – Arquiteto
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que conforme
apontado pelo próprio candidato, a resposta correta é a alternativa C como já consta no gabarito
provisório.
Questão nº 25 – Atendente de Serviços de Saúde
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que
atendimento ao cliente é tema exigido pelo edital e a questão questiona das questões sobre as
características do bom atendimento assinalar a que discorre sobre a confiança e não sobre o bom
atendimento, sendo que a estabelecer uma relação de confiança é fundamental para o bom
atendimento. Reconhecer as fraquezas e os erros, agir com ética são fatores determinantes em
uma relação servidor-usuário. Conquistar a confiança do cliente é o primeiro passo para também
fidelizá-lo. Enquanto vemos a experiência do cliente se tornar cada vez mais arrojada, devido aos
recentes e velozes avanços tecnológicos, é normal que algumas marcas acabem se perdendo na
sua relação com os consumidores. Assim sendo, para conquistar a confiança do consumidor é
preciso entregar uma experiência única, usando o atendimento ao cliente como uma maneira de
se conectar melhor ao público final, a partir de um serviço de qualidade.
Fonte: http://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20170703_cartilhaexcelenciaeboas.pdf
https://www.novaxtelecom.com.br/atendimento-ao-cliente/veja-como-conquistar-confianca-doconsumidor-com-bom-atendimento-ao-cliente/
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Questão nº 25 – Enfermeiro
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa II é a alternativa incorreta por descrever
que
- Controle dos hipertensos, como cuidado direto com o paciente acontece somente por meio da
consulta médica. Essa é uma estratégia de extrema importância, pois fornece condições de
estabelecimento vínculo entre o profissional enfermeiro e a pessoa hipertensa.
Se ocorrer somente por meio da consulta médica. Não será uma estratégia de extrema
importância, pois não vai favorecer condições de estabelecimento de vinculo entre o profissional
enfermeiro e a pessoa hipertensa. Pois o controle dos hipertensos, como cuidado direto com o
paciente acontece por meio da consulta médica e também do contato com o enfermeiro. Pois a
necessidade de educação em saúde entre as estratégias para mudança de estilo de vida e assim a
importância de outros profissionais no contato direto com o paciente e não somente o médico.
A hipertensão arterial é um excelente modelo para o trabalho de uma equipe multiprofissional.
Por ser uma doença multifatorial, que envolve orientações voltadas para vários objetivos, terá
seu tratamento mais efetivo com o apoio de vários profissionais de saúde. (Diretrizes Brasileiras
de Cardiologia, 2010).
Questão nº 25 – Enfermeiro ESF
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. ASSISTÊNCIA aos indivíduos acometidos por
distúrbios CARDIOVASCULARES: DESTA FORMA A HIPERTENSÃO se enquadra dentro
dos distúrbios cardiovasculares.
Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada
dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos,
alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros
fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes
melito (DM).Mantém associação independente com eventos como morte súbita, acidente
vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca (IC),
doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica (DRC), fatal e não fatal. (7ª Diretriz
Brasileira de Hipertensão Arterial, 2016).
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada uma doença com alta prevalência e baixo
controle, e seu tratamento inadequado pode resultar em doença arterial coronariana (DAC),
infarto agudo do miocárdio (IAM), doença vascular periférica (DCP), acidente vascular
encefálico (AVE), insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência renal. Em razão dessas
consequências, a HAS é responsável por cerca de 7,6 milhões de óbitos no mundo. (DEMONER,
RAMOS, PEREIRA, 2012).
Daí a relevância da abordagem sobre hipertensão.
Ao enfermeiro é necessário o conhecimento fisiopatológico para um adequado cuidado de
enfermagem durante a assistência, e assim ter um pensamento crítico e raciocínio diagnóstico,
situando-os para o julgamento e a tomada de decisão na elaboração de diagnósticos de
enfermagem uma importante etapa do processo de enfermagem. (CROSSETI et al. 2011).
Ainda a tomada de decisão é uma atividade essencial do enfermeiro, exigindo competências
técnico-cientifica ética, estética e humanista. Nas diferentes dimensões dos saberes e fazeres, na
busca de resultados positivos em saúde. (CROSSETI et al. 2011).
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Neste contexto o processo de raciocínio diagnóstico compreende uma das funções principais do
enfermeiro na prática clínica. Raciocinar com finalidade diagnóstica é usar razão para conhecer
os problemas de saúde do paciente, além de auxiliar no alcance da solução da solução destes.
Diagnosticar é a arte, a ciência ou o ato de identificar o problema de saúde e suas causas com
base em sinais, sintomas, fatores de risco, exames e informações complementares. (LOPES,
2001). Assim um erro de digitação em uma letra não compromete o conhecimento.
Questão nº 25 – Médico Veterinário
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a
alternativa correta é "C".
De acordo com Instrução Normativa SDA n° 20, de 21 de outubro de 2016 alterada pela
Instrução Normativa SDA n° 8, de 17 de fevereiro de 2017 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento:
Art. 17. Os estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de corte registrados no SVE
poderão escolher o laboratório onde serão realizados os ensaios laboratoriais para salmonelas.
Dessa forma a alternativa d está correta.
Questão nº 25 – Odontólogo ESF
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa correta é a letra A, pois a letra B fala de
mm. Pterigoideo Mesial, que não existe, e sim mm. Pterigoideo Medial. A letra C não menciona
o mm. Pterigoideo Medial, e a letra D não menciona o mm. Temporal, sendo esses mais
importantes na mastigação que o mm. Bucinador. Restando, obviamente a alternativa A comoa
correta para a questão apresentada.
Questão nº 25 – Psicólogo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O referido erro de digitação na palavra “como” em
nada altera a interpretação do enunciado, que fica extremamente claro que deve-se marcar
verdadeiro ou falso aos itens que segue, sobre a questão do racismo.
Questão nº 25 – Psicopedagogo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O item III da questão 25, não dificulta o entendimento
do contexto a qual se refere. Portanto, a palavra a mais “passou” em nada altera o sentido da
afirmação. A questão não será cancelada.
Questão nº 25 – Técnico em Topografia
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que é possível
ver no endereço: "https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad-plant-3d/learnexplore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/PTB/AutoCAD-Core/files/GUID-440F891E-E6984A99-9DDF-AC4F9C20AD76-htm.html?st=orto%20atalho" que a tecla de atalho para função
orto é a F8. A Tecla F10 corresponde a ativação e desativação do rastreamento Polar como o
endereço a seguir mostra: "https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad-plant3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/PTB/AutoCAD-Core/files/GUID-7422CD822079-4CDC-AE6F-854DF2D07188-htm.html?st=polar%20atalho". O endereço citado pelo
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candidato mostra como é possível usando a função orto desativá-la ativando uma nova função, o
rastreamento polar que a sobrepõe com sua tecla de atalho F10.
Questão nº 26 – Arquiteto
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que tal figura é
referenciada por Claudia Campos Netto em seu Livro Desenho Arquitetônico e Design de
Interiores, como segue a seguir:

Por pior que seja a resolução da figura, o reconhecimento do projeto é básico e essencial.
Observe:
- Uma planta baixa obviamente não poderia ser representada pela figura trazida pela questão.
Analise a figura abaixo referenciando uma planta baixa.

Do mesmo modo, um corte também não poderia ser representado figura trazida pela questão,
uma vez que o padrão de corte é trazido pela figura abaixo. Além disso, os cortes dos projetos
arquitetônicos devem indicar as cotas verticais e as cotas de nível, logo, isso não foi trazido pela
figura da questão.

26

Município de Nova Prata
Fls.

Rubrica

ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

Por fim, uma elevação lateral também não poderia ser representada pela figura da questão, uma
vez que, segundo a referência de Netto, a fachada deve representar a vista da parte frontal da
edificação. As outras vistas, em geral, chamamos de elevações laterais. O projeto de uma
elevação lateral é representado a seguir.

Com base nisso, o gabarito encontra-se correto e será mantido.
Questão nº 26 – Atendente de Creche
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC Referencial
Curricular
para
a
Educação
Infantil
Vol.
2,
disponível
em
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf, página 60 [...]Alguns cuidados precisam
ser providenciados antes dos bebês e crianças pequenas dormirem, como retirar calçados,
verificar se há necessidade de troca de fraldas sujas ou molhadas, retirar objetos ou roupas que
apertam, colocar o bebê de lado para evitar acidentes no caso de regurgitar ou vomitar durante
o sono. Sendo assim, a questão será mantida.
Questão nº 26 – Psicólogo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A teoria do desenvolvimento abrange muitos autores,
incluindo o citado PIAGET. Este autor é clássico, na teoria do desenvolvimento, portanto, não há
como refutar-se dele quando se pensa em desenvolvimento. Qualquer estudo minimante sério,
vai se embasar em algum teórico, o que não justifica que não se possa utilizar um teórico
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clássico. Seria até justificável anulação da questão, se esta prova tivesse se utilizado de um
teórico recente, mas um clássico da psicologia, faz parte do conhecimento geral do profissional.
A única possibilidade de gabarito para esta questão é a letra B.
Questão nº 26 – Psicopedagogo
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. No item III da questão 26,
ocorreu equívoco ao afirmar que o desenvolvimento e aprendizagem estão interligados desde
o“primeiro ano de vida, ao invés de “primeiro dia de vida, ou desde o seu nascimento.Portanto, a
questão deverá ser anulada, pois pode levar a entender odesenvolvimento e aprendizagem ocorre
a partir do primeiro ano de vida.
Questão nº 27 – Arquiteto
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que tal erro de
ortografia não compromete o entendimento da questão, que mesmo que o termo não estivesse
presente no enunciado, a compreensão do que se pede seria a mesma. Portanto, gabarito correto e
mantido.
Questão nº 27 – Atendente de Serviços de Saúde
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a epidemia
se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a nível municipal
acontece quando diversos bairros apresentam uma doença, a epidemia a nível estadual acontece
quando diversas cidades têm casos.
Fonte:
http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandrevranjac/
http://portalms.saude.gov.br/
Questão nº 27 – Bibliotecário
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a despeito
de quaisquer polêmica, o fato é que o gabarito é referendado por obra basilar da nossa área, a
saber BIBLIOTECAS COMO ORGANIZAÇÕES – 1ª edição revista Alba Maciel & Marília
Mendonça. Por outro lado, nem todas as questões precisariam ser referendadas pela ABNT. Por
fim, resta lembrar que o termo “conceituar classificações” não foi apresentado na argumentação
do recurso.
Questão nº 27 – Enfermeiro
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. 4.1.3. Preparo da pele
1.Um novo cateter periférico deve ser utilizado a cada tentativa de punção no mesmo
paciente28.
2. Em caso de sujidade visível no local da futura punção, removê-la com água e sabão antes da
aplicação do antisséptico.
3. O sítio de inserção do cateter intravascular não deverá ser tocado após a aplicação do
antisséptico (técnica do no touch). Em situações onde se previr necessidade de palpação do sítio
calçar luvas estéreis.
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4. Realizar fricção da pele com solução a base de álcool: gliconato de clorexidina > 0,5%,
iodopovidona – PVP-I alcoólico 10% ou álcool 70%7.
• Tempo de aplicação da clorexidina é de 30 segundos enquanto o do PVPI é de 1,5 a 2,0
minutos. Indica-se que a aplicação da clorexidina deva ser realizada por meio de
movimentos de vai e vem e do PVPI com movimentos circulares (dentro para fora).
• Aguarde a secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à punção.
5. A remoção dos pelos, quando necessária, deverá ser realizada com tricotomizador elétrico ou
tesouras. Não utilize laminas de barbear, pois essas aumentam o risco de infecção.
6. Limitar no máximo a duas tentativas de punção periférica por profissional e, no máximo,
quatro no total.
4.1.4. Estabilização pg.55
Estabilizar o cateter significa preservar a integridade do acesso, prevenir o deslocamento
do dispositivo e sua perda.
Assim dentro das orientações descritas na questão a cerca das orientações para dispositivos
venosos o item incorreto é a alternativaIV- Limitar no máximo a quatro tentativas de punção
periférica por profissional e, no máximo, seis no total.
Em desacordo com a ANVISA 2017, QUE DESCREVE:
LIMITAR NO MÁXIMO A DUAS TENTATIVAS DE PUNÇÃO PERIFÉRICA POR
PROFISSIONAL E, NO MÁXIMO, QUATRO NO TOTAL.
Questão nº 27 – Médico Veterinário
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a
alternativa correta é "C". De acordo com o recorrente existem protozoários que possuem
clorofila, como do filo Euglenophyla, porém o filo descrito são de algas, conforme a referência
bibliográfica utilizada pelo mesmo. Sendo assim conforme bibliografia descrita abaixo sobre os
protozoários a resposta correta é a "C"."São eucariontes; unicelulares, não apresentam parede
celular rígida, não contém clorofila; alimentam-se por ingestão..."
Microbiologia básica / Irineide Teixeira de Carvalho. – Recife: EDUFRPE, 2010.
Microbiologia Geral - PDFestudio01.proj.ufsm.br › cadernos › ifgo
Questão nº 27 – Monitor Social
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso não aborda o tema da questão, nem mesmo
nenhum tema relativo a esta prova.
Questão nº 27 – Nutricionista
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Recurso 1: Segundo a autora
Aline Mercadenti de Oliveira, no livro Dietoterapia nas Doenças Gastrointestinais do adulto
Rúbio, 2016. Página 121: Em relação aos Carboidratos dietas com elevada oferta de proteínas e
baixa oferta de carboidratos (máximo de 40% das calorias provenientes de hidrato de
carbono) têm sido recomendadas para promover rápida perda de peso pela promoção do
metabolismo do tecido adiposo, o que pode constituir mais opção terapêutica para a DHGNA.
No entanto, a perda de peso parece estar mais associada a diminuição da ingestão calórica e
aumento da duração da dieta do que o baixo conteúdo de carboidratos.
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Recurso 2: Segundo o recurso da candidata com documentos da Sociedade Brasileira de
Hepatologia: "A dieta deve ser balanceada, com ajustespara portadores de diabetes, dislipidemia,
cardiopatias e dislipidemia; a redução gradual do peso corporal deve ser gradual (redução de
mais ou menos10% do peso total em seis meses); atenção deve ser dada à medida da
circunferência abdominal. O emagrecimento rápido não é recomendável."
Recurso 3: Segundo o recurso da candidata: as diretrizes não estão de acordo com a
descrição:
A dieta recomendada e de 15 a 20% de proteína, ou seja, Normo a hiperproteica, carboidrato no
máximo 45% e não 40% como está na opção considerada verdadeira. O aumento de proteína
deverá ser avaliado. Resposta = Segundo a autora Aline Mercadenti de Oliveira, no livro
Dietoterapia nas Doenças Gastrointestinais do adulto Rúbio, 2016. Página 121: Em relação aos
Carboidratos dietas com elevada oferta de proteínas e baixa oferta de carboidratos (máximo de
40% das calorias provenientes de hidrato de carbono) têm sido recomendadas para promover
rápida perda de peso pela promoção do metabolismo do tecido adiposo, o que pode constituir
mais opção terapêutica para a DHGNA.
Na fonte apresentada pela candidata consta = A ingestão excessiva de carboidratos pode ser
prejudicial para indivíduos com DHGNA, e esse alto consumo parece estar relacionado ao estado
inflamatório e à progressão da doença. Dietas com baixos níveis de carboidratos, low-carb
(<45% de carboidratos / dia), mostram resultados positivos em relação à perda de peso,
redução do conteúdo de triglicerídeos intra-hepáticos e melhora dos parâmetros metabólicos em
indivíduos obesos.
RESPOSTA: Dos 3 recursos apresentado o recursos 2 está correto quando se afirma na
alternativa A adotar uma dieta com elevada oferta de proteínas e baixa oferta de carboidratos
(máximo de 40% das calorias) para promover rápida perda de peso pela promoção do
metabolismo de tecido adiposo e o correto segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia= "A
redução ponderal deve ser gradual. A perda de peso acelerada pode produzir efeitos
reversos, levando a uma maior agressão hepática."
No recurso 3 a alternativa A coloca Adotar uma dieta com elevada oferta de proteínas e baixa
oferta de carboidratos (máximo de 40% das calorias) e a fonte apresentada pela candidata afirma
“Dietas com baixos níveis de carboidratos, low-carb (<45% de carboidratos / dia) mostram
resultados positivos em relação à perda de peso, redução do conteúdo de triglicerídeos intrahepáticos e melhora dos parâmetros metabólicos em indivíduos obesos”.
Diante dos recursos apresentados 2 e 3 solicito a anulação da questão 27.
Questão nº 27 – Psicólogo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão refere-se a uma fase do desenvolvimento
humano, conteúdo que está no edital.A questão aponta um texto do psicanalista Eizirik mas
questiona a respeito da teoria de Erik Erikson, autor clássico da teoria do desenvolvimento. Este
é um tema clássico, da psicanálise, e, portanto, não há motivo plausível de anulação.
Questão nº 28 – Advogado
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa “d” está incorreta porque não é em todos
os casos que o silêncio importa anuência. Conforme se verifica no artigo 111 do CC, o silêncio
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somente importará anuência quando as circunstâncias ou os usos autorizarem e não for
necessária a declaração de vontade expressa.
Questão nº 28 – Assistente Social
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao candidato recorrente, visto que
com base no próprio texto recursal, é possível perceber que as afirmativas contidas nas letras A,
B e D contêm erros. A pesquisa profissional no Serviço Social ocorre de maneira intrínseca ao
exercício profissional do assistente social, quando mesmo atua sob as expressões da questão
social, precisa conhecê-las, diagnosticá-las, para poder intervir, de maneira que a letra A
encontra-se errada. É uma prática eminentemente interventiva, logo a afirmativa em B está
errada, mas que também considera a produção teórica para melhor atuar e realizar as ações
profissionais devidas. Contudo, o conhecimento produzido não é inquestionável, como aparece
na letra D, pois a realidade é dinâmica.
Questão nº 28 – Bibliotecário
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a “Lista de
documentos” é uma maneira muito simples para definir um índice, mas está longe de ser
incorreta, como pode ser checado de onde foi extraído. A saber BIBLIOTECAS COMO
ORGANIZAÇÕES – 1ª edição revista Alba Maciel & Marília Mendonça.
Questão nº 28 – Enfermeiro
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Conforme enunciado da questão: é perguntado: De
acordo com o protocolo de cirurgia segura este apresenta a “Lista de Verificação para
cirurgia segura” que divide a cirurgia em três fases uma delas é antes da indução
anestésica: (BRASIL, 2013) então é correto afirmar que nesta fase é conferido.
A finalidade deste protocolo é determinar as medidas a serem implantadas para reduzir a
ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento
da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, no local correto e no paciente correto,
por meio do uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura desenvolvida pela Organização
Mundial da Saúde - OMS.
O volume anual de cirurgias de grande porte foi estimado entre 187 e 281 milhões, a partir de
dados de 56 países, o que representa, aproximadamente, uma cirurgia para cada 25 pessoas por
ano. Nas últimas décadas, as técnicas cirúrgicas foram bastante aperfeiçoadas, aumentando as
oportunidades de tratamento de patologias complexas. No entanto, esses avanços também
aumentaram, de modo expressivo, o potencial de ocorrência de erros que podem resultar em
dano para o paciente e levar à incapacidade ou à morte.
Ronsmans C, Graham WJ. Maternal mortality: who, when, where, and why. Lancet. 368.
England2006. p. 1189-200
Zegers M, de Bruijne MC, de Keizer B, Merten H, Groenewegen PP, van der Wal G, et al. The
incidence, root-causes, and outcomes of adverse events in surgical units: implication for
potential prevention strategies. Patient Saf Surg. 5. England2011. p. 13.
BRASIL, 2023
Muitos fatores concorrem para que um procedimento cirúrgico seja realizado de forma segura:
profissionais capacitados, ambiente, equipamentos e materiais adequados para a realização do
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procedimento, conformidade com a legislação vigente, entre outros. Entretanto, este protocolo
trata especificamente da utilização sistemática da Lista de Verificação de Cirurgia Segura como
uma estratégia para reduzir o risco de incidentes cirúrgicos. Baseia-se na Lista de Verificação de
Cirurgia Segura e no Manual de Cirurgia Segura, desenvolvidos pela OMS.
A Lista de Verificação divide a cirurgia em três fases:
I - Antes da indução anestésica;
II - Antes da incisão cirúrgica;
III - Antes do paciente sair da sala de cirurgia.
Cada uma dessas fases corresponde a um momento específico do fluxo normal de um
procedimento cirúrgico. Para a utilização da Lista de Verificação, uma única pessoa deverá ser
responsável por conduzir a checagem dos itens. Em cada fase, o condutor da Lista de Verificação
deverá confirmar se a equipe completou suas tarefas antes de prosseguir para a próxima etapa.
Caso algum item checado não esteja em conformidade, a verificação deverá ser interrompida e o
paciente mantido na sala de cirurgia até a sua solução.
Antes da indução anestésica: O condutor da Lista de Verificação deverá:
1. Revisar verbalmente com o próprio paciente, sempre que possível, que sua identificação tenha
sido confirmada.
2. Confirmar que o procedimento e o local da cirurgia estão corretos.
3. Confirmar o consentimento para cirurgia e a anestesia.
4. Confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e sua demarcação
5. Confirmar a conexão de um monitor multiparâmetro ao paciente e seu funcionamento.
6. Revisar verbalmente com o anestesiologista, o risco de perda sanguínea do paciente,
dificuldades nas vias aéreas, histórico de reação alérgica e se a verificação completa de
segurança anestésica foi concluída. (BRASIL, 2013)
ASSIM O ITEM IV- Confirmar MANUALMENTE o sítio cirúrgico correto e sua demarcação.
ESTA INCORRETA, POIS É CORRETO AFIRMAR QUE SE DEVE Confirmar
VISUALMENTE o sítio cirúrgico correto e sua demarcação.
E NÃO MANUALMENTE Para garantir maior segurança ao paciente. Lembrando que
esta verificação é Antes da indução anestésica. De acordo com o item 4 da verificação de
acordo com protocolo do Ministério as Saúde. (BRASIL, 2013).
Questão nº 28 – Odontólogo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Foi reavaliado e a melhor resposta para o enunciado
apresentado ainda continua sendo a letra C. Segue link para estudo da definição CORRETA de
Carcinoma espinocelular: http://www.fo.usp.br/?page_id=3734
Questão nº 28 – Professor de Educação Infantil
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO.
Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/459/medica-valorizou-aluno [...] O método
Montessori é fundamentalmente biológico. Sua prática se inspira na natureza e seus
fundamentos teóricos são um corpo de informações científicas sobre o desenvolvimento infantil.
Segundo seus seguidores, a evolução mental da criança acompanha o crescimento biológico e
pode ser identificada em fases definidas, cada uma mais adequada a determinados tipos de
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conteúdo e aprendizado. O conteúdo também é encontrado na página Lar Montessori disponível
em https://larmontessori.com/o-metodo/. Sendo assim, a questão será mantida.
Questão nº 28 – Psicólogo
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Erro de digitação: a palavra
correta seria INFRACIONÁRIO, dessa forma, alterando o sentido da alternativa “a”.
Questão nº 29 – Arquiteto
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que há grandes
diferenças entre um disjuntor comum e um disjuntor diferencial residual (DR). Veja o que diz
Julio Salgado (Técnicas e Práticas Construtivas para Edificação):
- Disjuntor: dispositivo de proteção da instalação elétrica com a finalidade de protegê-la de
sobrecargas e curtos-circuitos. Deve ser calculada em função da potência de demanda.
- Disjuntor diferencial residual (DR): equipamento de proteção de alta sensibilidade, instalado
com a finalidade de proteção dos circuitos contra choques elétricos e fuga de corrente elétrica.
Deve ser dimensionado de acordo com a potência de demanda.
Portanto, gabarito correto e mantido.
Questão nº 29 – Atendente de Serviços de Saúde
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a saúde do
idoso é tema abordado pelo edital, o que inclui o estatuto do idoso que é legislação básica para
ações voltadas a saúde dessa população.
Fonte: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/98301/estatuto-do-idoso-lei-10741-03
Questão nº 29 – Enfermeiro
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher e o Capítulo III do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 2013-2015 orientaram a
identificação de 16 objetivos, cujo cumprimento será analisado a partir de seus respectivos
descritores e indicadores. Os descritores constituem os temas-chave que serão monitorados – o
quê – por meio de informações sobre seus diversos indicadores. A articulação entre objetivos,
descritores e indicadores foi traduzida em 16 Quadros, em conformidade com o mesmo número
de objetivos escolhidos. Esses Quadros foram construídos com o propósito de orientar o olhar
dos OPM para as questões que afetam a saúde das mulheres. Além dos descritores e indicadores,
eles contemplam as principais fontes onde os dados poderão ser obtidos, de modo a agilizar o
monitoramento e acompanhamento da Política de Saúde da Mulher.
Portanto, cada quadro possui as seguintes características: uma linha com um objetivo específico
e três colunas referentes a descritores, indicadores e fontes de dados.
Na coluna de Fontes de dados pode-se identificar onde e como as informações poderão ser
obtidas. As fontes podem ser quantitativas e qualitativas. Assim a segunda coluna descreve os
indicadores
Os Quadros serão utilizados na execução dos dois primeiros passos a serem dados pelos OPM,
juntamente com profissionais da área de gestão das políticas: o desenho da estratégia de
monitoramento e a seleção dos indicadores prioritários para cada estado e município.
Recomenda-se que o plano estratégico oriente a respeito de o quê, onde, como e quando buscar
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os dados, sistematizá-los, analisá-los e divulgá-los. Esse momento implica a discussão de cada
um dos Quadros reproduzidos a seguir, focalizando a coluna dos indicadores que, sempre que
possível, deverão contemplar dados discriminados por raça/ cor/etnia e por idade.
(BRASIL, 2015)
Assim são descritos os indicadores a partir dados discriminados por raça/ cor/etnia e por
idade, que estão descritos conforme a segunda coluna. Para poder mensurar dados quantitativos
e qualitativos há necessidade da formulação dos indicadores que segue no quadro abaixo.
Objetivo 6: Reduzir a morbimortalidade POR CÂNCER na população feminina
Descritores
Indicadores, por raça/cor/etnia e idade.
-Taxa de mortalidade por câncer de mama
- Número de mulheres que morreram por
Câncer de mama câncer de mama
- Percentual de mulheres que tiveram acesso à
cirurgia de reconstrução mamária em relação às
que realizaram mastectomia.
- Razão de mamografia em mulheres de 50 a 69
anos e a população feminina nessa faixa etária.
- Número de mulheres que tiveram acesso à
mamografia - Existência de serviços de
mastologia para tratamento das alterações em
exames das mamas
- Existência de serviços de acompanhamento
das mulheres que realizaram tratamento para
câncer de mama
- Número de internações hospitalares por
câncer de mama
Quadro adaptado com as informações de (BRASIL, 2015)
PATOLOGIA: CÂNCER
Dados coletados são finitos em si próprio, só possuem significados á medida que são capazes de
gerar informações para o processo de decisão, com finalidade de melhoria contínua da qualidade.
(LEÃO ET AL, 2009)
Para Ferreira, os indicadores auxiliam na mensuração de mudanças e, em geral, são utilizados
quando as mudanças não podem ser medidas diretamente; servem para mostrar uma realidade
para quem não está inserido nela.
Campbell et al.(2003) Indicadores não proporcionam respostas definitivas, mas indicam um
problemas potenciais ou boas práticas do cuidado. Cada indicador utilizado realiza avaliação
qualitativa, transformando-a em dados mensuráveis, com numerador e denominador.
PORTANTO A SEGUNDA COLUNA APRESENTA OS INDICADORES.
Questão nº 29 – Farmacêutico
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão 29 não pode ser anulada, visto que está
pedindo para assinalar a alternativa CORRETA que é a Letra C, então todas as outras
alternativas devem obrigatoriamente estar INCORRETAS, pois independente de ser “Gástrica”
34

Município de Nova Prata
Fls.

Rubrica

ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

ou” Gastrina” a letra B está INCORRETA, já que a cimetidina não influencia os níveis séricos da
gastrina.
Questão nº 29 – Médico do ESF
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que segundo a
Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018) a introdução do tratamento à insulina deverá ser
assegurada a crianças e adolescentes com DM2 que apresentem cetose ou cetoacidose diabética;
a pacientes nos quais a distinção entre DM1 e DM2 não for evidente; sempre que o paciente
apresentar, em coleta aleatória de glicose plasmática ou venosa, valor ≥ 250 mg/dL ou HbA1c>
9%.
Fonte: https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-20172018.pdf(página 66)
Questão nº 29 – Nutricionista
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Segundo Aghajafari F,
Nagulesapillai T, Ronsksley PE, Tough SC, O’ Beirne M, Rabi DM. Association between
maternal sérum 25-hydroxyvitamin D level and pregnancy and neonatal outcomes: systematic
review na meta- analysis of observational studies. BMJ. 2013:346:f1169, citado este artigo em
Recomendações Nutricionais nos Estágios de Vida e nas doenças crônicas não transmissíveis.
Sônia Tucunduva Philippi. 1ª edição, 2017. Página: 270, capítulo 14 por Lígia Araújo MARTINI
e Kelly Virecoulon GIUDICI:
“ Na gestante, pode haver risco de vitamina D, em decorrência da recomendação de diminuição
da exposição solar. Essa inadequação pode estar relacionada ao menor peso ao nascer do bebê,
maior risco de diabete gestacional e pré- eclampsia, e ainda infecções virais.”
Resposta: tratando-se de uma revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais a
referência apresentada na resposta ao recurso, e pela atualização da referência e do livro citado,
2013 e 2017 respectivamente, como a candidata apresentou recurso baseado em literaturas de
renome da área de Nutrição, solicito a anulação da questão 29.
Questão nº 30 – Advogado
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Questão anulada, tendo em vista
a ambiguidade de interpretação, pois a parte final da Súmula 191 do TST, atualmente cancelada,
poderá ser aplicada aos eletricitários contratados sob a vigência da Lei 7.369/1985.
Questão nº 30 – Psicólogo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Há autores que afirmam que o não enfrentamento, é
uma forma de administrar os conflitos. Assim: Para Robbins (2002, apud Cavalcanti, 2006) há
várias formas de se administrar os conflitos, seriam: a) a resolução de problemas; b) metas
superordenadas; c) expansão de recursos; d) não-enfrentamento; e) suavização; f) concessão; g)
comando autoritário; h) alteração de variáveis humanas; e i) alteração de variáveis estruturais.
Não foi verificada concordância nem discordância com as técnicas apresentadas por
Chiavenato(2010a), verifica-se apenas uma forma diferente de se observar os conflitos, ou seja, o
que um observou o outro observou de forma diferenciada. CAVALCANTI, A. C. R. O Gestor e
seu Papel na Gestão de Conflitos: Um Estudo de Caso na Empresa de Varejo de Vestuário
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Masculino.
Belo
Horizonte,
2006.
Disponívelem:http://tupi.fisica.ufmg.br/michel/docs/Artigos_e_textos/Comunicacao_nas_organi
zacoes/papel_gestor_comunicacao.pdf Não –enfrentamento é uma maneira de evitar. Não é a
única forma de administrar o conflito, mas também é uma maneira. Portanto, a alternativa (B): o
conflito não pode ser evitado, não se sustenta.
Da mesma forma, a alternativa (D) não se sustenta, porque há a possibilidade de trabalhar com o
conflito. Assim, a alternativa (C) permanece sendo o gabarito.
Questão nº 30 – Atendente de Serviços de Saúde
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que o termo
DST não veio como sigla e sim como termo e resumido em sigla após, o que deixa claro o tema
abordado pela questão, sendo o termo substituído, mas não abolido pelo Ministério da Saúde, o
que caracteriza uma recomendação sobre o tema, haja visto que as principais publicações do
Ministério da Saúde ainda levam o termo DST. Ainda, segundo o Ministério da Saúde, os
princípios básicos para atenção às DST, como em qualquer processo de controle de epidemias,
são os seguintes: Interromper a cadeia de transmissão: atuando objetivamente nos “elos” que
formam essa corrente, ou seja, detectando precocemente os casos, tratando os infectados, e seus
parceiros, adequada e oportunamente. Prevenir novas ocorrências: por meio de aconselhamento
específico, durante o qual as orientações sejam discutidas conjuntamente, favorecendo a
compreensão e o seguimento das prescrições, contribuindo, assim, de forma mais efetiva, para a
adoção de práticas sexuais mais seguras.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente_transmissiveis.pdf
Questão nº 30 – Farmacêutico
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão 30 não deve ser anulada, visto que está
expressa de forma clara e objetiva que, o que se pede é a definição de Farmácia Hospitalar e não
a definição de Sistema Único de Saúde (SUS).
Conforme Lei 8.080 de 1990, O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
Questão nº 30 – Médico Veterinário
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a
alternativa correta é "B"
Conforme bibliografia descrita:
Dos leites fermentados
Art. 386. Para os fins deste Decreto, leites fermentados são produtos lácteos ou produtos lácteos
compostos obtidos por meio da coagulação e da diminuição do pH do leite ou do leite
reconstituído por meio da fermentação láctea, mediante ação de cultivos de microrganismos
específicos, com adição ou não de outros produtos lácteos ou de substâncias alimentícias.
§ 1º Os microrganismos específicos devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final
durante seu prazo de validade, conforme disposto em normas complementares.
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§ 2º São considerados leites fermentados o iogurte, o leite fermentado ou cultivado, o leite
acidófilo ou acidofilado, o kumys, o kefir e a coalhada.
DECRETO Nº 9.013, DE 29 DE MARÇO DE 2017 - Novo RIISPOA dispõe sobre o
regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, que disciplina a
fiscalização e a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, instituídas pela Lei
nº1.283, de 18 de dezembro de 1950, e pela Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989.
Indeferido pedido de anulação devido o conteúdo não estar no edital, pois há solicitação de
conhecimentos sobre Higiene veterinária e inspeção sanitária de produtos de origem animal:
condições de transporte, abate sanitário, tecnologia, processamento, inspeção, fiscalização e
comercialização.
Questão nº 30 – Operador de Máquinas
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O direito ao trabalho consiste um direito social,
conforme disposto no art. 7º da CF, “Capítulo II, Dos Direitos Sociais”.
Questão nº 30 – Professor de Educação Infantil
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC, Referencial
Curricular
para
Educação
Infantil,
Vol.
2
disponível
emhttp://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf [...] O estabelecimento de condições
adequadas para as interações está pautado tanto nas questões emocionais e afetivas quanto
nas cognitivas. As interações de diferentes crianças, incluindo aquelas com necessidades
especiais, assim como com conhecimentos específicos diferenciados, são fatores de
desenvolvimento e aprendizagem quando se criam situações de ajuda mútua e cooperação. As
características de cada criança, seja no âmbito afetivo, seja no emocional, social ou cognitivo,
devem ser levadas em conta quando se organizam situações de trabalho ou jogo em grupo ou em
momentos de brincadeira que ocorrem livremente. Sendo assim a questão será mantida.
Questão nº 30 – Secretário de Escola
Despacho/Justificativa:INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC disponível em
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/06_gest_edu_esc.pdf
[...]a
escola,
no
desempenho de sua função social de formadora de sujeitos históricos, constitui-se em um espaço
de sociabilidade, possibilitando a construção e a socialização do conhecimento vivo, que se
caracteriza enquanto processo em construção permanente e espaço de inserção dos indivíduos
nas relações sociais. Sendo assim, a questão será mantida.
Questão nº 31 – Advogado
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso improvido, apesar de não constar
explicitamente o tópico “Súmulas” no edital é evidente que o tema é implícito nos assuntos
levantados no edital.
Questão nº 31 – Agente Comunitário de Saúde
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa “b” é a única incorreta, pois o voto é
facultativo aos maiores de 16 anos e menores de 18 anos e não para todos os menores de 18 anos
(artigo 14, inciso II, alínea c da CF).
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Questão nº 31 – Bibliotecário
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Questão anulada, em razão de
possuir duas alternativas corretas. Letras “a” e “c”, ambas constantes no rol do artigo 3º da CF.
Questão nº 31 – Enfermeiro ESF, Farmacêutico, Odontólogo ESF e Médicos – Sábado
período Vespertino
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA.Haja vista que houve um erro
formal na referida questão, propriamente na alternativa letra C, levando os candidatos a uma
interpretação equivocada, induzindo-os em erro e, ademais o parágrafo único do Artigo 4° da lei
8080 traz que a iniciativa privada poderá participar de forma complementar no SUS, levando
assim a ter mais de uma questão correta, pugna pelo cancelamento da questão de n° 31.
Questão nº 32 – Advogado
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso improvido, uma vez que diante da
controvérsia jurisprudencial que se formou à época, sobre a competência da Justiça do Trabalho
processar e julgar honorários advocatícios o Superior Tribunal de Justiça afirmou que a matéria é
de competência da Justiça Estadual e não trabalhista, conforme Súmula 363 STJ.
Questão nº 32 –Odontólogo ESF
Despacho/Justificativa:INDEFERIDO. Candidato(a) solicita alteração de gabarito para
alternativa “A”. Ao consultar o gabarito provisório percebemos que a questão já possui a
alternativa “A” como resposta correta.
Questão nº 32 – Psicopedagogo
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Haja vista que houve um erro
formal na referida questão, propriamente na alternativa letra C, levando o candidato a uma
interpretação equivocada, induzindo assim em erro, pugna pelo cancelamento da questão de n°
32.
Questão nº 33 – Arquiteto
Despacho/Justificativa:INDEFERIDO. Existe uma enorme diferença ao tratar de águas fluviais
(refere-se a rios) ou águas pluviais (refere-se a chuvas), por isso o item II encontra-se incorreto.

Questão nº 33 – Bibliotecário
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A saúde é um direito social e não fundamental,
conforme Capítulo II – Dos Direitos Sociais da Constituição Federal, as demais alternativas
dizem respeito aos Direitos Fundamentais.
Questão nº 33 – Engenheiro Civil
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERANTIVA “D”. A
lei de licitações afirma que empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração
do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
38

Município de Nova Prata
Fls.

Rubrica

ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratadonão poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação
ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. Como o item II
da questão afirma que o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de
50% (cinquenta por cento) do capital... também se encontra correto, ou seja impedido de
contratar. Sendo assim os itens da questão estão corretos.
Questão nº 33 – Psicopedagogo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) interpelou recurso contra a questão nº 33,
porém sua justificativa remonta a questão de nº 32 anteriormente julgada.
Questão nº 34 – Arquiteto
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Não há erro de ortografia “II - perceber vantagem
econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou
imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao
valor de mercado;”. É exatamente assim (perceber) que se encontra descrito na Lei de
Improbidade Administrativa, uma breve conferida na lei é suficiente para o candidato sanar sua
dúvida.
Questão nº 34 – Atendente de Serviços de Saúde, Agente de Combate de Endemias e
Técnico em Topografia
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Nas alternativas “a” “b” e “d” constam os legalmente
inelegíveis. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins somente serão inelegíveis nos
termos do artigo 14, parágrafo 7º da CF. O militar alistável é elegível, desde que atingidas às
condições da lei, conforme artigo 14, parágrafo 8º da CF.
Questão nº 34 – Enfermeiro, Nutricionista, Odontólogo e Médicos – Domingo período
Matutino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O referido recurso não merece prosperar, pois o
enunciado da questão é explícito ao referir-se sobre as portas de entrada, conforme artigo abaixo,
portanto só havia uma alternativa correta a ser marcada, não ocorrendo assim qualquer erro
ortográfico, a interpretação faz parte da prova, pois o objetivo é qualificar os candidatos mais
bem preparados.
Seção II
Da Hierarquização
Art. 9o São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os
serviços:
I - de atenção primária;
II - de atenção de urgência e emergência;
III - de atenção psicossocial; e
IV - especiais de acesso aberto.
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Questão nº 34 – Enfermeiro ESF, Farmacêutico, Odontólogo ESF e Médicos – Sábado
período Vespertino
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O referido recurso não merece prosperar, pois não há
erro de digitação, a interpretação é núcleo essencial da prova. Ao candidato é necessário
verificar o significado das palavras contidas nas afirmativas e assinalar de forma correta a
resposta.
Questão nº 34 – Fiscal de Obras
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. O tema da questão não se
encontra descrito no conteúdo programático de legislação e informática para o cargo.
Questão nº 34 – Médico Veterinário
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. “II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta,
para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de
serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado;” é o inciso
II do artigo 9º , Seção I do Capítulo II da Lei de improbidade administrativa, portanto, não há
que se falar em anulação da questão ou alteração do gabarito, pois não encontramos este inciso
em outras seções da lei.
Questão nº 36 – Advogado
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Somente as proposições I e III estão corretas.
Fundamento: art. 27, I, b, da Lei Orgânica e art. 28, VIII, da Lei Orgânica.
II- Incorreta, pois não é desde a posse, mas desde a expedição do diploma. art. 27, I, b, da Lei
Orgânica.
IV- Incorreta, pois não é desde a expedição do diploma, mas desde a posse. Art. 27, II, b, da Lei
Orgânica.
Questão nº 36 – Atendente de Serviços de Saúde
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) solicita alteração de gabarito para
alternativa “A”. Ao consultar o gabarito provisório percebemos que a questão já possui a
alternativa “A” como resposta correta.
Questão nº 37 – Advogado
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa “c” é a única correta, pois não é
necessário ser brasileiro nato, exclusivamente, vez que o artigo 7º, I, da Lei Municipal
5760/2005 autoriza que a investidura de brasileiros naturalizados no cargo.
Questão nº 37 – Arquiteto
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O enunciado da questão é bastante claro ao solicitar
para assinalar a alternativa INCORRETA e não a alternativa correta como alegam os recursantes.
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Questão nº 37 – Odontólogo ESF
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta, no enunciado ao
afirmar “é a investidura do servidor efetivo...” fica claro que se deve assinalar a alternativa que
corresponde a essa descrição.
Questão nº 38 – Arquiteto
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candiadidato(a) apresenta a alternativa “a” como
incorreta na questão. O gabarito provisório mostra essa questão como a ser assinalada. Como
enunciado da questão é bastante claro ao solicitar para assinalar a alternativa INCORRETA, a
questão está correta e não será anulada.
Questão nº 38 – Odontólogo ESF e Enfermeiro ESF
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa “c” como alegam os candidatos é
incorreta, portanto, não deve ser assinalada. Apenas a alternativa “d” corresponde ao enunciado.
Questão nº 39 – Advogado
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Em todas as versões do Sistema Operacional Windows
essa regra é válida, com isso não há necessidade de especificar a versão.
Questão nº 40 – Advogado
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que o MSWord 2016 é a última versão do software da Microsoft. Quando o usuário compra essa versão
tem acesso ao programa por tempo indeterminado, sem cobrança de mensalidade. Já o MS-Word
365 é o mesmo software, com todas as funcionalidades e opções que tem o MS-Word 2016. A
única diferença é que o MS-Word 365 tem um serviço de assinatura mensal ou anual que dá
acesso ao pacote de produtividade da Microsoft e mais ofertas exclusivas por assinatura. A
questão é simples e objetiva ao citar a função “LIMPAR TODA FORMATAÇÃO” e não faz
menções a outros tipos de funções ou formatações do Software.
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Questão nº 40 – Bibliotecário
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. No caso em apreço, adicionar e inserir possuem a
mesma função, vejamos:

Pode-se perceber pela imagem que adicionar um hiperlik é um termo correto, sendo que esta
função é encontrada na guia inserir, ou seja, o próprio Microsoft Word utiliza os dois termos.
Sendo assim a questão não será anulada.

Nova Prata, 06 de dezembro de 2018.
Patrícia Donadello Lovison
Secretária de Administração

Volnei Minozzo
Prefeito Municipal
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