
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA  

ESTADO DE SANTA CATARINA  

 

1 

Primeiro Comunicado do Concurso Público 001/2021 
 

PRIMEIRO COMUNICADO DO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 
  

 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DA PROVA ESCRITA 

(OBJETIVA), DO CONCURSO PÚBLICO (EDITAL 001/2021) 

DO MUNICÍPIO DE GARUVA – SC. 

 

O Presidente da Comissão Especial do Concurso Público do Município de GARUVA – SC, no uso de 

suas atribuições legais, considerando: 

- O disposto nos itens 7 e 8, bem como o Anexo V do Edital nº 01/2021, publicado em 13 de outubro 

de 2021. 

  

TORNA PÚBLICO: 

 

A divulgação das respostas aos recursos da Prova Objetiva do concurso público (Edital 001/2021) do 

município de Garuva – SC, para os candidatos conforme Anexo deste Edital.  

 

Art. 1. As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos contra o Gabarito Provisório das questões 

da Prova Objetiva do Município de Garuva - SC, para os candidatos conforme Anexo deste Edital.  

 

Art. 2º - Os pontos relativos às questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos do respectivo 

cargo. 

 

Art. 3º - O Gabarito Definitivo da prova Objetiva e a Publicação do Resultado Definitivo da nota da 

Prova Objetiva, serão publicados no dia 14/12/2021. 

 

Publique-se e Cumpra-se.  

 

Garuva - SC, 14 de dezembro de 2021. 

                                                  

 

 

Márcio Ricardo Herpich 

Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso Público 2021 

Prefeitura Municipal de Garuva 
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ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Português Fund.

Número da questão: 8

Data do Envio: 06/12/21 21:49Inscrição: 142179
Anulação da questão pois a alternativa A também é incorreta:
“A - todas as palavras com acento seguem a mesma regra, isto é, a de que todas as palavras proparoxítonas são
a c e n t u a d a s . ”
A palavra “Há” do início do trecho é acentuada e não é uma proparoxítona, e sim, uma oxítona, fazendo com que a questão
A seja incorreta. 

Resposta aos Recursos
O recurso que aponta que "a alternativa A também é incorreta: ´A - todas as palavras com acento seguem a mesma regra,
isto é, a de que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.', uma vez que a palavra “Há” do início do trecho é
acentuada e não é uma proparoxítona" foi deferido.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Conhecimentos Gerais Fund.

Número da questão: 20

Data do Envio: 06/12/21 13:16Inscrição: 138010
Não estou de acordo com o gabarito da prova objetiva de Auxiliar de Saúde Bucal (questões: 20 ao 40). A prova do consurso
de Garuva feito pela banca Unioeste foi exatamente a mesma do ano passado (2020) do Município de Toledo e tendo eu
estudado todas as provas da banca citada posso afirmar que os gabaritos não são os mesmos. Como pode a prova ser
idêntica à de 2020 com gabaritos diferentes? Sou formada em ASB e acadêmica de nivel superior do curso Odontologia e
afirmo que o gabarito não está de acordo com a prova. Se nada for feito entrarei na justiça atrás dos meus direitos .

A t e n c i o s a m e n t e ,

Raissa Gama 

Resposta aos Recursos
essa questão não faz parte do conjunto de questões especifica da prova 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Agente Defesa Civil

Número da questão: 34

Data do Envio: 06/12/21 20:20Inscrição: 140888

Segundo o Edital DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 da Prefeitura Municipal de Garuva, ANEXO IV, CONTEÚDOS
ESPECÍFICOS DE CADA CARGO PARA O CONCURSO PÚBLICO 001/2021:

AGENTE DE DEFESA CIVIL A história da defesa civil; Proteção e Defesa Civil no Brasil; Aspectos Estruturantes em
Proteção e Defesa Civil; Ciclo de Gestão da Proteção e Defesa Civil; Estudo dos Desastres – Conceitos e Classificação;
COMDECS – aspectos práticos, Política nacional de defesa civil; A história da legislação da defesa civil no Brasil,
Implantação e Operacionalização de um Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil; Gestão de riscos.

A questão número 34.

34. Acerca do Estado, do governo e da administração pública, assinale a opção CORRETA.

A. Atualmente, considera-se que a característica essencial dos Estados é a separação dos poderes. Em decorrência dessa
separação, cada um dos órgãos com funções executivas, legislativas e judiciárias é especializado em suas funções e não
pratica atos com natureza própria dos demais ramos.
B. Do ponto de vista subjetivo, a administração pública não se compõe apenas dos órgãos do Poder Executivo.
C. Nos moldes das teorias publicita historicamente consolidadas, a Federação brasileira é constituída apenas pelos
seguintes componentes: União, estados-membros e Distrito Federal.
D. O que caracteriza o governo e a administração pública é a produção de atos políticos e a atuação politicamente dirigida,
traduzida em comando, iniciativa e fixação de objetivos do Estado.
E. A Presidência da República, os ministérios do Poder Executivo, a Fundação Nacional do Índio (fundação pública federal)
e a Caixa Econômica Federal (empresa pública federal) são, tecnicamente, exemplos de órgãos da chamada administração
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ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Agente Defesa Civil

Número da questão: 34

pública federal.

O conteúdo da questão, como demonstrado acima, não está no ANEXO IV, CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE CADA
CARGO PARA O CONCURSO PÚBLICO 001/2021, solicito que seja anulada, pois a prova deve ser elaborada segundo as
matérias descritas no ANEXO IV, CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE CADA CARGO PARA O CONCURSO PÚBLICO
001/2021, pois a mesma não está.

Resposta aos Recursos
Após análise do recurso foi constatado que a questão aborda de forma geral aspectos estruturantes acerca da
administração pública, o qual não está especificado no Anexo IV do Edital nº 002/2021. Sendo assim, a questão será
invalidada.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Cuidador

Número da questão: 37

Data do Envio: 07/12/21 12:48Inscrição: 137373
O gabarito preliminar assinalou como resposta correta ao enunciado da questão 37 a alternativa A, indicando como incorreta
a afirmação de que “o bebê firma o pescoço e controla os movimentos da cabeça no 1º mês de vida”. Entretanto, o presente
recurso pugna pela anulação da citada questão, ante a existência de outra alternativa de resposta incorreta, qual seja a
alternativa B.

As razões que tornam a alternativa B também incorreta giram em torno de dois sentidos distintos pelos quais o termo “até”
pode ser compreendido no corpo da alternativa. No site dicio.com.br encontramos duas classificações para o termo em
questão: como preposição limitadora de espaço ou de tempo, e como advérbio inclusivo ou limitativo. Ao entender do
presente recurso, a alternativa B se valeu do termo “até” enquanto preposição limitadora de tempo. Ocorre que a leitura da
afirmativa ali presente enseja uma dubiedade interpretativa quanto à qual tempo está sendo limitado ou delimitado, se ao fim
ou ao início do comportamento de alcançar brinquedos e, presume-se, objetos em geral.

Na primeira hipótese, “até” sinaliza a delimitação temporal do comportamento que está referido, encerando-o no 4º mês. Ou
seja, “o bebê tenta alcançar brinquedos” tão somente no período que se completa ao 4º mês de vida, não se estendendo
para além dele. Na medida em que o enunciado da questão solicita a indicação de uma alternativa incorreta e, considerando
que o comportamento de alcançar inequivocamente continua, inclusive, para além da primeira infância, ao candidato resta
possível assinalar tal afirmativa como incorreta, assim como fiz, gerando a duplicidade de resposta com a já considerada
incorreta alternativa A.

Na segunda hipótese, o termo “até” sinaliza a delimitação temporal do começo do comportamento que está referido,
marcando o momento em que ele se inicia como sendo o 4º mês. Nessa linha, o que se diz é que “o bebê tenta alcançar
brinquedos” a partir do período que se instaura ao 4º mês de vida, se estendendo para além dele. Ocorre que diversas
literaturas, dentre as quais destacamos as “Diretrizes de estimulação precoce: crianças de zero a 3 anos com atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor”, publicadas em 2016 pelo Ministério da Saúde (link 1), referenciam o comportamento de
alcançar objetos a partir do 5º mês de vida, conforme a tabela de indicadores de desenvolvimento motor constante nas
páginas 56 à 60 da referida publicação. Ao mesmo tempo a publicação “Caderneta da Criança”, disponibilizada em 2020
pelo mesmo Ministério da Saúde, no que se refere ao “Desenvolvimento da Criança Menor de 1 Ano” (link 2), à página 42,
indica que “após o 4º mês de vida, os bebês podem segurar objetos com as duas mãos, observá-los e levá-los à boca”, em
consonância com o gabarito preliminar que indicou como correta a alternativa D da mesma questão. Ou seja, tem-se
diferentes marcações temporais para o início da ação de alcançar objetos, ora se estabelecendo o 4º, ora o 5º mês de vida.

Nesse cenário, percebe-se que ou a alternativa B está incorreta porque obviamente o comportamento de alcançar objetos
não se encerra no 4º mês de vida, ou está incorreta porque a literatura consultada não é uníssona ao estabelecer o marco
do seu início no 4º mês. Por último, uma vez que o termo “até” indica uma limitação precisa e que constantemente as etapas
de desenvolvimento são referidas pela literatura de forma variável, a considerar as peculiaridades de cada criança em cada
etapa, entende-se que não é adequado que o tema seja permeado de expressões taxativas ou excessivamente
engessadoras, tais quais “até”. Por essas razões, peço deferimento do recurso para anular a questão 37 da prova objetiva
para o cargo de Cuidador ante a existência de duas alternativas incorretas, quais sejam A e B.

Link1: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_estimulacao_criancas_0a3anos_neuropsicomotor.pdf
Link2: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menino_2ed.pdf
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ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Cuidador

Número da questão: 37

Resposta aos Recursos
O texto da alternativa B está adequado ao processo de desenvolvimento motor, pois, dentro da normalidade, o bebê irá
buscar objetos até o 4º mês de vida. Caso não o faça neste período, ou seja, demore para tentar ou nunca tente alcançar
objetos, denotará atraso nesse desenvolvimento. Desta maneira, o recurso é improcedente.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Motorista de Veículos Leves

Número da questão: 33

Data do Envio: 08/12/21 15:47Inscrição: 145198
A pergunta não diz que vc está em uma rodovia de faixa dupla,se fosse de faixa simples não teria como vc simples mente ir
para faixa da esquerda pois estaria daí na contra mão 

Resposta aos Recursos
O recurso não procede, uma pessoa só trafega na faixa da esquerda se estiver numa rodovia de faixa dupla e deve deslocar
se para a direita para se ultrapassado. Se trafegar pela esquerda numa rodovia de faixa simples,realmente estará
trafegando na contra mão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Motorista de Veículos Pesados

Número da questão: 21

Data do Envio: 08/12/21 17:27Inscrição: 141689
Olá, a pergunta em questão está incorreta e mal formulada, a pergunta foi;
21. A CATEGORIA DE CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) PARA ESTAR APTO À CONDUÇÃO DE
CAMINHÃO DE ATÉ 6 TONELADAS DE PESO BRUTO TOTAL É:
(A=B) (B=A) (C=C) (D=E) (E=D).
RESPOSTA DO GABARITO C, A QUAL SERIA CNH CATEGORIA C.
Porém no CTB, não existe restrição para condutor de categoria C em dirigir caminhão acima de 6 toneladas, objeto ao qual
foi citado na questão, não existindo então resposta para a questão. Sendo plenamente incorreta a questão, peço o
cancelamento da pergunta de número 21 do caderno de provas de motorista para veículos pesados, muito obrigado.
OBS: No CTB motorista de categoria C, não pode conduzir veículos com reboque até 6 toneladas de PBT, mas o objeto
reboque não existe na questão 21 do caderno de prova.
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ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Motorista de Veículos Pesados

Número da questão: 21

Resposta aos Recursos
A afirmativa, não é questão, não existe ponto de interrogação.
Onde é correto afirmar categoria C.
A afirmativa fala sobre um caminhão de 6 toneladas de PBT, está bem específica.
Não se falou na afirmativa sobre reboque, semi-reboque ou tipo de carga.
Não fala sobre uma carreta, nem sobre ônibus ou qualquer outro veículo.
Apenas Apto para conduzir um caminhão de até 6 toneladas de PBT.
Art. 143
Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:

I - Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral;

II - Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a três mil
e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista;

III - Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e
quinhentos quilogramas;

IV - Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares,
excluído o do motorista;

V - Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e
cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total, ou cuja
lotação exceda a oito lugares, ou, ainda, seja enquadrada na categoria trailer.

V - Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e
cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso
bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares. (Redação dada pela Lei nº 12.452, de 2011)

§ 1º Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter
cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses.

§ 2º São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, definida nos
termos do Anexo I deste Código, cujo peso não exceda a 6.000 kg (seis mil quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 8
(oito) lugares, excluído o do motorista. (Incluído pela Lei nº 12.452, de 2011)

§ 3º Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada,
independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. (Renumerado pela Lei nº 12.452, de 2011)

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 30

Data do Envio: 06/12/21 20:20Inscrição: 140442
A visibilidade de um condutor é influenciada principalmente Pelas faixas de trânsito, pois através delas em situações como
pouca visibilidade por exemplo,que através dela que o condutor se guia para manter a direção em sua faixa. Então a
pergunta foi mal elaborada. 
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ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Motorista de Veículos Pesados

Número da questão: 30

Resposta aos Recursos
A VISIBILIDADE do condutor.

30. A visibilidade do condutor na via é influenciada principalmente.
A.Pelas faixas de trânsito.
B.Pelos pedestres.
C.Pela mudança de direção, aclive e declives.
D.Pelo passeio.
E.Dos veículos menores.

Não é uma pergunta e sim uma afirmativa, não existe interrogação...
As faixas de trânsito indicam a organização do trânsito.
Os pedestres influenciam na trafegabilidade, sendo nossa obrigação zelar pela segurança deles.
O passeio não influencia na visão do motorista e sim na do pedestre.
Os veículos menores influenciam na trafegabilidade.
Restando como opção correta a letra C do gabarito, onde a mudança de direção ( mudança de faixa, curvas) aclives e
declives, influenciam diretamente na visão do motorista de qualquer veículo.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Operador de Máquinas

Número da questão: 21

Data do Envio: 06/12/21 15:40Inscrição: 146587
A resposta do gabarito esta como requisito minimo para ser operador carteira de abilitaçao categoria B sendo que segundo
detran a categoria minima exigida é a C

Resposta aos Recursos
Atualmente, no Brasil é exigido que o interessado em se tornar operador tenha mais de 18 anos, ensino fundamental,
Carteira Nacional de Habilitação categoria B e certificação em um curso profissionalizante para ser operador de máquinas
pesadas.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 06/12/21 20:22Inscrição: 146158
Maquinas em operacao luz de alerta no painel acender..parada imediata em todos os cursos o Conselho é esse ..e é certo
.parti mecânica é com o mecânico. Parada imediata e chamar o mecânico!!!nesse percuso de procurar um lugar seguro podi
levar a fundi o motor do equipamento..ex escavadeira hidraica.. entao a resposta poderia ser a alternativa "A"..

Resposta aos Recursos
Quando acender uma luz no painel o operador JAMAIS pode parar em qualquer local.
Deve se preservar pela segurança tanto do aparador quanto de quem está a sua volta, portanto deve-se procurar o local
mais próximo e seguro para desligar a máquina e resolver o problema.
Segurança no trabalho em primeiro lugar.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Português Médio

Número da questão: 1

Data do Envio: 07/12/21 11:57Inscrição: 141550
Pergunta 17, ano do seguinte acontecimento
registrado errado na pergunta sem logica de resposta.
Pergunta 18 duas alternativa iguais sem junção de resposta.

Data do Envio: 07/12/21 21:21Inscrição: 146594
Questão 18 da prova tinha duas alternativas idênticas, merecendo ser anulada por causar confusão e ambiguidade.
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ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Português Médio

Número da questão: 1

Data do Envio: 08/12/21 14:37Inscrição: 137200
A questão 17 está com dados incorretos, o ano do roubo foi 1968.

Data do Envio: 08/12/21 19:12Inscrição: 137610
Questão 11 ( matemática)
Nenhuma das alternativas de multipla escolha está correta.
Ambas não chega ao resultado de 300m2.

Resposta aos Recursos
Os recursos abaixo não dizem respeito à prova de língua portuguesa. Os pedidos, portanto, ficam indeferidos:

"primeiramente como o candidato vai entrar com recurso se não tem em mãos e nem foi disponibilizado digitalmente o
caderno de questão para identificar a questão. no meu caso marquei o numero dessa questão que achei (sem lógica) a
cobrança desse assunto na prova. JUSTIFICATICA - A QUESTÃO 17 DEVE SER ANULADA DEVIDO NÃO TER ESSE
ASSUNTO NOS MEIOS DIGITAIS OS QUAIS ESTAVA AO ALCANCE DOS CANDIDATOS PARA PESQUISA COMO
EXEMPLO OS SITES A BAIXO RELACIONADOS: "Wikipédia a enciclopédia livre" https://pt.wikipedia.org/wiki/Garuva
Garuva-sc História "Prefeitura de Garuva-sc" https://garuva.atende.net/cidadao História Camara Municipal
"https://www.camaragaruva.sc.gov.br" No site da camamra não foi encontrado Tópicos com a História de Garuva TENDO
EM VISTA QUE A BANCA ORGANIZADORA NÃO DISPONIBILIZOU NEM INDICOU MATERIAL PARA PESQUISA,
LEITURA, ESTUDO OU AMPARO LEGAL. E OS SITES ACIMA ATÉ COMENTA DA CHEGADA NA ENERGIA ELÉTRICA
EM GARUVA, MAS NÃO ABORDA O EPISÓDIO QUESTIONADO NA QUESTÃO, DEVIDO NÃO TER NOS SITES O
ASSUNTO DA QUESTÃO E POR SER O ÚNICO MEIO DE ACESSO A HISTÓRIA DE GARUVA A QUESTÃO 17 DEVE
SER ANULADA E ASSIM NÃO PREJUDICANDO OS CANDIDATOS QUE REALIZARAM A PROVA."	

"Pergunta 17, ano do seguinte acontecimento registrado errado na pergunta sem logica de resposta. Pergunta 18 duas
alternativa iguais sem junção de resposta."

"Questão 18 da prova tinha duas alternativas idênticas, merecendo ser anulada por causar confusão e ambiguidade."
	

"Questão 11 ( matemática) Nenhuma das alternativas de multipla escolha está correta. Ambas não chega ao resultado de
300m2."

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Conhecimentos Gerais Médio

Número da questão: 17

Data do Envio: 06/12/21 14:43Inscrição: 136207
primeiramente como o candidato vai entrar com recurso se não tem em mãos e nem foi disponibilizado digitalmente o
caderno de questão para identificar a questão.
no meu caso marquei o numero dessa questão que achei (sem lógica) a cobrança desse assunto na prova.

JUSTIFICATICA -
A QUESTÃO 17 DEVE SER ANULADA DEVIDO NÃO TER ESSE ASSUNTO NOS MEIOS DIGITAIS OS QUAIS ESTAVA
AO ALCANCE DOS CANDIDATOS PARA PESQUISA COMO EXEMPLO OS SITES A BAIXO RELACIONADOS:

"Wikipédia a enciclopédia livre"
h t t p s : / / p t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / G a r u v a
  G a r u v a - s c
  H i s t ó r i a  

"Prefeitura de Garuva-sc"
h t t p s : / / g a r u v a . a t e n d e . n e t / c i d a d a o
 H i s t ó r i a

Camara Municipal
" h t t p s : / / w w w . c a m a r a g a r u v a . s c . g o v . b r "
No site da camamra não foi encontrado
 Tópicos com a História de Garuva
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ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Conhecimentos Gerais Médio

Número da questão: 17

TENDO EM VISTA QUE A BANCA ORGANIZADORA NÃO DISPONIBILIZOU NEM INDICOU MATERIAL PARA
PESQUISA, LEITURA, ESTUDO OU AMPARO LEGAL.
E OS SITES ACIMA ATÉ COMENTA DA CHEGADA NA ENERGIA ELÉTRICA EM GARUVA, MAS NÃO ABORDA O
EPISÓDIO QUESTIONADO NA QUESTÃO, DEVIDO NÃO TER NOS SITES O ASSUNTO DA QUESTÃO E POR SER O
ÚNICO MEIO DE ACESSO A HISTÓRIA DE GARUVA A QUESTÃO 17 DEVE SER ANULADA E ASSIM NÃO
PREJUDICANDO OS CANDIDATOS QUE REALIZARAM A PROVA.

 

Data do Envio: 06/12/21 16:12Inscrição: 141882
O ano da dita questão foi colocado como 1996, sendo incorreto já que a luz foi instalada em Garuva em 1966. Diga-se
também que na mesma questão erra-se o nome do Governador que não era Celso Ramos em 1996.

Data do Envio: 07/12/21 0:43Inscrição: 140632
O ano da questão está errado(consta na prova 1996),segundo consta no site oficial da prefeitura
h t t p s : / / g a r u v a . a t e n d e . n e t / c i d a d a o / p a g i n a / h i s t o r i a

+ Energia Elétrica chega a Garuva, vindo de Pirabeiraba em 1966, graças ao sr. Dorico Paese que junto com alguns colegas
foi a Florianópolis exigir providências do governador Celso Ramos; no mesmo ano o governador providenciou a fiação que
chegando a Garuva foi roubada, mas logo recuperada.

Data do Envio: 07/12/21 13:11Inscrição: 137107
O ano da pergunta estava errado na prova

Data do Envio: 07/12/21 16:22Inscrição: 136293
Conforme disponível em https://garuva.atende.net/cidadao/pagina/historia, acessado em 07/12/2021, às 10h23, " + Energia
Elétrica chega a Garuva, vindo de Pirabeiraba em 1966, graças ao sr. Dorico Paese que junto com alguns colegas foi a
Florianópolis exigir providências do governador Celso Ramos; no mesmo ano o governador providenciou a fiação que
chegando a Garuva foi roubada, mas logo recuperada. ". O fato apresentado na questão 17 realmente ocorreu, porém não
na data mencionada no enunciado, 1996 e sim em 1966, uma diferença de 30 anos entre o ocorrido e o questionado no
referido item. Portanto a questão deve ser CANCELADA, pois da maneira apresentada leva o candidato a reconsiderar seus
conhecimentos e criar dúvidas em relação ao acontecimento real, podendo imaginar que houve outro fato ocorrido no ano de
1996, induzindo ao erro de assinalar uma alternativa que não seja o roubo da fiação ocorrida de fato em 1966. Ainda
pode-se considerar mais um erro apresentado no enunciado da questão 17, pois em 1996 o governador do estado de Santa
Catarina era Paulo Afonso Evagelista Vieira e não Celso Ramos. Portanto, considerando os erros apresentados acima,
solicito o cancelamento da questão, visto que a mesma não apresenta nenhuma alternativa correta em relação ao enunciado
apresentado.

Data do Envio: 07/12/21 16:41Inscrição: 141502
No ano de 1996 o Governador não era Celso Ramos e a energia já havia chego em Garuva. Segundo levantamentos este
caso existiu porém em ano anterior.

Data do Envio: 07/12/21 20:14Inscrição: 137092
Devido a pergunta indica o ano errado não consegui não compreendi pois achei que fosse uma pegadinha 1966 seria o ano
certo e estava 1996 

Data do Envio: 07/12/21 21:14Inscrição: 147615
Resposta não encontrada em nenhum site oficial.

Data do Envio: 07/12/21 22:27Inscrição: 144896
A questão 17 refere que no ano de 1996 o governador Celso Ramos providenciou fiação para a instalação de energia
elétrica em Garuva, porém Celso Ramos, conforme site do governo do estado de Santa Catarina e site da ALESC, foi
governador no ano de 1961 a 1966. E no ano que se refere a questão (1996), o governador do estado de Santa Catarina era
Paulo Afonso Evangelista Vieira, que cumpriu mandato de 1995 a 1999. Diante dos fatos solicito a anulação da referida
questão. Segue link para verificação.
h t t p s : / / w w w . s c m . s c . g o v . b r / s c m / c o o l _ t i m e l i n e / c e l s o - r a m o s /
h t t p s : / / m e m o r i a p o l i t i c a . a l e s c . s c . g o v . b r / b i o g r a f i a / 1 0 9 9 - C e l s o _ R a m o s
https://www.scm.sc.gov.br/scm/governadores-de-santa-catarina/

Data do Envio: 08/12/21 12:40Inscrição: 145173
Não foi encontrado em nenhum site oficial 

Data do Envio: 08/12/21 18:43Inscrição: 146511
Nessa questão é provável que o dígito da dezena da data de "1996" tenha sido digitado errado, já que é afirmado que o
então governador da época seria o governador Celso Ramos, que apenas governou na década de 60 e não na de 90 em
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ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Conhecimentos Gerais Médio

Número da questão: 17

Santa Catarina. Portanto, provavelmente seria "1966" a data correta, o que faz com que a questão seja anulada.

Data do Envio: 08/12/21 21:43Inscrição: 135736
O ano em que a energia elétrica chegou a Garuva, vinda de Pirabeiraba, foi 1966 e não 1996 como está no enunciado da
questão.

Resposta aos Recursos
o foco da questão não está no ano ou na pessoa do governador e sim no fato da narrativa.  

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 18

Data do Envio: 06/12/21 13:54Inscrição: 136802
Questão duplicada observado pelo fiscal da sala

Data do Envio: 06/12/21 14:02Inscrição: 140885
ESTA QUESTÃO HÁ 02 ALTERNATIVAS DE RESPOSTAS EXATAMENTE IGUAIS!

Data do Envio: 06/12/21 18:25Inscrição: 137054
veio com resposta iguais

Data do Envio: 06/12/21 19:40Inscrição: 136899
DUAS ALTERNATIVAS IGUAIS - LETRAS A e C

PROVA PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM.

Data do Envio: 06/12/21 22:04Inscrição: 141173
A questão 18 da prova do cargo Agente Administrativo tinha as alternativas A e C exatamente iguais, sendo as duas: "I e III,
apenas."

Data do Envio: 06/12/21 23:51Inscrição: 137110
Opções repetidas
Letras A e C...

Data do Envio: 07/12/21 10:25Inscrição: 135951
A questão 18 possui duas alternativas iguais.
A. I e III, apenas.
C. I e III, apenas.

Data do Envio: 07/12/21 13:11Inscrição: 137107
Naprova ti há duas respostas iguais a a e a C 

Data do Envio: 07/12/21 14:34Inscrição: 138408
Questão de nº 18 apresenta nas alternativas duas opções com a mesma resposta, respectivamente letra A e C apontam
como certo o item "I e III, apenas."

Data do Envio: 07/12/21 21:19Inscrição: 147615
Alternativas de resposta duplicada.

*a)I e III, apenas*
b)II e III, apenas
*c)I e III, apenas*
d)I, II e III
e) I e II, apenas 

Data do Envio: 07/12/21 21:22Inscrição: 146594
Questão com duas alternativas idênticas na prova, merecendo ser anulada por gerar confusão e ambiguidade.

Data do Envio: 07/12/21 22:42Inscrição: 144896
A questão de numero 18 que tem como tema o Art.20 da Lei complementar nº45 de 15 de outubro de 2009, apresenta duas
alternativas iguais de forma que essa falha confunde os candidatos, os induzindo ao erro. Diante dos fatos, solicito a
anulação da referida questão. Segue questão para conferencia.

18. Segundo o Art. 20 da Lei Complementar nº 45, de 15 de outubro de 2009 de Cargos e Vencimento, para
fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente:
I - ter cumprido o estágio probatório.
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ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Conhecimentos Gerais Médio

Número da questão: 18

II - ter cumprido o interstício mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que
se encontre.
III - ter obtido, pelo menos, o grau mínimo na média aritmética de suas quatro últimas avaliações semestrais
de desempenho apuradas pela Chefia Imediata e referendadas pela comissão de avaliação, a que se refere o
art. 28 desta Lei e de acordo com as normas legais.
São verdadeiros os itens:
A. I e III, apenas.
B. II e III, apenas.
C. I e III, apenas.
D. I, II e III.
E. I e II, apenas.

Data do Envio: 08/12/21 14:55Inscrição: 146140
Na questão acima a letra A e a letra C apresentavam as mesmas alternativas.

Data do Envio: 08/12/21 21:43Inscrição: 135736
As alternativas A e C são idênticas.

Data do Envio: 09/12/21 14:37Inscrição: 145490
Alternativa (A) e (C) são iguais.

Resposta aos Recursos
embora as questões A e C estejam com as repostas iguais, nenhuma delas é a correta.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Agente Administrativo Médio

Número da questão: 23

Data do Envio: 07/12/21 16:35Inscrição: 136293
Conforme disponível em https://masterjuris.com.br/administracao-publica-direta-e-indireta-entenda-as-diferencas/, acessado
em 07/12/2021, Às 16:34, "A Administração Pública Direta é formada por órgãos públicos, ou seja, partes de uma pessoa
jurídica. São exemplos de órgãos do ente União Federal: os Ministérios, as Forças Armadas, a Receita Federal, e, inclusive,
os próprios Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. "
Portanto a alternativa A da referida questão também pode ser considerada como correta!

Resposta aos Recursos
A alternativa “A” está incorreta. Isso porque, quando falamos em Administração Pública Direta, devemos nos direcionar ao
que estabelece a Legislação Brasileira, que faz uma enumeração legal dos entes que compõem a Administração Pública.
Trata-se do artigo 4º do Decreto-lei nº 200, de 25-2-67, o qual determina: “A administração federal compreende: I – a
administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos
M i n i s t é r i o s ” .
Essa mesma definição de entes que compõem a Administração Pública também faz parte do escopo da obra “Direito
Administrativo” de Maria Sylvia Zanella Di Pietro.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 27

Data do Envio: 09/12/21 16:55Inscrição: 142189
Prezada banca,
O comando da questão 27 pede a alternativa errada sobre serviços públicos.Assim, temos que, serviço público é toda
atividade administrativa ou de prestação direta e indireta de serviços à população, exercida por um órgão ou entidade da
administração pública ou pela iniciativa privada e que visa atender as necessidades coletivas. Isso é observado segundo
CF/88, lei 8987 de 1995 e doutrina.
Dessa forma temos a alternativa C também incorreta, expressando apenas serviços de FORMA DIRETA para sobrevivencia
de GRUPO SOCIAL, que restringe o conceito d e coletivo.
Por isso venho junto à banca, pedir anulação da questão 27. Por haver alternativa dúbia que gera dois gabaritos
Atenciosamente
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Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Agente Administrativo Médio

Número da questão: 27

Resposta aos Recursos
A alternativa “C” trata-se de um conceito amplamente utilizado para definição de serviço público. Pode-se visualizar tal
definição, na íntegra, na obra de MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. Ed. Malheiros. – São Paulo.
2016. Igualmente, essa definição pode ser encontrada em distintos sites da internet, a exemplo de:
p o r t a l e d u c a c a o . c o m . b r / c o n t e u d o / a r t i g o s / d i r e i t o / s e r v i c o - p u b l i c o ;
www.tudosobreconcursos.com/materiais/direito-administrativo. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 35

Data do Envio: 06/12/21 22:51Inscrição: 140019
Redação oficial". Esse assunto não estava descrito no edital, "nível médio, está sim descrito no edital de nível superior.
Não estudei sobre o assunto pois não estava no edital de nível médio! Eu tinha no material de estudo, porém não
estudei..pois não estava no edital nível médio....somente no nível superior!

Resposta aos Recursos
De acordo com o Edital de abertura de Concurso Público 001/2020 – Prefeitura Municipal de Garuva, não há vaga para
Agente Administrativo nível superior, apenas nível médio. Ainda, de acordo com esse Edital, em seu Anexo IV, são
mencionados os conteúdos específicos de cada vaga e, dentre esses conteúdos, para a vaga de Agente Administrativo,
consta a temática “correspondência oficial”. Ademais, em relação a temática questionada, informamos que quando se
aborda “correspondências oficiais”, aspectos da redação oficial são inerentes e indissociáveis. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Fiscal de Obras e Posturas Médio

Número da questão: 24

Data do Envio: 06/12/21 23:17Inscrição: 140632
LEI Nº 48, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1969- CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GARUVA

ART.174 - Nas construções até 3,00m (três metros) do alinhamento dos logradouros públicos será obrigatória a existência
de tapumes em toda a
testada do lote.

§ 2º O tapume de que trata este artigo deverá atender as seguintes normas:

b) Quando for construído em esquinas de logradouros, as placas existentes indicadoras do tráfego de veículos e outras de
interesse público, serão mediante prévio entendimento com o órgão competente em matéria de trânsito transferidas para o
tapume e fixada de forma a serem bem visíveis;

Resposta aos Recursos
Correto o apontamento. Transcrição equivocada do gabarito.

Alterar Questão para CDecisão da Banca:

Número da questão: 36

Data do Envio: 06/12/21 21:22Inscrição: 140632
SEGUNDO A LEI Nº 48, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1969.(CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GARUVA)
ART. 171

Será obrigatória a construção de marquises em toda a fachada, nos seguintes casos:

2. Nos edifícios de uso comercial cujo pavimento térreo tenha essa destinação, quando construídos no alinhamento.
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Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Fiscal de Obras e Posturas Médio

Número da questão: 36

Resposta aos Recursos
A questão refere-se a determinação e exigências necessárias para a construção de novas marquises em fachadas, neste
caso Art. 170 da Lei n.48 de 22-12-1969.
O mencionado Art. 171 da referida lei, trata da obrigatoriedade de construção de marquises em toda a fachada, ou seja a
obrigatoriedade de construção de marquise em toda a extensão da fachada nos casos apresentados, o que não é o caso.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 39

Data do Envio: 06/12/21 20:49Inscrição: 140632
Segundo a LEI COMPLEMENTAR Nº 112 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018, Art.33 estabelece:
VIII - Zona Especial de Predominância Industrial e Logística (ZEPil)

Em conflito com a alternativa apresentada como correta:
E. ZEPIL é considerada zona especial de predominância logística

Resposta aos Recursos
O questão não solicita o pronunciamento por extenso da sigla apresentada ou até mesmo sua definição conforme prescrito
em normativa própria.
A questão solicita que se responda o que é possível afirmar, com base no zoneamento urbano do município de Garuva e,
neste sentido, dentre todas as alternativas, é possível afirmar que ZEPIL é considerada zona especial de predominância
logística.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Técnico em Enfermagem Médio

Número da questão: 24

Data do Envio: 07/12/21 18:15Inscrição: 136899
DE ACORDO COM PROFESSOR ROMULO PASSOS, A VACINA ESTÁ CONTRA INDICADA PARA CRIANÇAS
MENORES DE 6 MESES. ENTÃO SE A CRIANÇA TIVER DE 6 A 9 MESES PODERÁ SER VACINADA.

Contraindicações da Vacina Febre Amarela

• Crianças menores de 6 meses de idade.
• Pacientes com imunossupressão de qualquer natureza.
• Crianças menores de 13 anos infectadas pelo HIV com alteração
imunológica grave. Adultos infectados pelo HIV com < 200 CD4/mm3
( <

15% do total de linfócitos).
• Pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides,
quimioterapia, radioterapia).

Resposta aos Recursos
De acordo com o Manual de Vacinação do Ministério da Saúde (2014, p.99), a vacina da febre amarela: "Está indicada para
prevenir contra a febre amarela em residentes ou viajantes que se deslocam para as áreas com recomendação de
vacinação (ACRV) e países com risco para a doença, a partir dos 9 meses de idade".

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 35

Data do Envio: 06/12/21 16:17Inscrição: 138165
"Os acidentes por animais peçonhentos, como serpentes, escorpiões, aranhas e lagartas, são comuns (BRASIL, 2019).
Dentre as orientações para a proteção da população, é INCORRETO:"

Conforme gabarito divulgado a resposta correta é:
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Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Técnico em Enfermagem Médio

Número da questão: 35

"Inspecionar roupas, calçados, toalhas de banho e de rosto, roupas de cama, panos de chão e tapetes, antes de usá-los."

Se trata de uma questão totalmente confusa, onde conforme a resposta eu não poderia orientar os pacientes a
inspecionarem as roupas e acessórios antes de utilizar.

Data do Envio: 06/12/21 19:52Inscrição: 136899
NÃO CONCORDO COM O GABARITO, UMA VEZ QUE É NECESSÁRIO INSPECIONAR TODOS OS TIPOS DE
MATERIAIS ANTES DE USÁ-LOS. A PERGUNTA FOI MUITO GERENERICA, INCLUI LAGARTA, SERPENTES, ARANHAS
E T C .  
O EXAMINADOR PERGUNTOU QUAL RESPOSTA INCORRETA. PORQUE EU NÃO POSSO FAZER PIQUENIQUE AS
MARGENS DE RIO?? MUITO SEM LÓGICA ESSA RESPOSTA.
EU VOU INSPECIONAR PANO DE CHAO, TOALHAS DE BANNHO, ROSTO ETC SIM, PORQUE NÃO QUERO SER
PICADA POR UMA ARANHA OU ESCORPIÃO.

Data do Envio: 06/12/21 23:58Inscrição: 137110
A alternativa "E" também é uma atitude correta, pois existe aranhas que se alojam em calçados pois já vi casos de picadas
desses tipos de animais, ou seja a pergunta de achar o "incorreto" não está coerente em totalidade com as alternativas
escolhidas pela banca.

Data do Envio: 07/12/21 21:38Inscrição: 147615
Alternativas de respostas A,B,C,D e E são todas corretas

Data do Envio: 07/12/21 23:03Inscrição: 144896
A questão número 35 tem como tema os acidentes com animais peçonhentos. A alternativa fornecida como correta pelo
gabarito provisório é a letra E, porém conforme orientações encontradas no site da Vigilância Sanitária de Santa Catarina e a
biblioteca virtual do Ministério da Saúde, a alternativa E é uma das orientações para prevenção de acidentes com animais
peçonhentos. Diante dos fatos solicito a anulação da referida questão. Segue link dos sites e a questão numero 35 para
c o n f e r e n c i a .

http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/phocadownload/Noticias/2019/Janeiro/folder-animais-peconhentos-enchentes.pdf
h t t p s : / / b v s m s . s a u d e . g o v . b r / b v s / f o l d e r / o r i e n t a c o e s _ a c i d e n t e s _ a n i m a i s _ p e c o n h e n t o s . p d f

35. Os acidentes por animais peçonhentos, como serpentes, escorpiões, aranhas e lagartas, são comuns
(BRASIL, 2019). Dentre as orientações para a proteção da população, é INCORRETO:
A. Limpar regularmente móveis, cortinas, quadros, cantos de parede e terrenos baldios (sempre com uso
de equipamento de proteção individual).
B. Não depositar ou acumular lixo, entulho e materiais de construção junto às habitações.
C. Não fazer piquenique às margens de rios, lagos ou lagoas, e não se encostar a barrancos durante pescarias
ou atividades em área de risco.
D. Utilizar telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos.
E. Inspecionar roupas, calçados, toalhas de banho e de rosto, roupas de cama, panos de chão e tapetes,
antes de usá-los.

Data do Envio: 08/12/21 12:43Inscrição: 145173
Todas às alternativas então corretas 

Data do Envio: 09/12/21 15:58Inscrição: 146990
Como prevenir acidentes com animais peçonhentos
S a ú d e . p r . g o v . b r

Peço a anulação desta questão, pois todas as alternativas estão corretas. Todas as alternativas da questão 35 são
prevenção e orientação a população. Encontrei em várias literaturas, sites relacionados a saúde e governo Federal.

O risco de acidentes com animais peçonhentos pode ser reduzido tomando algumas medidas gerais e bastante simples
para prevenção:

usar calçados e luvas nas atividades rurais e de jardinagem;
*{examinar calçados, roupas pessoais, de cama e banho, antes de usá-las};
afastar camas das paredes e evitar pendurar roupas fora de armários;
não acumular entulhos e materiais de construção;
limpar regularmente móveis, cortinas, quadros, cantos de parede;
vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés;
utilizar telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos;
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Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Técnico em Enfermagem Médio

Número da questão: 35

manter limpos os locais próximos das casas, jardins, quintais, paióis e celeiros;
evitar plantas tipo trepadeiras e bananeiras junto às casas e manter a grama sempre cortada;
limpar terrenos baldios, pelo menos na faixa de um a dois metros junto ao muro ou cercas.

Resposta aos Recursos
A letra E é a resposta correta porque de acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica (BRASIL,2019,p. 667):
"Inspecionar roupas, calçados, toalhas de banho e de rosto, roupas de cama, panos de chão e tapetes, antes de usá-los",
trata-se de proteção individual. E não orientação para proteção da população.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 37

Data do Envio: 07/12/21 21:53Inscrição: 147615
Resolução COFEN N 381/2011
Art. 1 No âmbito da equipe de enfermagem, a coleta de material para colpocitologia oncotica pelo método de papanicolau é
privativa do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão.

Se é procedimento privativo do enfermeiro não é competência do técnico  de enfermagem.

Resposta aos Recursos
É atividade privativa do enfermeiro a coleta do material. Por isso, a letra D está correta.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 39

Data do Envio: 07/12/21 0:05Inscrição: 137110
Segundo o ministério da saúde é recomendado os seguintes EPIS:
A v e n t a l ;
Ó c u l o s ;
Luvas de procedimento;
Touca(quando necessário);
Respirador PFF2.

por exemplo na questão considerada correta pela banca falta a opção óculos, sendo que o covid também se infiltra pelos
olhos, ou seja tendo contato direta o com paciente contaminado existe a necessidade de usar todos epis e não só máscara
cirurgica. 

Data do Envio: 07/12/21 22:24Inscrição: 147615
''Uso de mascara cirúrgica pelo profissional durante a assistência e pelo paciente no transporte, se necessário...''

O uso de mascara pelo profissional e paciente durante o transporte é sempre necessário.

Data do Envio: 08/12/21 12:46Inscrição: 145173
"Uso de máscara cirúrgica pelo profissional durante a assistência e pelo paciente no transporte, se necessário..."

O uso de máscara pelo profissional e do paciente é sempre necessário

Data do Envio: 09/12/21 16:35Inscrição: 146990
O uso de óculos ou face sheld e uma Precaução padrão. É uma norma intitulada pelos órgãos responsáveis. Como você vai
ter contato com o paciente deixando exposto mucosa (região ocular)?
Peço a anulação dessa questão ou a sua correção pois tem publicações, informativos nos sites da Anvisa, cofen, vigilância
epidemiologica, centros de saúde que são referência nacional e internacional.

INFECTOLOGIA QUAIS AS MEDIDAS DE PRECAUÇÃO PARA CADA TIPO DE TRANSMISSÃO POSSÍVEL DO
C O R O N A V Í R U S ?
I n f e c t o l o g i a
Quais as medidas de precaução para cada tipo de transmissão possível do coronavírus?
médico de touca e máscara lavando as mãos para evitar contaminação pelo coronavírus

Tempo de leitura: 4 min.
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Com a ameaça da introdução do coronavírus no país, é importante estar atento para que as adequadas medidas protetivas
sejam tomadas. Além da identificação dos casos suspeitos, a adesão às precauções respiratória e de contato são
essenciais para evitar o contágio.

Precauções durante o surto de coronavírus
Precaução por gotículas
A precaução respiratória por gotículas visa a proteger contra agentes que possuem transmissão aérea por gotículas,
geradas com a fala, tosse, espirro ou procedimentos que manipulem vias aéreas. As gotículas depositam-se em superfícies
e não alcançam grandes distâncias.

Atualmente, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que casos suspeitos e confirmados de
infecção pelo 2019-nCoV sejam colocados em precaução por gotículas. Outros exemplos de doenças que exigem
precaução de gotículas incluem meningite meningocócica (nas primeiras 24h de antibioticoterapia), caxumba e rubéola.

Idealmente, pacientes em precaução por gotículas devem ser colocados em quartos privativos. Em cenários em que isso
não é possível, o fato de as gotículas terem dispersão limitada permite que os pacientes sejam colocados em enfermarias
coletivas, desde que haja uma distância de pelo menos 1 metro entre os leitos.

O elemento diferencial da precaução por gotículas é o uso de máscara cirúrgica pelo profissional de saúde que presta
assistência ao paciente. Para correta proteção, o profissional deve observar se a máscara está bem ajustada em seu rosto.
Além disso, fatores como umidade diminuem a eficácia da máscara como barreira, o que faz com que sua troca seja
frequentemente necessária. Lembrando sempre que máscaras cirúrgicas são descartáveis e de uso único, devendo ser
jogadas no lixo após o atendimento do paciente.

Em caso de risco de contato com respingos e secreções, deve-se usar também óculos de proteção ou protetor de face,
capote – impermeável se houver risco de contato com secreções em grande quantidade – e luvas de procedimento.

Veja mais sobre coronavírus:

Coronavírus: como identificar possíveis casos no Brasil?
Coronavírus: como abordar os casos graves?
Whitebook: como diagnosticar a doença respiratória por coronavírus?
Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no país
Precaução por aerossóis
Os aerossóis são partículas menores do que as gotículas, capazes de permanecer em suspensão no ar por períodos
prolongados. Dessa forma, necessitam de medidas de proteção diferenciadas. Exemplos de doenças com transmissão por
aerossol são tuberculose, sarampo e varicela.

Pacientes em precaução por aerossóis devem permanecer em leitos de isolamento respiratório com filtros HEPA, que
devem ficar ligados continuamente, e pressão negativa. Quando isso não é possível, uma alternativa é a internação em
quartos privativos com em que há possibilidade de manter as janelas abertas. Em ambos os casos, o objetivo é que a
circulação de ar do quarto se dê para o exterior da unidade de saúde. As portas devem permanecer fechadas e as portas da
antessala e do quarto não devem permanecer abertas ao mesmo tempo.

Um detalhe importante é que, após a saída do paciente do quarto, o filtro deve ficar ligado e os profissionais devem
continuar usando máscara N95 para entrar no quarto por um período de tempo que varia conforme a capacidade do filtro
H E P A .

Ouça nosso podcast! Falamos sobre tudo o que o profissional de saúde precisa saber sobre o novo surto!

Outro diferencial é o uso de máscara. Na precaução por aerossóis, o profissional deve usar máscaras do tipo N95 (PFF2
pela nomenclatura da Anvisa) quando entrar no quarto do paciente. O mesmo deve ser observado por outros trabalhadores
do hospital – como copeiros, técnicos de radiologia e laboratório ou profissionais da limpeza – e acompanhantes. O paciente
deve utilizar máscara cirúrgica nas situações em que estiver indicada, não precisando permanecer de máscara dentro do
q u a r t o .

Na maior parte das ocasiões, a máscara N95 é reutilizável, mantendo sua eficácia por cerca de 3 meses se bem
conservada. Para que isso seja factível, não pode apresentar dobras e ficar bem acoplada ao rosto de quem a usa.

Umidade, maquiagem e marcas na trama da máscara (incluindo escrever o nome) diminuem a eficácia e a vida útil da N95.
Recomenda-se que sejam guardadas em sacos de papel. Para o 2019-nCov, os guidelines que abordam essa questão
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recomendam uso único mesmo da máscara N95.

cadastro portal

Precaução por contato
Pacientes com doenças com transmissão por contato, seja de forma direta com a superfície corporal do paciente, seja de
forma indireta por meio de contato com objetos e superfícies.

Para o 2019-nCoV, além das precauções respiratórias, recomenda-se precaução de contato para todos os casos suspeitos
e confirmados. Também deve ser aplicada em pacientes com infecção ou colonização por microrganismos multirresistentes
– de acordo com as políticas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar local – ou em casos de escabiose e
p e d i c u l o s e .

Os equipamentos de proteção individual (EPIs) mais importantes na precaução de contato são capote e luvas. O capote não
precisa ser necessariamente descartável, desde que seja colocado e retirado de forma correta. Máscaras e óculos de
proteção devem ser utilizados conforme as recomendações de precaução padrão. Os equipamentos para exame clínico,
como esfigmomanômetro, estetoscópio ou termômetros, devem ser de uso individual, não devendo ser usados em outros
p a c i e n t e s .

Além do uso de EPIs, um elemento essencial para o sucesso da aplicação das medidas de precaução é a higienização das
mãos. O uso de preparações alcoólicas já se mostrou ao de água e sabão, exceto em caso de presença de sujidade visível
e de infecções por Clostridioides difficile (antigo Clostridium difficile). Adornos como anéis, pulseiras e relógios e mangas
longas de jaleco que cobrem os punhos tornam mais difícil a adequada higienização das mãos e devem ser evitados.

A higienização das mãos deve ser aplicada nos 5 momentos: antes do contato com o paciente, antes da realização de
procedimentos assépticos, após o risco de exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato
com áreas próximas ao paciente.

Adaptado de: Cartazes Anvisa
Mensagens práticas
Em resumo:

Precaução por gotículas: profissional usa máscara cirúrgica, que deve ser de uso único. Cuidado com a umidade. Se
necessário, pacientes podem ficar em enfermarias coletivas, desde que com distância de 1 metro entre os leitos.
Precaução por aerossóis: profissional usa máscara N95. Internação em leito de isolamento com filtro HEPA e pressão
negativa. Atenção para o ajuste no rosto e para a correta conservação das máscaras.
Evitar transportar pacientes em precaução respiratória. Se o transporte for necessário, tanto na precaução por gotículas
quanto na por aerossóis, o paciente deve utilizar máscara cirúrgica durante todo o tempo. Dentro do quarto, o paciente não
precisa ficar de máscara.
Quartos de isolamento: portas sempre fechadas. Se com filtro HEPA, as janelas permanecem fechadas. Se sem filtro HEPA,
as janelas permanecem abertas. Após a saída do paciente, permanecer com o filtro ligado e respeitar o tempo em que deve
continuar usando N95.
Higienização das mãos: essencial em todos os tipos de precaução (e nos pacientes que não estão em precaução).
Preparações alcoólicas são mais eficazes na maior parte das ocasiões. Respeitar os 5 momentos para higienização. Retirar
adornos e dobrar as mangas do jaleco.
Conteúdos Relacionados

Síndrome ligada à Covid-19 é responsável por 46 óbitos de crianças e adolescentes no Brasil

15 MAR. 2021
3 min

Ministério da Saúde e Unifesp iniciam estudo de 3ª dose de vacina contra a Covid-19

16 AUG. 2021
2 min

Alteração temporária do tratamento da Hepatite C no Brasil



Concurso Público da Prefeitura de Garuva - Edital Nº. 001/2021

Página 16 de 87

ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Técnico em Enfermagem Médio

Número da questão: 39

28 DEC. 2020
2 min

Casos clínicos: confira a retrospectiva de 2020

31 DEC. 2020
3 min
A u t o r :

Isabel Cristina Melo Mendes
Infectologista pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ) ? Graduação em Medicina na Universidade Federal
do Rio de Janeiro

Referências bibliográficas:

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Precauções para coronavírus. Cartaz A4. Disponível em
< h t t p : / / w w w . r i o c o m s a u d e . c o m . b r / P u b l i c o / M o s t r a r A r q u i v o . a s p x ? C = H V % 2 B 7 o v x p g I E % 3 D >
Anvisa. Cartaz Precauções Contato. Disponível em
< h t t p : / / w w w . a n v i s a . g o v . b r / s e r v i c o s a u d e / c o n t r o l e / p r e c a u c o e s _ c o n t a t o . p d f >
Anvisa. Cartaz Precauções Aerossois. Disponível em
< h t t p : / / w w w . a n v i s a . g o v . b r / s e r v i c o s a u d e / c o n t r o l e / p r e c a u c o e s _ a e r o s s o i s . p d f >
Anvisa. Cartaz Precauções Gotículas. Disponível em
< h t t p : / / w w w . a n v i s a . g o v . b r / s e r v i c o s a u d e / c o n t r o l e / p r e c a u c o e s _ g o t i c u l a s . p d f >
Conteúdos Patrocinados
Opioides transdérmicos: alternativa com menor incidência de efeitos colaterais

7 dez. 2021 5 min.
Por que o LGG na diarreia aguda? [Vídeo]

2 dez. 2021 1 min.
Dor oncológica: estratégias de controle

30 nov. 2021 5 min.
Acondroplasia: integralidade nos cuidados à saúde e acessibilidade social

29 nov. 2021 13 min.
Estratégia analgésica no pós-operatório: o que devo considerar?

23 nov. 2021 3 min.
Oxicodona e naloxona: bons aliados no tratamento da dor moderada a severa

16 nov. 2021 5 min.
Constipação induzida por opioides: uma realidade da prática clínica

11 nov. 2021 4 min.
Rotação de opioides: como e quando fazer?

9 nov. 2021 3 min.

Receber notícias e atualizações
PRÓXIMOVocê sabe o que são os tumores GIST e como abordá-los? »
ANTERIOR« Surto de gripe aviária faz governo chinês abater quase 18 mil animais
C O M P A R T I L H A R

PUBLICADO POR
Isabel Cristina Melo Mendes
T A G S :
2 0 1 9 - n C o V c o r o n a v i r u s
2 ANOS ATRÁS
RELACIONADOS
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Avaliação ergoespirométrica em pacientes pós-Covid-19 com dispneia inexplicada
Estudo publicado no JACC resolveu testar pacientes com dispneia inexplicada pós-Covid-19 no teste cardioexpirométrico.

Caso clínico: Sífilis com reação exantemática febril após início do tratamento
Paciente homem comparece ao ambulatório de Infectologia com lesão ulcerada única na glande do pênis,…

Cirurgia citorredutora para câncer de ovário recidivante
Os tumores malignos de ovário têm como escopo de tratamento a cirurgia citorredutora seguida de…

POSTS RECENTES
C O V I D - 1 9
Avaliação ergoespirométrica em pacientes pós-Covid-19 com dispneia inexplicada
Estudo publicado no JACC resolveu testar pacientes com dispneia inexplicada pós-Covid-19 no teste cardioexpirométrico.

29 minutos atrás
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Cirurgia citorredutora para câncer de ovário recidivante
Os tumores malignos de ovário têm como escopo de tratamento a cirurgia citorredutora seguida de…

1 hora atrás
E N F E R M A G E M
Dia nacional da criança com deficiência
O último relatório da UNICEF afirma que cerca de 240 milhões de crianças no mundo…

3 horas atrás
C I R U R G I A
Aprendendo a suturar
Antes de um residente de cirurgia realizar um procedimento cirúrgico é fundamental que o mesmo…

4 horas atrás
E N F E R M A G E M
A relevância da vacinação contra a gripe durante a pandemia de Covid-19: novas atualizações
O município do Rio de Janeiro passa por um surto de influenza, que tem sido…

5 horas atrás
H E P A T O L O G I A
Estudo americano aponta aumento de pacientes na fila e dos transplantes de fígado durante a pandemia
Os registros de pacientes na lista de espera para transplante de fígado relacionados com a…

6 horas atrás
Versão Web
f a c e b o o k
twitter t
l i n k e d i n
whatsapp

Resposta aos Recursos
A alternativa contém a palavra "inclui", portanto o fato de não descrever o uso de óculos não invalida a resposta correta.
A alternativa cita que se necessário transporte, a máscara também deve ser usada.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Técnico em Informática Médio

Número da questão: 21

Data do Envio: 06/12/21 15:19Inscrição: 145168
A questão 21 contem erro em seu gabarito pelas justificativas que descrevo abaixo:
O gabarito preliminar aponta como questão certa a ALTERNATIVA "D", onde a resposta segue como 12 e -12. Como o
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enunciado pede os octetos que estão na base binária 00001100 e 1111010, para transformarmos em base decimal, temos
como resultado correto os números 12 e 244.
Diante o Exposto, solicito a correção do gabarito para a ALTERNATIVA "A" como resposta correta.
R e s o l u ç ã o :  
00001100 (bin) = 12 (dec)
11110100 (bin) = 244 (dec)

Data do Envio: 08/12/21 8:47Inscrição: 146317
Esta marcado como correta letra D que é igual

12 e -12 não existe este valor. Resposta correta é A

Resposta aos Recursos
Na questão, temos que "Um computador hipotético representa os números inteiros em COMPLEMENTO DE DOIS, com
valores armazenados em 8 bits." Assim, os valores binários dados na questão estão em complemento de 2, uma forma de
representar valores positivos e negativos usando valores binários. Esses número são convertidos para decimal de forma
distinta dos números binários comuns.

Em complemento de 2, para obter a representação negativa de um número você deve:
1) Inverter todos os bits do seu número;
2) Somar 1.

Assim, para obter-se -12, temos:
12 -> 00001100
1) Inverter todos os bits: 11110011
2) Somar 1: 11110100

Logo, a alternativa D está correta.

B i b l i o g r a f i a :
Mario A. Monteiro - Introdução organização de computadores (5.a ed). Editora LTC.
Pg 230, seção 7.5.1.2.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 24

Data do Envio: 06/12/21 15:52Inscrição: 145168
A questão 24 contem erro em seu gabarito pelas justificativas que descrevo abaixo:
O gabarito preliminar aponta como questão certa a ALTERNATIVA D, onde a resposta segue como 2001:DB8::130F::140B.
Como o enunciado pede um endereço IPV6 incorreto, O endereço da alternativa está correta com base nos padrões
estabelecidos pelo GUI de gerenciamento do TS4500 permite a definição de endereços IPv4 e IPv6. O Proxy Chave
determina a versão IP utilizada e apresenta o endereço IP e parâmetros corretos para a Pilha IP.
A seguir estão exemplos de endereços IPv6 (dual) válidos:
•	2001 :db8:3333:4444:5555:6666:1.2.3.4
•	::11.22.33.44 (significa que todos os seis segmentos IPv6 são zeros)
•	2001:db8::123.123.123.123 (significa que os quatro últimos segmentos IPv6 são zeros)
•	::1234:5678:91.123.4.56 (significa que os quatro primeiros segmentos IPv6 são zeros)
•	::1234:5678:1.2.3.4 (significa que os quatro primeiros segmentos IPv6 são zeros)
•	2001:db8: :1234:5678:5.6.7.8 (significa que os dois segmentos IPv6 intermediários são zeros)

Diante do Ecposto, solicito a ANULAÇÃO DA QUESTÃO 24 DO GABARITO PRELIMINAR.
Fontes de pesquisa:
h t tps : / /www. ibm .com /docs /p t -b r / t s4500- tape- l i b ra r y? top ic= f unc t iona l i t y- ipv4 - ipv6 -address - f o rm ats
https://ipv6.br/post/enderecamento-ipv6/

Data do Envio: 08/12/21 8:47Inscrição: 146317
No protocolo IPV6 so se pode usar uma vez o ":" na questão que se diz correta esta marcado duas vezes
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Resposta aos Recursos
Nessa questão solicita-se para marcar "alternativa que contém um endereço IPv6 INVÁLIDO".
A resposta é a D pois nessa alternativa o endereço é ambíguo, portanto ínvalido. Se o endereço fosse escrito dessa forma,
2001:DB8::130F::140B, não seria possível determinar se ele corresponde a 2001:DB8:0:0:130F:0:0:140B, a
2001:DB8:0:0:0:130F:0:140B ou ainda 2001:DB8:0:130F:0:0:0:140B.

Sugestão de referência:
https://ipv6.br/post/enderecamento/

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Português Superior

Número da questão: 1

Data do Envio: 07/12/21 10:42Inscrição: 136869
Em nosso conteúdo programático de CONHECIMENTOS GERAIS, NEM NOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA O
CARGO DE MAGISTÉRIO -ANOS INICIAIS, para o ENSINO SUPERIOR, não entra NADA que se refere á conhecimentos
específicos do município de GARUVA.
CAIU SOBRE A LEI COMPLEMENTAR N° 113, de 19 de Setembro de 2019; QUE NÃO FOI PEDIDO PARA ESTUDAR.

Data do Envio: 07/12/21 11:37Inscrição: 136870
Venho por meio desse, pedir revisão do Gabarito, no qual a resposta tem duplicidade correta nas alternativas.
Os textos abordam o mesmo tema, cujo foco recai no olhar das pessoas mais jovens sobre o
envelhecimento, a velhice e o sujeito idoso.

Data do Envio: 07/12/21 16:53Inscrição: 138439
Que as pessoas com sintomas são todas que tomaram coronavac no enunciado, entendo o seguinte:
No total de 80.
Então não tem como excluir e colocar o resultado esperado. Que seria 35.
Não existe nenhuma informação, de que as 45 pessoas que tomara pfizer não tiveram os sintomas.
E nenhum momento deixa definido, que somente as pessoas que tomaram apenas coronavac tiveram o sintoma.

Data do Envio: 07/12/21 18:36Inscrição: 141919
A alternativa E também está correta. Ambos os textos abordam o mesmo tema: a pessoa idosa. O enfoque também é
similar e é o descrito na alternativa. O primeiro é o olhar das pessoas mais jovens sobre o envelhecimento, no texto 1 isso
pode ser comprovado nas passagens: "...outros atores têm falado pelos idosos.." e "diferentemente da visão negativa e
homogeneizadora do outro em torno da velhice...", esses fragmentos demostram que o texto 1 faz uma comparação entre a
visão dos outros (pessoas mais novas) com a visão do próprio idoso. No texto 2 é ainda mais explicito que o enfoque é no
olhar das pessoas mais jovens sobre o envelhecimento, como pode ser visto nas passagens: "...examina as enormes
diferenças de como as comunidades em todo o planeta VEEM e tratam seus cidadãos idosos." Por último, durante todo o
tempo ambos os textos tratam da velhice e do sujeito idoso. Portanto, essa alternativa está correta.

Data do Envio: 08/12/21 11:27Inscrição: 137849
Venho atravéz deste requerer a anulação da questão, pois está mal formulada, como a própria questão informa "que 45
pessoas receberam as duas vacinas" ou seja essas 45 pessoas receberam a vacina coronavac; o que se pode concluir que
essas pessoas tiveram sonolência já que a questão não fala que somente as pessoas que tomaram exclusivamente a
vacina Coronavac tiveram sonolência, sendo assim seria um equívoco excluir este grupo dos sintomáticos para se obter o
resultado de 35 pessoas, como sujere o gabarito.

Data do Envio: 08/12/21 11:57Inscrição: 139927
Embora a questão 14 esteja dentro da categoria de Conhecimentos Gerais e legislação, no Edital para Nível Superior para o
cargo de Enfermeiro, não consta no conteúdo programático as Leis Complementares e Orgânicas do município como segue
abaixo. "Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes,
educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações
histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes,
arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais
abordados nos diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO).

Desta forma, solicito avaliação e anulação da questão, pois para as outras categorias como de nível médio e fundamental,
foram citadas as leis municipais a serem estudadas de acordo com o conteúdo programático com é evidenciado no edital
que segue abaixo.
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Ensino Fundamental:
"Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade,
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas
vinculações históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de História e Geografia sobre
o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates
sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na abrangência municipal.
Lei Orgânica do Município de Garuva - SC Lei Complementar 001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos
do Município de Garuva - SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa
da Prefeitura Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem como suas alterações; Lei Complementar 045/2009,
que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento
efetivo e dá outras providências, bem como suas alterações".

Ensino Médio:
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de Justificativa: Questão: 15 Data de
Envio: 07/12/21 09:17 História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade
de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e
educação ambiental na abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de Garuva - SC Lei Complementar 001/1998 que
dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município de Garuva - SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e
104/2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem
como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura
Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento efetivo e dá outras providências, bem como suas alterações.

Encaminho para providências.

Data do Envio: 08/12/21 12:16Inscrição: 142240
Gostaria de entrar com recurso na questão 29 da prova especifica de Educação Física.
29. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação Física, integrada à proposta
pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica (Redação dada pela Lei nº
10.793, de 1º.12.2003). No entanto, existem algumas situações em que a prática é facultativa aos alunos.
Assinale a alternativa que NÃO é citada na redação dessa lei para facultar a prática:
A. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas.
B. Possuir maior de trinta anos de idade.
C. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da
educação física.
D. Que estiver fisicamente incapacitado.
E. Para aqueles que frequentam a aula no período noturno

No caso na lei citada tanto a alternativa D quanto a Alternativa E não constam na lei, tendo então duas respostas na
pergunta 29. A pergunta foca na lei e o que esta escrito nela, então esta pergunta deve ser anulada

Segue a baixo a lei completa
A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica,
sendo sua prática facultativa ao aluno:

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;

II – maior de trinta anos de idade;

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física;

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969;

V – (VETADO)

VI – que tenha prole.

..........................................................................." (NR)

Data do Envio: 08/12/21 15:11Inscrição: 141744
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Matéria: Português Superior

Número da questão: 1

Quero aqui expor minha situação, me inscrevi na cotas de pcd, pedi prova ampliada e não fizeram alegando que o laudo
médico não foi aceito. Eu questionei na hora da prova por que então não indeferiram minha inscrição, ao que me
responderam: Porque você pagou.Conclusão não consegui ler a prova mesmo com óculos e com uma lupa e fui colocando x
para não deixar a prova em branco. Fiquei muito nervosa e passei mal, sendo preciso chamar o corpo de bombeiros.
Reprovei é claro, mas não aceito esse resultado, quero minha prova ampliada.

Data do Envio: 09/12/21 16:29Inscrição: 146285

Resposta aos Recursos
A questão 1 tem como alternativa correta a B: “Enquanto o texto 1 pode ser considerado um gênero discursivo
independente, que pode ou não estar integrado a outro gênero (como o artigo científico), o texto 2 constitui um recorte de
um texto maior.” A alternativa A é incorreta: o segundo texto não se caracteriza como resumo técnico-científico, pois não
informa o objetivo de pesquisa e não há referência a método. Trata-se de texto de cunho informativo, em que se reporta ou
se comenta o trabalho ou a apresentação de um terceiro; ou seja, não se reporta pesquisa desenvolvida pelo autor do texto,
e nem se trata de revisão de literatura, pois, nesse caso, o suposto resumo deveria indicar esse método e fazer a devida
referenciação do autor consultado, em conformidade com as normas que regem o trabalho científico (sistema autor-data). A
alternativa E também não é correta, pois, apesar de ambos os textos abordarem o mesmo tema, o foco do primeiro é a
perspectiva dos próprios idosos, que se expressa no objetivo da pesquisa: “este estudo buscou conhecer como os idosos
representam a velhice, através de sua percepção do processo de envelhecimento” (o “outro” mencionado no resumo faz
referência a pesquisas anteriores, e não à pesquisa a que o resumo descreve). O segundo texto não explicita quem são os
sujeitos, mencionando genericamente “comunidades em todo o planeta”, e não se descarta a possibilidade de os próprios
idosos também terem sido ouvidos com relação a como são tratados em suas comunidades. Portanto, os recursos não
procedem. Os demais recursos encaminhados a essa questão não se referem à prova de Português.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 2

Data do Envio: 07/12/21 16:58Inscrição: 138439
Pergunta referente a questão 8 de matemática.
Que as pessoas com sintomas são todas que tomaram coronavac no enunciado, entendo o seguinte:
No total de 80.
Então não tem como excluir e colocar o resultado esperado. Que seria 35.
Não existe nenhuma informação, de que as 45 pessoas que tomara pfizer não tiveram os sintomas.
E nenhum momento deixa definido, que somente as pessoas que tomaram apenas coronavac tiveram o sintoma.

Data do Envio: 07/12/21 21:55Inscrição: 136869
QUERO SABER PORQUE ANTES DE ENTRAR-MOS EM SALA OS GABARITOS JÁ ESTAVAM SOBRE A MESA,O
NORMAL NAO SERIA DE ANTES DE ABRIR PEDIR AOS CURSANTES QUE VERIFIQUEM ASSINEM PARA
CONFIRMAR..POIS ASSIM CADA GABARITO TEM O NOME, SENDO ASSIM QUE TIVER COMPARSA PODE FAZER
ESQUEMA, E PORQUE A PROVA FOI 2 TURNOS,QUEM ERA  DA MANHA PASSOU PRO PESSOAL DA TARDE..

Resposta aos Recursos
Na alternativa B, ao se afirmar “na pesquisa”, faz-se referência à pesquisa acadêmica como um todo. Para fazer referência à
pesquisa específica relatada no texto, o autor deveria usar “nesta pesquisa”. Para ilustrar como o singular pode indicar um
conjunto de pesquisas, citam-se os seguintes títulos de matéria informativa ou de trabalho de pesquisa: “Capes publica
relatório sobre pesquisa no Brasil”
(https://www.furg.br/noticias/noticias-institucional/capes-publica-relatorio-sobre-pesquisa-no-brasil),“Os desafios da pesquisa
no Brasil” (https://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/jornalPDF/ju170tema_p01.pdf), “A relação entre a memória de
trabalho e a compreensão em leitura: a identificação de uma lacuna de pesquisa”
(http://www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/Anais/CBLA_VII/pdf/101_torres.pdf). O recurso não procede. Os demais
recursos encaminhados a essa questão não se referem à prova de Português.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 3

Data do Envio: 07/12/21 14:56Inscrição: 142263
Ao contrário da afirmação da alternativa C, os resultados mencionam a variável de gênero pois relata que foram
entrevistados 5 homens e 5 mulheres. 
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Matéria: Português Superior

Número da questão: 3

Resposta aos Recursos
A alternativa correta é a C, que afirma que “foi considerado o critério sexo/gênero na seleção dos sujeitos da pesquisa, mas
os resultados apontados não fazem menção a essa variável”. Essa afirmação corrobora o que está no texto, ou seja: o
critério sexo/gênero foi de fato considerado, pois foram selecionados 5 homens e 5 mulheres, mas o autor não menciona
resultados da pesquisa que tenham relação com essa variável. O recurso não procede.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 5

Data do Envio: 06/12/21 21:29Inscrição: 141526
ao tratar o tema Lexical coloca-se de forma confusa e totalmente distorcida as explicações das afirmações feitas com
trechos do texto.

Resposta aos Recursos
A redação do recurso está confusa, de forma a não permitir saber qual foi ou quais foram a(s) dificuldade(s) efetivamente
encontrada(s) pelo candidato. Não é possível formular uma resposta com base em um problema apontado de forma
genérica. Considera-se que tanto o enunciado quanto as alternativas estão claros, pois não houve recurso por parte dos
demais candidatos.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Matemática Superior

Número da questão: 6

Data do Envio: 06/12/21 14:45Inscrição: 140973
A questão solicitava dividir os alimentos em quantidades iguais em cada sexta utilizando apenas 1 item de cada alimento.
porém, eram pesos diferentes sendo assim sem poder repetir os alimentos não existe a possibilidade de dar uma
quantidade exata de sextas. Feijão era o alimento com menor quantidade de kg. dariam 400 cestas mas, sobraria os
demais alimentos que passassem desta quantia.

Data do Envio: 07/12/21 22:05Inscrição: 137105
Venho Respeitosamente solicitar a anulação da questão 6 do concurso de Garuva visto que Tal pergunta é resolvida com o
uso de fatoração e máximo divisor comum. Contudo, de acordo com o edital publicado no sitio da Unioeste, na página 36 e
37 - Matemática e raciocínio lógico - não consta na tabela do conteúdo programático para nível superior os itens: Máximo
divisor comum e fatoração.

Data do Envio: 08/12/21 16:49Inscrição: 138382
Boa tarde. A questão diz: "Cada um dos itens
arrecadados foi separado em pacotes contendo um só tipo de alimento, no entanto, todos com o mesmo peso
e na maior quantidade possível." Porém, não relata na questão a capacidade do pacote para ser possível o cálculo da forma
que é solicitado- em pacotes contendo um só tipo de alimento. A resolução da questão dar-se através da soma de todos os
alimentos, porém, com essa especificação de que o pacote deveria ter apenas um tipo de alimento, não foi possível o
cálculo, por ter que "misturar os alimentos", não havendo apenas um tipo na soma. Ao meu ver, a interpretação da questão
gera muita dúvida. Solicito, encarecidamente, revisão da questão. Grata.

Resposta aos Recursos
Para resolver a questão o candidato deve ter conhecimentos de múltiplos e divisores, Problemas envolvendo adição,
subtração, multiplicação, Operações com mercadorias, Raciocínio Lógico. Todos conteúdos presente no edital
Sabendo que o numero que divide no máximo é 8, basta dividir 560/8 = 70, 480/8= 60, 592/8 = 74, 600/8= 75, 400/8=50 e
partir disso somar 70+60+74+75+50 = 329 pacotes.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 7

Data do Envio: 07/12/21 11:46Inscrição: 136870
Por meio desse recurso peço a anulação da questão 7, pois não se encontra a resposta correta nas alternativas.
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Matéria: Matemática Superior

Número da questão: 7

Resposta aos Recursos
O recurso não procede, pois a partir dos dados da questão 7 é possível calcular que:
Leoa percorreu 280 km em 3h 30´
Zebra percorreu 280 km em 5h
Dessa forma, a Leoa  teve que esperar 1h30´a Zebra chegar. Opção B.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 8

Data do Envio: 06/12/21 15:28Inscrição: 140973
Dizima periódica, não recordo número da questão. não lembro
 de ter visto este conteúdo no edital 

Data do Envio: 06/12/21 16:39Inscrição: 137604
Questão informa que participantes que tomaram coronavac tiverem reação à vacina e também informa que 45 pessoas
tomaram as duas vacinas, ou seja, essas 45 pessoas tiveram reação na primeira ou segunda dose.
Além disso, informa que o número de pessoas que tomou Pfizer é o triplo das que tomaram corona, ou seja, o número de
pessoas que teve reação à vacina é maior que 45.
Por esse motivo, A única alternativa possível seria a alternativa É.
Em momento algum a questão informa que a reação se deu em quem tomou exclusivamente coronavac.
Portanto o gabarito está errado.

Data do Envio: 06/12/21 18:28Inscrição: 138358
A questão 8 questiona quantas pessoas tiveram sonolência após receber a vacina e traz as informações:
1 - A vacina Cononavac apresentou reação, e Pfizer não;
2 - 45 pessoas tomaram Coranavac + Pfizer;
Ou seja, sabe-se de certeza que 45 pessoas tomaram a Coronavac associada a Pfizer e consequentemente tiveram reação
+ as 35 pessoas que tomaram exclusivamente a Cornovac. Considerando este ponto, a resposta correta seriam 80 pessoas
com reação (35 que tomaram exclusivamente Coronavac + 45 que tomaram ambas as vacinas), ou então a pergunta
poderia estar formulada de outra forma, informado que a reação da vacina foi em pessoas que tomaram
EXCLUSIVAMENTE Coronavac.

Data do Envio: 06/12/21 17:20Inscrição: 141486
O gabarito aponta como resposta correta a alternativa A = 35 pessoas, porém esse é o número de pessoas que tomaram
A P E N A S  
a vacina Coronavac. A questão nos diz que as pessoas que tomaram a vacina Coronac apresentaram sonolência e também
no diz que 45 pessoas tomaram as duas vacinas Pfzier e Coronavac, logo essas também poderiam apresentar sonolência,
uma vez que também tomaram a Coronavac. O Enunciado não deixa explícito que as pessoas que apresentaram sonolência
foram aquelas que tomaram APENAS a Coronavac. Logo a solução pode ter duplo entendimento, sendo assim, peço
gentilmente a anulação da questão.

Data do Envio: 06/12/21 18:56Inscrição: 137076
Enuncia da questão deixa claro que: "45 pessoas receberam as duas vacinas" (vacina da Pfizer e Coronavac), logo a
quantidade mínima de pessoas que receberam a Coronavac é mínimo 45 pessoas (segundo gabarito (B) seria somente 19)
além das pessoas que receberam somente a Coronavac.

Além disso o enunciado descreve que para cada vacina aplicada da Coronavac houve 3 da Pfizer. Ao realizar os cálculos
(excluindo aquele grupo que não recebeu nem uma dose), sendo que a única alternativa que possuía o numero superior a
45 é a opção E.

A questão está com erro de formulação, e não a opção correta dentre as alternativas.

Data do Envio: 06/12/21 21:41Inscrição: 146042
Venho através deste, solicitar a revisão do gabarito da questão número 8 do referido concurso. Solicito a anulação da
questão pois o resultado da questão é 102,5, valor que não consta entre as alternativas. Obrigada.

Data do Envio: 07/12/21 10:39Inscrição: 140657
Nesta questão de matemática, o enunciado não deixa claro o seguinte:
O triplo de pessoas tomaram pfzer e 45 cononavac e pfzer. Desta forma 45 pessoas no mínimo teriam os sintomas. O que
não deixou claro no enunciado. Pois se entende que além das 45 pessoas que tomaram coronavac, outras também
receberam esta vacina. O certo seria colocar a palavra "apenas". Ou o resultado seria 80 pessoas, com dose de coronavac.
Grata!
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Matéria: Matemática Superior

Número da questão: 8

Data do Envio: 07/12/21 11:46Inscrição: 136870
Por meio desse recurso peço a anulação da questão 8, pois não se encontra a resposta correta nas alternativas.

Data do Envio: 08/12/21 8:13Inscrição: 145420
Na questão está que pessoas com sintomas são todas que vacinaram com coronavac, com um total de 80, então não tem
como excluir e por resultado esperado, que seria 35.Não existe nenhuma informação a respeito que as 45 pessoas que
tomaram Pfizer não tiveram os sintomas.
Solicito a revisão dessa questão.

Data do Envio: 08/12/21 8:38Inscrição: 142124
QUESTÃO 8, INFORMAÇÕES PESSOAS COM SINTOMAS SÃO TODAS QUE VACINARAN-SE COM A CORONAVAC.
SENDO UM TOTAL DE 80, NÃO TEM COMO EXCLUIR E DEFINIR O RESULTADO ESPERADO QUE SERIA 35. NÃO
CONSTA EM MOMENTO ALGUM QUE AS 45 PESSOAS QUE TOMARAM AS DUAS NÃO TIVERAM SINTOMAS

Data do Envio: 08/12/21 11:14Inscrição: 140339
PEÇO anulação da questão oito, por falte resultado correto nas opçoes. referente a corona virus e vacina corronavac

Data do Envio: 08/12/21 11:25Inscrição: 137850
Venho atravéz deste requerer a anulação da questão, pois está mal formulada, como a própria questão informa "que 45
pessoas receberam as duas vacinas" ou seja essas 45 pessoas receberam a vacina coronavac; o que se pode concluir que
essas pessoas tiveram sonolência já que a questão não fala que somente as pessoas que tomaram exclusivamente a
vacina Coronavac tiveram sonolência, sendo assim seria um equívoco excluir este grupo dos sintomáticos para se obter o
resultado de 35 pessoas, como sujere o gabarito.

Data do Envio: 08/12/21 15:24Inscrição: 141792
O comando da questão 8 informa que:

300 pessoas compõem o universo de jovens selecionados para a pesquisa;

25 pessoas não receberam nem Pfizer, nem Coronavac;

a quantidade de pessoas que receberam a vacina da Pfizer é o triplo da quantidade de pessoas que receberam a vacina da
C o r o n a v a c ;

45 pessoas receberam as duas vacinas (Pfizer e Coronavac);

As únicas pessoas que apresentaram como sintoma uma leve sonolência foram as vacinadas com a Coronavac.

Considerando-se que o comando afirma que "45 pessoas receberam as duas vacinas" (e não uma ou outra), o número de
pessoas que apresentou sintoma deve ser igual ou superior a 45. O gabarito trazido como correto, Letra A, 35 pessoas,
está, portanto, equivocado.

Como nenhuma das demais alternativas apresentam-se como correta, pede-se a anulação da questão 8.

Data do Envio: 08/12/21 11:27Inscrição: 137849
Venho atravéz deste requerer a anulação da questão, pois está mal formulada, como a própria questão informa "que 45
pessoas receberam as duas vacinas" ou seja essas 45 pessoas receberam a vacina coronavac; o que se pode concluir que
essas pessoas tiveram sonolência já que a questão não fala que somente as pessoas que tomaram exclusivamente a
vacina Coronavac tiveram sonolência, sendo assim seria um equívoco excluir este grupo dos sintomáticos para se obter o
resultado de 35 pessoas, como sujere o gabarito.

Data do Envio: 08/12/21 11:40Inscrição: 138439
Venho através deste requerer a anulação da questão, pois está mal formulada, como a própria questão informa "que 45
pessoas receberam as duas vacinas" ou seja essas 45 pessoas receberam a vacina coronavac; o que se pode concluir que
essas pessoas tiveram sonolência já que a questão não fala que somente as pessoas que tomaram exclusivamente a
vacina Coronavac tiveram sonolência, sendo assim seria um equívoco excluir este grupo dos sintomáticos para se obter o
resultado de 35 pessoas, como sujere o gabarito.

Data do Envio: 08/12/21 14:46Inscrição: 146734
O enunciado da questão diz que as pessoas que tomaram Coronavac tiveram sonolência. Isso não exclui aquelas que
tomaram as duas vacinas, pois elas também tomaram coronavac.

Resolvendo a questão chegamos na seguinte solução:
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Matéria: Matemática Superior

Número da questão: 8

Apenas Pfizer: 195
Apenas Coronavac: 35
As duas vacinas: 45
Nenhuma das duas: 25
Total: 300 pessoas

Pessoas que tomaram Coronavac e portanto tiveram sonolência: 35 + 45 = 80 pessoas. Essa seria a resposta correta, que
não aparece nas alternativas.

Para que a resposta correta fosse 35, o enunciado deveria dizer que as pessoas que tomaram apenas a Coronavac tiveram
sonolência

Data do Envio: 08/12/21 15:59Inscrição: 142091
Venho através deste requerer a anulação da questão, pois foi mal formulada.A própria questão informa "que 45 pessoas
receberam a vacina Coronavac" o que se pode concluir é que essas pessoas tiveram sonolência já que a questão não fala
que somente as pessoas que tomaram exclusivamente a vacina Coronavac tiveram sonolência,sendo assim,seria um
engano excluir este grupo dos sintomáticos para se obter o resultado de 35 pessoas, como aponta o gabarito.

Data do Envio: 08/12/21 15:59Inscrição: 145520
Para que a questão tenha solução, e apresente o gabarito publicado, falta o termo "apenas" conforme indicado:

08. Numa cidade do interior, com uma população estimada em 3.000 pessoas, a Secretaria de Saúde do estado selecionou
um grupo de 300 jovens para participar de uma pesquisa sobre as reações das vacinas Pfizer e Coronavac utilizadas contra
a Covid-19. Sabe-se que a quantidade de pessoas que receberam a vacina da Pfizer é o triplo da quantidade de pessoas
que receberam a vacina da Coronavac, que 45 pessoas receberam as duas vacinas e que apenas 25 não receberam
nenhuma delas. As únicas pessoas que apresentaram como sintoma uma leve sonolência foram as vacinadas APENAS
com a Coronavac. Sabendo disso, quantas pessoas tiveram sonolência após receber a dose da vacina contra a Covid-19,
neste grupo de pessoas que participaram da pesquisa?

Se o termo "apenas" estivesse no enunciado da pergunta, a resposta correta seria 35. Sem o uso desse termo as 45
pessoas que tomaram Coronavac e Pfizer entram na contagem. 

Data do Envio: 08/12/21 21:31Inscrição: 138268
Conforme o enunciado:
1.	as únicas pessoas que apresentaram como sintoma uma leve sonolência foram as vacinadas com a Coronavac.
2.	45 pessoas tomaram as duas vacinas, portanto o número de vacinados com a Coronavac é, no mínimo, de 45
p e s s o a s .
Portanto o gabarito apresenta erro. Também não há opção para a resposta correta, que seria de 80 pessoas vacinadas com
a Coronavac. (300 – 25 = 275; 275 + 45 = 320 doses, considerando que somente 45 pessoas tomaram dose dupla; P = 3C
... P + C = 320 ... 3C + C = 320 ... C = 80.
O gabarito estaria correto se a pergunta fosse quantas pessoas receberam somente a vacina da Coronavac .: 80 – 45 =
35.(80 pessoas que tomaram a vacina da Coronavac, menos as 45 pessoas que tomaram a vacina da Coronavac e Pfizer
são 35 pessoas que tomaram exclusivamente a vacina da Coronavac.) E não quem teve sonolência após receber a vacina
contra a Covid-19, porque essa sonolência é, conforme o enunciado, intrínseca à Coronavac, portanto todas as 80 pessoas
tiveram sonolência.
Questão sem resposta, favor anular.

Data do Envio: 08/12/21 21:42Inscrição: 138993
Venho através deste requerer a anulação da questão, pois está mal formulada, como a própria questão informa "que 45
pessoas receberam as duas vacinas" ou seja essas 45 pessoas receberam a vacina coronavac; o que se pode concluir que
essas pessoas tiveram sonolência já que a questão não fala que somente as pessoas que tomaram exclusivamente a
vacina Coronavac tiveram sonolência, sendo assim seria um equívoco excluir este grupo dos sintomáticos para se obter o
resultado de 35 pessoas, como o gabarito.

Data do Envio: 08/12/21 22:18Inscrição: 135831
Prezada banca examinadora, venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar a anulação da questão de
número 08 (matemática) por não haver gabarito plausível com o enunciado proposto.
Há ambiguidade e falta de clareza ao precisar quantas pessoas e qual(is) grupo(s) tiveram “sonolência”, pelo motivo descrito
em “a dose da vacina” (podendo ser interpretada assim, como uma quantidade acrescida de dois grupos), ou seja, da
intersecção do grupo que recebeu as duas vacinas e o grupo de vacinados com somente uma aplicação de vacina,
referindo-se à vacina “Coronavac”.
Ante ao exposto, urge colacionar que assim como foi enunciado, não se compreende ao certo como proceder (altamente
sugestivo a uma intersecção e não exclusão do grupo de “ambas”). Unicamente poderia ser encontrada se explicitada ao
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Matéria: Matemática Superior

Número da questão: 8

enunciar “somente uma dose” ou “pelo menos uma dose”.
Não obstante, ao avaliar o ensejo da questão onde pelo menos 45 pessoas receberam “as duas vacinas” (acrescentando o
grupo vacinado com “Coronavac” e o grupo vacinado com “ambas”), de que o resultado dos que tiveram sonolência era pelo
menos >45, ainda que com somente uma opção >45, reitero, não possibilitando o acerto em nenhuma das alternativas
enunciadas. Assim, solicito a anulação da questão.

Data do Envio: 09/12/21 0:40Inscrição: 138242
A questão não está muito clara quando se solicita o número de pessoas que apresentaram o sintoma. Considerando que
além das 35 que tomaram somente Coronavac, outras 45 tomaram Coronavac (junto com Pfizer) e também podem
apresentar sintomas, sendo assim, um total de 80 pessoas devem apresentar sonolência.
Por não estar bem elucidado na questão e pelo número total não estar contemplado nas alternativas, pede-se a anulação da
questão.

Data do Envio: 09/12/21 15:09Inscrição: 140921
Solicito anulação da questão.
A questão não menciona APENAS CORRONAVAC, mas todas as pessoas que tiveram sonolência que são todas as que
tomaram Coronavac, portanto não existe resposta correta.
As 45 pessoas que tomaram as duas vacinas também, tiveram sonolência após tomar a vacina Coronavac.

Data do Envio: 09/12/21 15:58Inscrição: 140191
Venho através deste requerer a anulação da questão 8, pois está mal formulada, como a própria questão informa "que 45
pessoas receberam as duas vacinas" ou seja essas 45 pessoas receberam a vacina coronavac; o que se pode concluir que
essas pessoas tiveram sonolência já que a questão não fala que somente as pessoas que tomaram exclusivamente a
vacina Coronavac tiveram sonolência, sendo assim seria um equívoco excluir este grupo dos sintomáticos para se obter o
resultado de 35 pessoas, como sujere o gabarito.

Data do Envio: 09/12/21 16:29Inscrição: 146285
Venho através deste requerer , solicitar a anulação da questão número 8 ( oito) do presente concurso , pois a questão em
si encontra-se com mal formulação. Visto que a mesma descreve que: " 45 pessoas receberam as duas vacinas" ou seja,
estas receberam a vacina Coronavac.
Diante desse pressuposto o que pode ser concluído, que apenas estas pessoas que tomaram a coronavac, é que
apresentaram sintomas de sonolência. Mas a questão em si não descreve que apenas as pessoas que tomaram
exclusivamente a vacina Coronavac, tiveram sonolência. Desta maneira seria de grande equivoco excluir este grupo dos
sintomáticos, para se obter o resultado de 35 pessoas, como sugere o gabarito .

Resposta aos Recursos
Considerando que o enunciado não excluiu o sintoma nas pessoas que tomaram as duas doses da vacina, o recurso
procede e a questão deve ser anulada.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Considerando que o enunciado não excluiu o sintoma nas pessoas que tomaram as duas doses da vacina, o recurso
procede e a questão deve ser anulada.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 9

Data do Envio: 06/12/21 21:25Inscrição: 141526
No enunciado não dizia se a dízima era periódica; assim não podendo aplicar uma fórmula de resolução

Data do Envio: 08/12/21 11:12Inscrição: 140255
Não consta no edital(conteúdo programático da prova objetiva)o conteúdo dízima.

Resposta aos Recursos
A questão 9 tem relação direta com os conteúdos de números fracionários e decimais. Embora o próprio enunciado diga que
é uma dizima, não faz diferença se periódica ou não, visto que não era o conteúdo cobrado na questão. O candidato deveria
ser capaz de relacionar números fracionários com números decimais.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 10
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Matéria: Matemática Superior

Número da questão: 10

Data do Envio: 06/12/21 19:03Inscrição: 137076
Sendo a pergunta da questão "o total de bicicletas vendidas com preço diferenciado
pelas lojas A, B e C foi de:" e realizando os cálculos, onde se somou a quantidade total de bicicletas vendidas nas 3 lojas
(135) e subtraindo a quantidade de bicicletas vendidas pelo mesmo preço e outra loja (46), tense o resultado de 99, o qual
não é opção em nem uma das alternativas. A questão não possui alternativa correta dentre as indicadas.  

Data do Envio: 07/12/21 11:48Inscrição: 136870
Por meio desse recurso peço a anulação da questão 10, pois não se encontra a resposta correta nas alternativas.

Data do Envio: 07/12/21 16:38Inscrição: 137810
A resposta correta não consta nas alternativas apresentadas.

A resposta seria 89 bicicletas.

Se precisar, envio um PDF com a resolução.

Data do Envio: 07/12/21 18:42Inscrição: 138988
Recurso: anulação da questão 10.
motivo: a resposta correta não constava entre as alternativas.
pelos dados apresentados, a questão envolve teoria dos conjuntos. Portanto precisamos construir o diagrama de venn com
as informações apresentadas.
lembrando que, sempre começa a construção do diagrama do centro para as bordas e o enunciado deixa claro que A e B
venderam 10 bicicletas, não tendo, estas, relação com as 4 vendidas por A, B e C. O mesmo vale para 6 bicicletas vendidas
por A e C. Da mesma forma, entende se que as bicicletas vendidas pelo mesmo preço fazem parte do grupo total de
bicicletas vendidas por cada loja.
Portanto, temos que:
X= 50 - 10 - 4 - 6 = 50 - 20
x= 30
Y= 45 - 10 - 4 - 1 = 45 - 15
Y= 30
Z=40 - 6 - 4 - 1 = 40 - 11
Z = 2 9
LEMBRANDO QUE ESSAS SUBTRAÇÕES SÃO NECESSÁRIAS PARA EVITAR CONTAR MAIS DE UMA VEZ CADA
B I C I C L E T A .
substituindo os valores de X, Y e Z no diagrama de venn, temos: X+Y+Z= 30+30+29= 89
FORAM VENDIDAS 89 BICICLETAS COM PREÇOS DIFERENTES.
As alternativas apresentadas são: 118, 105, 104, 137 e 135.
Nenhuma delas corresponde a resposta correta, por este motivo peço a anulação da questão 10.
OBSERVAÇÃO: Se considerarmos que as 4 bicicletas vendidas pelas 3 lojas, no mesmo valor, também estão inclusas na
intersecções A e B=10 e A e C =6. Teríamos X= 48 Y=34 e Z= 29. E a soma seria: X+Y+Z= 111. Que também não consta
nas alternativas.

Data do Envio: 07/12/21 21:09Inscrição: 141808
A resposta correta não constava entre as alternativas da questão. Solicito anulação da Questão.

Data do Envio: 07/12/21 21:19Inscrição: 142408
A resposta correta não constava entre as alternativas da questão. Solicito anulação da Questão.

Data do Envio: 08/12/21 8:14Inscrição: 145420
A resposta correta, não constava nas alternativas da questão.As alternativas apresentadas são 118,105,104,137 e 135.Por
esse motivo peço a anulação da questão 10.
Pelos dados apresentados, a questão envolve teoria de conjuntos. Portanto, precisamos construir o Diagrama de Vem com
as informações apresentadas.
Lembrando que, sempre começa a construção do diagrama do centro para as bordas e o enunciado deixa claro que A e B
venderam 10 bicicletas, não tendo, estas, relação com as 4 vendidas por A, B e C. O mesmo vale para as 6 bicicletas
vendidas por A e C. Da mesma forma, entende-se que as bicicletas vendidas pelo mesmo preço fazem parte do grupo total
de bicicletas vendidas por cada loja.

L o j a s
B i c i c l e t a s
“[...] as lojas B e C venderam cinco bicicletas pelo mesmo preço, sendo que, destas, quatro também tinham o
mesmo preço na loja A.”
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Matéria: Matemática Superior

Número da questão: 10

Portanto, temos que:
?? = 50 - 10 - 4 - 6 = 50 - 20 ? ?? = ???? ?? = 45 - 10 - 4 - 1 = 45 - 15 ? ?? = ???? ?? = 40 - 6 - 4 - 1 = 40 - 11 ? ?? = ????
Lembrando que estas subtrações são necessárias para evitar contar mais de uma vez cada bicicleta.
Substituindo os valores de X, Y e Z no Diagrama de Venn, temos:
“Dessa forma, podemos afirmar que o total de bicicletas vendidas com preço diferenciado pelas lojas A, B e C foi de:”
As bicicletas vendidas por valor diferente, são as que não pertencem a nenhuma das intersecções, assim sendo, X, Y e Z.
?? + ?? + ?? = 30 + 30 + 29 = 89
Foram vendidas 89 bicicletas com preços diferentes.
As alternativas apresentadas são: 118, 105, 104, 137 e 135. Nenhuma delas corresponde a resposta correta, por este
motivo peço a anulação da questão 10.
Observação: Se considerarmos que as 4 bicicletas vendidas pelas três lojas, no mesmo valor, também estão inclusas nas
intersecções ?? n ?? = 10 e ?? n ?? = 6. Teríamos:
?? = 48, ?? = 34 ?? ?? = 29. E a soma seria: ?? + ?? + ?? = 111. Que também não consta nas alternativas.

Data do Envio: 08/12/21 11:13Inscrição: 140161
A justificativa, para a anulação, resumidamente é que não tinha a solução correta.

Pois as bicicletas vendidas pela loja A, que não foram vendidas pelas lojas B e C pelo mesmo preço é: 50-10-4-6= 30.

Pela loja B, que não foram vendidas pelo mesmo preço por A e C: 45- 10-4-1= 30.

Pela loja C, que não foram vendidas pelo mesmo preço na A e B: 40 - 6 - 4-1= 29.

Logo, as que foram vendidas com preços diferentes entre as lojas será: 30+30+29=89

Data do Envio: 08/12/21 16:14Inscrição: 142091
Através deste venho solicitar a anulação da questão,pois a resposta correta da questão não está entre nenhuma das
alternativas dadas.

Data do Envio: 08/12/21 21:31Inscrição: 138268
Resolução errada adotada no gabarito:
L o j a s
A 	 B 	 C
50	45	40	Vendas totais por loja
4	4	4	Preços iguais para as três lojas (valor z)
	1	1	Preços iguais para B e C (5) (valor z)
2		2	Preços iguais para A e C (6) (valor z combinado com valor y)
6	6		Preços iguais para A e B (10) (valor z combinado com valor x)
12	11	7	Preços iguais entre as lojas (valores combinados x, y e z)
38	34	33	Total de vendas menos as vendas com valores iguais
Resposta errada, de 105 bicicletas, pois o enunciado diz de forma bem clara que “o preço variou bastante” e “as lojas B e C
venderam cinco bicicletas pelo mesmo preço, sendo que, destas, quatro também tinham o mesmo preço na loja A.” não diz
que essas quatro bicicletas da loja A tenham sido vendidas.
Portanto é de entendimento fiel ao enunciado:
1.	10 bicicletas vendidas com mesmo valor por A e B (vamos chamar de conjunto de valores x, pois pode ser 10
pares de valores diferentes);
2.	6 bicicletas vendidas com mesmo valor por A e C (conjunto de valores y);
3.	5 bicicletas vendidas com mesmo valor por B e C (conjunto de valores z);
4.	que os conjuntos de valores são diferentes entre si (“o preço variou bastante”)
5.	em relação às quatro bicicletas da loja A, que tinham o mesmo preço que as cinco vendidas pelas lojas B e C, não
são consideradas vendidas, haja vista as vendas efetuadas estão explicitadas de modo inequívoco no enunciado.
Resolução correta:
L o j a s
A 	 B 	 C
50	45	40	Vendas totais por loja
10	10		Vendas valores iguais A e B (10) (valor x)
6		6	Vendas valores iguais A e C (6) (valor y)
	5	5	Vendas valores iguais B e C (5) (valor z)
34	30	29	Total de vendas menos as vendas com valores iguais
Resposta correta é de 93 bicicletas, pois atende fielmente ao enunciado.
Solicito a anulação da questão por que o enunciado está claro, de forma inequívoca, sobre qual é a metodologia que deveria
ser aplicada na resolução, inclusive faltando a resposta correta, que é de 93 bicicletas.



Concurso Público da Prefeitura de Garuva - Edital Nº. 001/2021

Página 29 de 87

ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Matemática Superior

Número da questão: 10

Questão sem resposta, favor anular.

Resposta aos Recursos
Temos que a loja A vendeu 50. A loja B vendeu 45 e a loja C vendeu 40.
Além disso sabemos que A e B venderam 10 bicicletas. As lojas A e C venderam 6 bicicletas e as lojas B e C venderam
cinco bicicletas, que a loja A, B e C venderam 4 bicicletas. Queremos saber quantas bicicletas foram vendidas com preço
diferenciado, ou seja, um preço exclusivo na loja A, um preço exclusivo na loja B e um preço exclusivo na loja C.
A partir disso temos que:
Loja A menos AB Menos AC Menos ABC = 50 - 6 - 2 - 4 = 38
Loja B menos AB menos BC menos ABC = 45 - 6 - 1 - 4 = 34
Loja C menos AC menos BC menos ABC = 40 - 2 - 1 - 4 = 33
Portanto, A = 38, B = 34 e C = 33
Somando A + B + C = 38 + 34 + 33 = 105
RESPOSTA B 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Conhecimentos Gerais Superior

Número da questão: 11

Data do Envio: 06/12/21 12:16Inscrição: 136824
Conteúdo programático do edital não consta conhecimentos sobre o município de Garuva para cargos de nível Superior.

Data do Envio: 06/12/21 14:04Inscrição: 137894
As questões de "Conhecimentos gerais e legislação" que abordaram temas vinculados ao município de Garuva e a
legislação municipal devem ser anuladas, já que eram previstas para os cargos de nível médio e não de nível superior.

Data do Envio: 06/12/21 22:58Inscrição: 141205
conforme ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SUPERIOR em CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasilei- ro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos
diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS
DO MAGISTÉRIO), este não apresenta conteúdo sobre o município de Garuva e sim nacional e internacional,
diferentemente dos conteúdos programados descritos para outros níveis. sendo assim o conteúdo cobrado esta em
desacordo com edital

Data do Envio: 07/12/21 2:39Inscrição: 137614
Essa questão não pode ser cobrada na prova, pois no edital do concurso para NÍVEL SUPERIOR, não consta no conteúdo
programático que poderiam ter questões sobre a história e de GARUVA. Apenas constava para NÍVEL MÉDIO. No nível
superior consta: " Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasilei- ro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos
diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS
DO MAGISTÉRIO)"

Data do Envio: 07/12/21 10:29Inscrição: 145520
A questão remete a um fato histórico municipal/regional, mas o conteúdo programático não previa "história regional" ou
"história de Garuva". O único trecho que remete à região é: "Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais
abordados nos diferentes veículos de comunicação." Um outro trecho cita "suas vinculações histórico-geográficas em nível
n a c i o n a l
e internacional.", mas em nível nacional, não da região. Não considero que essa questão seja válida já que não consta no
edital do concurso o caráter histórico regional.
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Matéria: Conhecimentos Gerais Superior

Número da questão: 11

Data do Envio: 07/12/21 10:36Inscrição: 137726
A referida questão aborda a história da cidade de Garuva, porém, no conteúdo programático de estudos para o NÍVEL
SUPERIOR (em nenhum dos campos - Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Legislação e Anos
Iniciais) dizia que tal assunto poderia compor os conteúdos da prova.

Para os NÍVEIS FUNDAMENTAL E MÉDIO, sim. Para o NÍVEL SUPERIOR, NÃO!

Grata. 

Data do Envio: 07/12/21 10:37Inscrição: 136869
Em nosso conteúdo programático de CONHECIMENTOS GERAIS, NEM NOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA O
CARGO DE MAGISTÉRIO -ANOS INICIAIS, para o ENSINO SUPERIOR, não entra NADA que se refere á conhecimentos
específicos do município de GARUVA.

Data do Envio: 07/12/21 11:27Inscrição: 136562
No campo CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO
no edital para ensino superior não constavam os itens cobrados na questão, não foi solicitado através do edital
conhecimentos acerca das legislações do município, tão pouco geografia ou história da cidade, sendo assim não podendo
ser cobrados nas questões de conhecimentos gerais. 

Data do Envio: 07/12/21 19:51Inscrição: 142374
Apesar de estar no conteúdo programático do nível fundamental e médio, verifiquei que o seguinte tópicos não consta no
conteúdo programático do nível superior:

Conhecimentos de História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de
Garuva - SC.

Data do Envio: 07/12/21 22:10Inscrição: 137105
A Questão 11 solicitou ao candidato que marcasse a alternativa que apontasse o primeiro prefeito de Garuva. No entanto,
como pode ser facilmente visualizado no edital do concurso publicado no sitio da Unioeste, em sua página 37, " Superior -
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos
diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS
DO MAGISTÉRIO)" Logo, não está contido neste universo os aspectos culturais e históricos do município de Garuva,
diferentemente do que ocorre para os cargos de nível médio, como aponta o edital "Médio - Tópicos relevantes e atuais de
diversas áreas, tais como: segurança, transportes,
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de
História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a
economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na
abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de Garuva - SC Lei Complementar
001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município de Garuva -
SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem
como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos
e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento
efetivo e dá outras providências, bem como suas alterações."

Como demostrado acima, não estava previsto os aspectos históricos do município. Sendo assim, solicito a anulação da
questão.

Data do Envio: 08/12/21 9:39Inscrição: 141774
Não constava no edital (conteúdos pragmáticos) legislação específica do munícipio, história do município de Garuva.

Data do Envio: 08/12/21 9:56Inscrição: 142303
Não constava no edital (conteúdos pragmáticos) legislação específica do munícipio, história do município de Garuva.
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Matéria: Conhecimentos Gerais Superior

Número da questão: 11

Data do Envio: 08/12/21 11:07Inscrição: 140255
Não consta no edital(conteúdo programático da prova objetiva)legislação municipal e  história do município de Garuva.

Data do Envio: 08/12/21 15:24Inscrição: 141792
Considerando o conteúdo programático para os cargos de nível SUPERIOR, tem-se, no que se refere à questões
histórico-geográficas, que é possível constar no certame:

"[...]vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional."

Contudo, não há menção à questões histórico-geográficas em nível LOCAL, escopo no qual claramente se enquadra a
questão, ao perguntar o nome do primeiro prefeito eleito de Garuva-SC.

Observa-se, ainda, pelo conteúdo programático dos cargos de nível FUNDAMENTAL e MÉDIO, que a banca, no que se
refere à aspectos histórico-geográficos, faz distinção entre os escopos: LOCAL, DE SANTA CATARINA, NACIONAL E
I N T E R N A C I O N A L .  
Havendo tal distinção, esperaria que a banca informasse no conteúdo programático de nível SUPERIOR" algo como:
[...]vinculações histórico-geográficas em nível LOCAL, nacional e internacional.", para a questão 11 poder figurar no caderno
de provas.

Solicita-se, pois, diante disso, a anulação da questão 11, dado o entendimento de que seu conteúdo não se enquadra no
escopo disponível no conteúdo programático.

Data do Envio: 08/12/21 13:36Inscrição: 136796
Conteúdo cobrado nesta questão, não faz parte do conteúdo programado disponível edital do concurso para nível superior.

Cópia na íntegra abaixo do edital para nível superior:
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO
"...SUPERIOR. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança,
esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações
histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasilei- ro. Cultura e sociedade brasileira: artes,
arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais
abordados nos diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO
MAGISTÉRIO)..."

Data do Envio: 08/12/21 15:58Inscrição: 146343
No Edital do concurso, no parte de conteúdo programático para os diferentes níveis de escolaridade, o que segue : "Tópicos
da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de
História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a
economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na
abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de Garuva - SC Lei Complementar
001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município de Garuva -
SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem
como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos
e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento
efetivo e dá outras providências, bem como suas alterações." são descritos nas categorias de nível fundamental e médio. Já
para o curso superior, o assunto é a novel nacional e internacional e não local como segue o edital abaixo: Noções gerais
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasilei- ro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos
diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS
DO MAGISTÉRIO).
Portanto, o candidato de nível superior foi prejudicado em relação aos do nível fundamental e médio por não havia o
conteúdo programático para estudo.
Solicito cancelamento da questão. 
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Número da questão: 11

Data do Envio: 09/12/21 10:08Inscrição: 139927
Conforme observado, questão 11 queríamos sobre algo que não se encontra no conteúdo programático, desobedecendo o
que diz o edital. Trata-se de conhecimento regional, que apenas estava descrito como conteúdo
Programático do ensino fundamental e médio. Segue abaixo descrição de conteúdo
Programático, conforme edital EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 001/2021:

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de História e Geografia sobre o município,
a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na abrangência municipal. Lei Orgânica
do Município de Garuva - SC Lei Complementar 001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município
de Garuva - SC; Leis Complementares, no. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe
sobre o Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento efetivo e dá
outras providências, bem como suas alterações.
    M É D I O
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de História e Geografia sobre o município,
a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na abrangência municipal. Lei Orgânica
do Município de Garuva - SC Lei Complementar 001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município
de Garuva - SC; Leis Complementares, no. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe
sobre o Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento efetivo e dá
outras providências, bem como suas alterações.
   S U P E R I O R
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasilei- ro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes
veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO)
 37

Data do Envio: 09/12/21 12:38Inscrição: 136238
A questão 11 exigiu do candidato conhecimentos a respeito da História do município de Garuva, através da seguinte
q u e s t ã o :  

11. A instalação do município de Garuva-SC ocorreu no dia 29/02/1964 e foi nomeado o 1º prefeito provisório, Sr. Olívio
Nóbrega. Seis meses após, passou o cargo a Raul Slamma e, em novembro de 1964, foi eleito o 1º prefeito. Quem foi o 1º
prefeito eleito de Garuva-SC?

Ocorre que o conteúdo programático exigido para os cargos de nível superior não previa conhecimentos da história do
município. Confira-se:

S U P E R I O R  
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes
veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO).

SOMENTE nas provas para os cargos de nível médio e fundamental eram exigidos: Conhecimentos de História e Geografia
sobre o município de Garuva – SC. Confira-se:

FUNDAMENTAL E MÉDIO
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
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históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de História e Geografia sobre o município,
a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na abrangência municipal. Lei Orgânica
do Município de Garuva - SC Lei Complementar 001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município
de Garuva - SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe
sobre o Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento efetivo e dá
outras providências, bem como suas alterações.

Diante do claro e explícito equívoco da Banca ao cobrar assunto não previsto em Edital, é plenamente devida a ANULAÇÃO
DA QUESTÃO, para evitar que a Recorrente seja obrigada a acionar o Poder Judiciário. Seguem os precedentes
jurisprudenciais que amparam o presente pleito:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA.
PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO
PELO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MODIFICADA.
I - Cinge-se a discussão acerca da possibilidade de anulação da questão objetivas nº 38 da prova do concurso público para
provimento do cargo de Técnico Judiciário Área Administrativa do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, regido pelo Edital n.
01/2017 TRE/BA.
II - A anulação de questão de prova pelo Poder Judiciário somente tem lugar na hipótese de flagrante ilegalidade na sua
elaboração, por parte da banca examinadora, sem o respeito às normas veiculadas no edital. Na hipótese em análise,
pretende o apelante a verificação da existência ou não de descompasso entre o conteúdo do edital e o tema cobrado na
questão impugnada.
III - Não se pode pretender que seja cobrado conhecimento quanto ao Sistema de Registro de Preço e Decreto n. 7.892/13,
por entender está implícito no conteúdo programático ao fazer referência à Pregão, Lei n. 8.666/93 e suas alterações e Lei n.
1 0 . 5 2 0 / 2 0 0 2 .
IV - O edital, como norma que rege o concurso, deve mencionar expressamente todo o conteúdo programático, não sendo
possível se dar uma interpretação que amplie o leque de matérias que serão cobradas no concurso, sob pena de violação
ao princípio da legalidade, não sendo razoável a exigência de conhecimento de matéria que não conste expressamente do
conteúdo programático, ainda que esteja indiretamente relacionada.
V - Recurso de apelação interposto pelo autor ao qual se dá provimento.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL (AC) : AC 1005226- 65.2018.4.01.3300

* * *

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO
RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCURSO
PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONSTANTE DO EDITAL. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1 - A questão suscitada pela agravante
que não foi objeto de manifestação na decisão recorrida não merece ser conhecida, sob pena de supressão de instância. 2 -
No que se refere à possibilidade ou não de o poder judiciário anular questões objetivas aplicadas em concurso público, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, em regra, sua competência limita-se à análise da legalidade
das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de
formulação dos itens, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias de responsabilidade da
banca examinadora. 3 - Excepcionalmente, entretanto, em caso de flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de
concurso público ou ausência de observância às regras do edital, tem-se admitido sua anulação pelo poder judiciário por
ofensa ao princípio da legalidade, situação que, a toda evidência, não ocorreu nos presentes autos. 4 - Tendo em vista que a
matéria abordada na questão objetiva impugnada não se encontrada abarcada pelo conteúdo programático constante do
edital, merece ser mantida a decisão recorrida, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para
atribuir ao ora agravado a pontuação relativa à questão nº 29 do concurso público para provimento de vagas destinadas ao
cargo de policial rodoviário federal, regido pelo edital nº 01/2009, determinando sua participação nas fases subsequentes do
certame, desde que aprovado nas que lhe sejam anteriores. 5 - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta
parte, desprovido." (destaquei)
(AG 201202010198219, Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - QUINTA TURMA
ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::16/05/2013.)

* * *

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNRIO.
EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO ESPECIFICADA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ANULAÇÃO
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DA QUESTÃO. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Legitimidade passiva da FUNRIO diante da
existência de vínculo jurídico entre a conduta da instituição e o ato jurídico realizado. 2. Constatação, após produção pericial,
que a questão n. 29, relativa aos conhecimentos de Física, tratou de assunto não previsto no conteúdo programático do
certame. 3. Controle judicial que se limita a examinar a legalidade do procedimento aplicado e aos aspectos formais do
edital. Apelações e Remessa não providas." (destaquei)
(APELREEX 00022389620104058202, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data:
04/04/2013 - Página::378.)

* * *

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA.
MATÉRIA NÃO PREVISTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONSTANTE DO EDITAL. CONTROLE DO PODER
JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. No que se refere à possibilidade ou não de o Poder Judiciário anular questões objetivas aplicadas em concurso público, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, em regra, sua competência limita-se à análise da legalidade
das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de
formulação dos itens, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias de responsabilidade da
banca examinadora. Excepcionalmente, entretanto, em caso de flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de
concurso público ou ausência de observância às regras do edital, tem-se admitido sua anulação pelo Poder Judiciário.
2. No caso dos autos, o conhecimento exigido para responder à questão nº 19 da prova objetiva do XXVII Exame de Ordem
desborda do edital do certame.
ACÓRDÃO Remessa Necessária Cível Nº 5001670-24.2019.4.04.7000/PR

Resposta aos Recursos
questão de história do município

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 12

Data do Envio: 06/12/21 12:16Inscrição: 136824
Conteúdo programático do edital não consta conhecimentos sobre o município de Garuva para cargos de nível Superior.

Data do Envio: 06/12/21 22:33Inscrição: 146623
12. Segundo dados da “Agência Brasil”, de 6 de outubro de 2020, o Banco Mundial elevou a expectativa de
crescimento econômico do Brasil, informando que a economia brasileira deverá crescer “...”% em 2021. De
quanto foi esse percentual indicado pela “Agência Brasil”?

Não existe, dentro do site agencia brasil, uma se quer matéria sobre a data proposta no enunciado.

ht tps : / /busca.ebc .com.br /nodes?ut f8=%E2%9C%93&q=06%2F10%2F2020+pib&s i te_ id=agenc iabras i l

Muito menos, a resolução da questão. O PIB e seu prognóstico.

Data do Envio: 07/12/21 11:52Inscrição: 136870
Solicito anulação da questão, no qual todas as alternativas estão erradas.
A economia brasileira melhorou muito e, provavelmente, [o crescimento] chegará a 5,3% este ano”, declarou o
economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e Caribe William Maloney, que também lembrou que, em 2020, a
atividade econômica no Brasil recuou 4,1%.6 de out. de 2021

Data do Envio: 07/12/21 19:13Inscrição: 141919
Os dados da "Agência Brasil" são de 6 de outubro de 2021 e não de 2020 como pode ser visto no link da matéria:

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-10/banco-mundial-eleva-expectativa-de-crescimento-economico-do-
b r a s i l

A diferença de 1 ano entre as previsões é significativa, haja vista que o cenário socioeconômico mundial era muito diferente
em outubro de 2020. Ainda não havia certeza de vacinas contra o coronavírus, a maioria das cidades brasileiras estavam
enfrentando lockdowns e assim por diante. Sendo assim, prever um crescimento de 5,3% era bastante improvável.

Com isso, o erro de data na formulação da questão mudou completamente o cenário da pergunta, portanto, a questão
deveria ser anulada.



Concurso Público da Prefeitura de Garuva - Edital Nº. 001/2021

Página 35 de 87

ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Conhecimentos Gerais Superior

Número da questão: 12

Data do Envio: 07/12/21 20:01Inscrição: 142374
O dado mais recente da agência Brasil é o crescimento de 5,1 e não o do gabarito 5,3.
Conforme a notícia do dia 17/11:

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-11/governo-reduz-previsao-de-crescimento-da-economia-em-51-este
-ano

Data do Envio: 09/12/21 16:39Inscrição: 146095
Os dados da "Agência Brasil" são de 06 de Outubro de 2021 e não de 06 de Outubro de 2020, como está na questão 12. Em
06 de Outubro de 2020 o Banco mundial nem havia indicado a expectativa de crescimento do Brasil em 5,3% para o ano de
2 0 2 1 .
Abaixo site para confirmação.
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-10/banco-mundial-eleva-expectativa-de-crescimento-economico-do-
brasil#

Resposta aos Recursos
questão sobre aspectos da econiomia

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 13

Data do Envio: 06/12/21 12:16Inscrição: 136824
Conteúdo programático do edital não consta conhecimentos sobre o município de Garuva para cargos de nível Superior.

Data do Envio: 06/12/21 19:05Inscrição: 135921
Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada pois baseia-se em história e geografia
sobre o município, sendo que esse conteúdo cobrado, não consta no conteúdo programático para o concurso público
001/2021 de conhecimentos gerais e legislação do nível superior publicado no edital anexo III.

Data do Envio: 06/12/21 22:59Inscrição: 141205
conforme ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SUPERIOR em CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasilei- ro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos
diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS
DO MAGISTÉRIO), este não apresenta conteúdo sobre o município de Garuva e sim nacional e internacional,
diferentemente dos conteúdos programados descritos para outros níveis. sendo assim o conteúdo cobrado esta em
desacordo com edital

Data do Envio: 07/12/21 2:42Inscrição: 137614
Essa questão, assim como a questão 11, não pode ser cobrada na prova, devido não constar no conteúdo programático do
edital para NÍVEL SUPERIOR, sobre a história de GARUVA. Consta apenas para o nivel médio.

Data do Envio: 07/12/21 10:36Inscrição: 137726
A referida questão aborda a história da cidade de Garuva, porém, no conteúdo programático de estudos para o NÍVEL
SUPERIOR (em nenhum dos campos - Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Legislação e Anos
Iniciais) dizia que tal assunto poderia compor os conteúdos da prova.

Para os NÍVEIS FUNDAMENTAL E MÉDIO, sim. Para o NÍVEL SUPERIOR, NÃO!

Grata. 

Data do Envio: 07/12/21 12:50Inscrição: 136869
Em nosso conteúdo programático de CONHECIMENTOS GERAIS, NEM NOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA O
CARGO DE MAGISTÉRIO -ANOS INICIAIS, para o ENSINO SUPERIOR, não entra NADA que se refere á conhecimentos
específicos do município de GARUVA.
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Data do Envio: 07/12/21 10:54Inscrição: 145520
Usarei a justificativa de recurso da questão 11 aqui, pois a questão não me parece ser sobre atualidades. Pesquisei na
internet sobre uma usina/gerador no Rio do Braço e não obtive resultados.

A questão remete a um fato histórico municipal/regional ou geografia regional, mas o conteúdo programático não previa
"história/geografia regional". O único trecho que remete à região é: "Atualidades: principais acontecimentos nacionais e
regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação." Um outro trecho cita "suas vinculações histórico-geográficas
em nível nacional e internacional.", mas em nível nacional, não da região. Não considero que essa questão seja válida já que
não consta no edital do concurso o caráter histórico/geográfico regional.

Data do Envio: 07/12/21 11:57Inscrição: 136870
Solicito anulação da questão 13, no qual a resposta da questão não é encontrada em livros ou meios de comunicações.
A pergunta foi mal elaborada e não corresponde conforme requisito de estudo desse edital. 

Data do Envio: 07/12/21 19:53Inscrição: 142374
Apesar de estarem no conteúdo programático do nível fundamental e médio, verifiquei que os seguintes tópicos não
constam no conteúdo programático do nível superior:

Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de História e Geografia sobre o município, a cidade, o
meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de Garuva - SC.

Data do Envio: 07/12/21 22:15Inscrição: 137105
A Questão 13 solicitou ao candidato que marcasse a alternativa que apontasse o Rio onde foi instalado a primeira usina
hidrelétrica. No entanto, como pode ser facilmente visualizado no edital do concurso publicado no sitio da Unioeste, em sua
página 37, os aspectos históricos e culturais não estão previstos como conteúdo programático do nível superior. Conforme
o próprio edital, "Nível superior: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasilei- ro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos
diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS
DO MAGISTÉRIO)" Diferentemente do que ocorre para as provas aplicadas de nível médio, onde o edital prevê a seguinte
situação "nível médio - Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes,
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de
História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a
economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na
abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de Garuva - SC Lei Complementar
001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município de Garuva -
SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem
como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos
e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento
efetivo e dá outras providências, bem como suas alterações." Com isso em mente, venho cordialmente solicitar a anulação
da questão.

Data do Envio: 08/12/21 9:39Inscrição: 141774
Não constava no edital (conteúdos pragmáticos) legislação específica do munícipio, história do município de Garuva.

Data do Envio: 08/12/21 9:56Inscrição: 142303
Não constava no edital (conteúdos pragmáticos) legislação específica do munícipio, história do município de Garuva.

Data do Envio: 08/12/21 11:07Inscrição: 140255
Não consta no edital(conteúdo programático da prova objetiva)legislação municipal e  história do município de Garuva.

Data do Envio: 08/12/21 12:28Inscrição: 142240
No edital para ensino superior de Educação física não consta no conteúdo programático que iria cair sobre o município de
Garuva em especifico, tendo em vista que o conteúdo tem que estar de acordo com o Edital. Para o nível técnico e médio
consta, mas para o superior não. desta maneira a pergunta deveria ser anulada por não estar de acordo com o conteúdo do
edital para nivel superior de Educação Fisica



Concurso Público da Prefeitura de Garuva - Edital Nº. 001/2021

Página 37 de 87

ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Conhecimentos Gerais Superior

Número da questão: 13

Data do Envio: 08/12/21 13:35Inscrição: 136796
Conteúdo cobrado nesta questão, não faz parte do conteúdo programado disponível edital do concurso para nível superior.

Cópia na íntegra abaixo do edital para nível superior:
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO
"...SUPERIOR. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança,
esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações
histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasilei- ro. Cultura e sociedade brasileira: artes,
arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais
abordados nos diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO
MAGISTÉRIO)..."

Data do Envio: 08/12/21 15:58Inscrição: 146343
No Edital do concurso, no parte de conteúdo programático para os diferentes níveis de escolaridade, o que segue : "Tópicos
da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de
História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a
economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na
abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de Garuva - SC Lei Complementar
001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município de Garuva -
SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem
como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos
e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento
efetivo e dá outras providências, bem como suas alterações." são descritos nas categorias de nível fundamental e médio. Já
para o curso superior, o assunto é a nível nacional e internacional e não local como segue o edital abaixo: Noções gerais
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos
diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS
DO MAGISTÉRIO).

Portanto, o candidato de nível superior foi prejudicado em relação aos do nível fundamental e médio pois não havia o tema
no conteúdo programático para estudo. Desta forma, solicito ?avaliação e cancelamento da questão.

Data do Envio: 08/12/21 16:33Inscrição: 136562
No campo CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO
no edital para ensino superior não constavam os itens cobrados na questão, não foi solicitado
através do edital conhecimentos acerca das legislações do município, tão pouco geografia ou
história da cidade, sendo assim não podendo ser cobrados nas questões de conhecimentos gerais.

Em nenhum momento são solicitados os conhecimentos relativos a história da cidade e legislação nos conteudos cobrados,
enunciado da questão versa: .A primeira usina elétrica de Garuva-SC, na verdade um gerador, foi instalada pelo sr. Antônio
L a d i s l a u
de Araújo. Fornecia energia na área urbana e somente para lâmpadas; não era possível instalar motores ou
aparelhos. Em qual rio ela foi instalada?

Conhecimentos exegidos no edital não constam: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica,
relações exteriores, segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente
com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasilei- ro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais
acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação
(PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO) 

Data do Envio: 08/12/21 18:06Inscrição: 136076
Prezado avaliador de recursos:
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Entende-se que o concurso público é um procedimento administrativo, que tem por fim, selecionar através de prova ou de
provas e títulos (art. 37 da CF) os servidores para a vacância de cargos públicos. Diante disto, considera-se que o edital é a
lei do concurso. Analisando esse aspecto, é realizado a publicação do certame com todas as regras a serem seguidas,
inclusive com os conteúdos programáticos a serem utilizados para as respostas das questões pelo candidato no dia da
prova. Para tanto, percebe-se que no edital 001/2021 do Concurso Público Municipal de Garuva, publicado em 14/10/2021
no diário oficial do município (https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?r=site/acervoView&id=3344590) e no portal da banca
UNIOESTE em 13/10/2021 pela página
https://www.unioeste.br/portal/files/1648/Garuva/1834/Edital-de-abertura-do-concurso-Publico-de-Garuva--SC.pdf, no Anexo
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CONCURSO PÚBLICO 001/2021, no item “CONHECIMENTOS GERAIS E
LEGISLAÇÃO” de Superior indica os conteúdos programáticos:
“Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes
veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO)”
Na questão 13 cita como base para resposta a História e Geografia de Garuva/SC. Diante disto, o conteúdo necessário para
realização da questão não foi citado do item do parágrafo anterior para o cargo de Engenheiro Ambiental. Além disto, não foi
citado conteúdos simulares que fosse possível identificar que este assunto era objeto de conhecimento para realização da
prova. No entanto, vale ressaltar que para os cargos de Nível Médio e Fundamental do mesmo edital, Anexo III e item
“CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO“ previu o conteúdo de forma explícita “Conhecimentos de História e
Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de Garuva – SC”.
Como citado inicialmente neste recurso, o edital possui as regras do concurso e é a respectiva lei para a sua realização. No
caso da questão 13, foi cobrado temas não previstos em edital. Por fim, entende-se que fere o princípio da publicidade da
Administração na elaboração das questões do concurso público. Diante desta situação, solicito que a questão 13 seja
ANULADA, pois o conteúdo necessário de conhecimento para a resposta, não foi citado no edital de abertura de inscrição do
concurso e tampouco em retificações posteriores.

Aguardo considerações e anulação da questão solicitada.

R e s p e i t o s a m e n t e ,

Iasmyn Rochadel Sapelli
Inscrição 136076

Data do Envio: 09/12/21 10:10Inscrição: 139927
Conforme observado, questão 13 questiona sobre algo que não se encontra no conteúdo programático, desobedecendo o
que diz o edital. Trata-se de conhecimento regional, que apenas estava descrito como conteúdo
Programático do ensino fundamental e médio. Segue abaixo descrição de conteúdo
Programático, conforme edital EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 001/2021:

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de História e Geografia sobre o município,
a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na abrangência municipal. Lei Orgânica
do Município de Garuva - SC Lei Complementar 001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município
de Garuva - SC; Leis Complementares, no. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe
sobre o Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento efetivo e dá
outras providências, bem como suas alterações.
    M É D I O
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de História e Geografia sobre o município,
a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na abrangência municipal. Lei Orgânica
do Município de Garuva - SC Lei Complementar 001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município
de Garuva - SC; Leis Complementares, no. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe
sobre o Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento efetivo e dá
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outras providências, bem como suas alterações.
   S U P E R I O R
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasilei- ro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes
veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO)
 37

Data do Envio: 09/12/21 12:38Inscrição: 136238
A questão 13 exigiu do candidato conhecimentos a respeito da História e Geografia do município de Garuva, através da
seguinte questão:

13. A primeira usina elétrica de Garuva-SC, na verdade um gerador, foi instalada pelo sr. Antônio Ladislau de Araújo.
Fornecia energia na área urbana e somente para lâmpadas; não era possível instalar motores ou aparelhos. Em qual rio ela
foi instalada?

Ocorre que o conteúdo programático exigido para os cargos de nível superior não previa conhecimentos da história do
município. Confira-se:

S U P E R I O R  
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes
veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO)

SOMENTE nas provas para os cargos de nível médio e fundamental eram exigidos: Conhecimentos de História e Geografia
sobre o município de Garuva – SC. Confira-se:

FUNDAMENTAL E MÉDIO
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de História e Geografia sobre o município,
a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na abrangência municipal. Lei Orgânica
do Município de Garuva - SC Lei Complementar 001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município
de Garuva - SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe
sobre o Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento efetivo e dá
outras providências, bem como suas alterações.

Diante do claro e explícito equívoco da Banca ao cobrar assunto não previsto em Edital, é plenamente devida a ANULAÇÃO
DA QUESTÃO, para evitar que a Recorrente seja obrigada a acionar o Poder Judiciário. Seguem os precedentes
jurisprudenciais que amparam o presente pleito:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA.
PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO
PELO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MODIFICADA.
I - Cinge-se a discussão acerca da possibilidade de anulação da questão objetivas nº 38 da prova do concurso público para
provimento do cargo de Técnico Judiciário Área Administrativa do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, regido pelo Edital n.
01/2017 TRE/BA.
II - A anulação de questão de prova pelo Poder Judiciário somente tem lugar na hipótese de flagrante ilegalidade na sua
elaboração, por parte da banca examinadora, sem o respeito às normas veiculadas no edital. Na hipótese em análise,
pretende o apelante a verificação da existência ou não de descompasso entre o conteúdo do edital e o tema cobrado na
questão impugnada.
III - Não se pode pretender que seja cobrado conhecimento quanto ao Sistema de Registro de Preço e Decreto n. 7.892/13,
por entender está implícito no conteúdo programático ao fazer referência à Pregão, Lei n. 8.666/93 e suas alterações e Lei n.
1 0 . 5 2 0 / 2 0 0 2 .
IV - O edital, como norma que rege o concurso, deve mencionar expressamente todo o conteúdo programático, não sendo
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possível se dar uma interpretação que amplie o leque de matérias que serão cobradas no concurso, sob pena de violação
ao princípio da legalidade, não sendo razoável a exigência de conhecimento de matéria que não conste expressamente do
conteúdo programático, ainda que esteja indiretamente relacionada.
V - Recurso de apelação interposto pelo autor ao qual se dá provimento.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL (AC) : AC 1005226- 65.2018.4.01.3300

* * *

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO
RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCURSO
PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONSTANTE DO EDITAL. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1 - A questão suscitada pela agravante
que não foi objeto de manifestação na decisão recorrida não merece ser conhecida, sob pena de supressão de instância. 2 -
No que se refere à possibilidade ou não de o poder judiciário anular questões objetivas aplicadas em concurso público, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, em regra, sua competência limita-se à análise da legalidade
das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de
formulação dos itens, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias de responsabilidade da
banca examinadora. 3 - Excepcionalmente, entretanto, em caso de flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de
concurso público ou ausência de observância às regras do edital, tem-se admitido sua anulação pelo poder judiciário por
ofensa ao princípio da legalidade, situação que, a toda evidência, não ocorreu nos presentes autos. 4 - Tendo em vista que a
matéria abordada na questão objetiva impugnada não se encontrada abarcada pelo conteúdo programático constante do
edital, merece ser mantida a decisão recorrida, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para
atribuir ao ora agravado a pontuação relativa à questão nº 29 do concurso público para provimento de vagas destinadas ao
cargo de policial rodoviário federal, regido pelo edital nº 01/2009, determinando sua participação nas fases subsequentes do
certame, desde que aprovado nas que lhe sejam anteriores. 5 - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta
parte, desprovido." (destaquei)
(AG 201202010198219, Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - QUINTA TURMA
ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::16/05/2013.)

* * *

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNRIO.
EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO ESPECIFICADA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ANULAÇÃO
DA QUESTÃO. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Legitimidade passiva da FUNRIO diante da
existência de vínculo jurídico entre a conduta da instituição e o ato jurídico realizado. 2. Constatação, após produção pericial,
que a questão n. 29, relativa aos conhecimentos de Física, tratou de assunto não previsto no conteúdo programático do
certame. 3. Controle judicial que se limita a examinar a legalidade do procedimento aplicado e aos aspectos formais do
edital. Apelações e Remessa não providas." (destaquei)
(APELREEX 00022389620104058202, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data:
04/04/2013 - Página::378.)

* * *

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA.
MATÉRIA NÃO PREVISTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONSTANTE DO EDITAL. CONTROLE DO PODER
JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. No que se refere à possibilidade ou não de o Poder Judiciário anular questões objetivas aplicadas em concurso público, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, em regra, sua competência limita-se à análise da legalidade
das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de
formulação dos itens, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias de responsabilidade da
banca examinadora. Excepcionalmente, entretanto, em caso de flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de
concurso público ou ausência de observância às regras do edital, tem-se admitido sua anulação pelo Poder Judiciário.
2. No caso dos autos, o conhecimento exigido para responder à questão nº 19 da prova objetiva do XXVII Exame de Ordem
desborda do edital do certame.
ACÓRDÃO Remessa Necessária Cível Nº 5001670-24.2019.4.04.7000/PR

Data do Envio: 09/12/21 16:50Inscrição: 146285
ANEXO III, DO EDITAL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CONCURSO PUBLICO 001/2021.
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Matéria: Conhecimentos Gerais Superior

Número da questão: 13

CONSTA QUE:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos
diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS
DO MAGISTÉRIO). PORÉM NÃO CONSTA NESTE ITEM ACIMA , QUE DEVERIA SER ESTUDA SOBRE OS
CONTEÚDOS DA HISTÓRIA GERAL DO MUNICÍPIO, OU ALGO RELACIONADO DO TIPO.

´Venho através deste requerer a anulação da questão de número 13 ( treze), tendo em vista que no edital , não contava que
cairia perguntas especificamente do município de Garuva. Diante desta inconsistência , ocorreu um equivoco, visto que a
questão se tratava especificamente do município de Garuva.

Resposta aos Recursos
a questão trata de aspectos históricos do município 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 14

Data do Envio: 06/12/21 12:16Inscrição: 136824
Conteúdo programático do edital não consta conhecimentos sobre o município de Garuva para cargos de nível Superior.

Data do Envio: 06/12/21 18:43Inscrição: 140839
Na pergunta 14 da prova de artes visuais, se referia a Lei completar. Porém no edital do concurso não se pede nada sobre
Leis e muito menos Estatuto do Servidor. Portanto não poderia ter caído na prova do concurso. 

Data do Envio: 07/12/21 2:46Inscrição: 137614
Essa questão não pode ser cobrada na prova, pois no edital, na parte de conteúdo programático de conhecimentos gerais,
não consta sobre leis do munícipio de Garuva para o nível superior. Apenas consta: Noções gerais sobre a vida econômica,
social, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasilei- ro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos
diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS
DO MAGISTÉRIO)

Data do Envio: 07/12/21 9:09Inscrição: 146343
Embora a questão 14 esteja dentro da categoria de Conhecimentos Gerais e legislação, no Edital para Nível Superior para o
cargo de Enfermeiro, não mencionado no conteúdo programático para estudos das Leis complementares e Orgânicas do
município como segue abaixo.
"Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos
diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO).

Desta forma, solicito avaliação e anulação da questão.

Data do Envio: 07/12/21 10:43Inscrição: 137726
A referida questão aborda a Lei Complementar da cidade de Garuva, porém, no conteúdo programático de estudos para o
NÍVEL SUPERIOR (em nenhum dos campos - Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Legislação e Anos
Iniciais) dizia que tal assunto poderia compor os conteúdos da prova.
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Número da questão: 14

Para os NÍVEIS FUNDAMENTAL E MÉDIO foi colocado as Leis Complementares e Orgânica como possível assunto de
prova, mas para o NÍVEL SUPERIOR, não!

Como cobrar por algo que não fazia parte do conteúdo programático de estudos?

Grata. 

Data do Envio: 07/12/21 12:50Inscrição: 136869
Em nosso conteúdo programático de CONHECIMENTOS GERAIS, NEM NOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA O
CARGO DE MAGISTÉRIO -ANOS INICIAIS, para o ENSINO SUPERIOR, não entra NADA que se refere á conhecimentos
específicos do município de GARUVA.
CAIU SOBRE A LEI COMPLEMENTAR N° 113, DE 19 DE Setembro de 2019.. NÃO FOI PEDIDO PARA ESTUDAR.

Data do Envio: 07/12/21 11:28Inscrição: 136562
No campo CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO
no edital para ensino superior não constavam os itens cobrados na questão, não foi solicitado
através do edital conhecimentos acerca das legislações do município, tão pouco geografia ou
história da cidade, sendo assim não podendo ser cobrados nas questões de conhecimentos gerais.

Data do Envio: 07/12/21 12:05Inscrição: 136349
Enunciado Questão 14: Segundo o Art. 2 da Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2019, que alterou o Art. 33 da
Lei Complementar 045/2009, § 3º passou a ter a seguinte redação.

Solicitação: Anulação.

Justificativa: O tema abordado na questão não faz parte do conteúdo programático do edital 01/2021 para as provas de
Ensino Superior.
Texto do Edital: “CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO PARA NÍVEL SUPERIOR:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes
veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO)”

Data do Envio: 07/12/21 16:38Inscrição: 137810
O conteúdo da questão não fazia parte do conteúdo programático do ensino superior segundo o EDITAL 001/2021 e nem
suas retificações.

Data do Envio: 07/12/21 19:55Inscrição: 142374
Apesar de estare no conteúdo programático do nível fundamental e médio, verifiquei que os seguinte tópico não consta no
conteúdo programático do nível superior:

Lei Complementar 045/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos
e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento
efetivo e dá outras providências, bem como suas alterações.

Data do Envio: 08/12/21 9:56Inscrição: 142303
Não constava no edital (conteúdos pragmáticos) legislação específica do munícipio, história do município de Garuva.

Data do Envio: 08/12/21 11:13Inscrição: 140161
Solicito a anulação da questão, por não ter a lei citada na questão no conteúdo programático para o cargo de ORIENTADOR
ESCOLAR do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021.

Data do Envio: 08/12/21 11:03Inscrição: 142124
PEÇO ANULAÇÃO DA REFERIDA QUESTÃO POR MOTIVO QUE O CONTEUDO ABORDADO NA QUESTÃO, LEI
COMPLEMENTAR N° 113 E LEI COMPLEMENTAR 045/2009, NÃO CONSTAM NO CONTÚDO PROGRMÁTICO DOS
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO DA PROVA DE NÍVEL SUPERIOR.GRATA

Data do Envio: 08/12/21 11:15Inscrição: 136385
Requer-se a ANULAÇÃO da questão 14 nos termos da contextualização infra:
No enunciado da questão, a banca solicita para que seja assinalada a assertiva correta referente ao Art. 33 da Lei
Complementar 045/2009.
Relata-se, que a Lei Complementar 045/2009 “dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e vencimentos da prefeitura
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Matéria: Conhecimentos Gerais Superior

Número da questão: 14

municipal de Garuva, estabelece normas de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências”.
Em consulta ao Anexo III do Edital de concurso público nº 001/2021 de Garuva, que rege o concurso em tela, no que diz
respeito ao conteúdo programático da prova de conhecimentos gerais e legislação para Nível Superior, constante na página
37 do edital, tem-se:
“Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes
veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO).”
Conforme o texto retirado integralmente do Edital nº 001/2021 de Garuva, a Lei Complementar 045/2009, não consta no
edital, assim como não há qualquer menção a mesma em quaisquer outros anexos do Edital 001/2021 ou Edital Nº
002/2021, referente ao conteúdo programático do cargo de Engenheiro Ambiental.
Nesses termos, jurisprudência é firme no sentido de que verificada flagrante ilegalidade, como na hipótese de que "a
questão impugnada pelo candidato, apresente-se formulação dissociada dos pontos constantes do programa do certame ou
teratológica, de forma que impossibilite a análise e a consequente resposta do concursando” [1] a questão deve ter seus
critérios de correção revisados via judicial, não sendo este prontamente reconhecido pela banca em via administrativa.
Isso posto, tendo em vista a clara violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança
jurídica isto é, “todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital que não só é o
instrumento que convoca candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o
regerão”[2], requer-se o reconhecimento da nulidade da questão 14, uma vez possuir mácula insanável.

B i b l i o g r a f i a  
[1] MOTTA, Fabrício. (Coord.). Concurso público e constituição. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 143.
[2] STJ, RMS 22.542, rel.ªMinª. Jane Silva - Des.ª convocada do TJ/MG, DJe 08.06.09
[3] TJSC, AI 2015.017022-4,Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 08/09/2015

Data do Envio: 08/12/21 11:13Inscrição: 140339
NA PRESENTE QUESTÃO NUMERO 19: ESTA ABORDANDO UM ASSUNTO,QUE FOI ABORDADO COM POUCAS
PESSOAS E DE UMA DETERMINADA CRECHE. E NÃO HÁ DOCUMENTOS PARA ESTUDOS A RSPOSTA SENDO POR
PURA DEDUÇÃO.PARA QUESTÕES DE CONCURSOS, AS QUESTÕES PRECISAM SER EFETUADAS ATRAVES DE
DOCUMENTOS ABERTOS AO PUBLICO PARA EVENTUAIS ESTUDOS. SENDO ASSIM FAVORECEU AS TAIS
PROFESSORAS DE DETERMINADA CRECHE APENAS. POIS AS MESMAS POSSUEM O CONHECIMENTO DO
DOCUMENTO. GRATA PELA ATENÇÃO.

Data do Envio: 08/12/21 11:57Inscrição: 139927
Embora a questão 14 esteja dentro da categoria de Conhecimentos Gerais e legislação, no Edital para Nível Superior para o
cargo de Enfermeiro, não consta no conteúdo programático as Leis Complementares e Orgânicas do município como segue
abaixo. "Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes,
educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações
histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes,
arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais
abordados nos diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO).

Desta forma, solicito avaliação e anulação da questão, pois para as outras categorias como de nível médio e fundamental,
foram citadas as leis municipais a serem estudadas de acordo com o conteúdo programático com é evidenciado no edital
que segue abaixo.

Ensino Fundamental:
"Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade,
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas
vinculações históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de História e Geografia sobre
o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates
sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na abrangência municipal.
Lei Orgânica do Município de Garuva - SC Lei Complementar 001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos
do Município de Garuva - SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa
da Prefeitura Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem como suas alterações; Lei Complementar 045/2009,
que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento
efetivo e dá outras providências, bem como suas alterações".
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Ensino Médio:
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de Justificativa: Questão: 15 Data de
Envio: 07/12/21 09:17 História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade
de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e
educação ambiental na abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de Garuva - SC Lei Complementar 001/1998 que
dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município de Garuva - SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e
104/2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem
como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura
Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento efetivo e dá outras providências, bem como suas alterações.

Encaminho para providências.

Data do Envio: 08/12/21 12:41Inscrição: 136429
A questão 14 trata da Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2019 e Lei Complementar 045/2009.
Estas Leis municipais tratam do Plano de Cargos dos Servidores do Município de Garuva.
No entanto, no edital 001/2021 do Concurso Municipal de Garuva, em Anexo III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O
CONCURSO PÚBLICO 001/2021, item “CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO” e conteúdos para SUPERIOR cita:
“Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes
veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO)”.

Desta forma, percebe-se que o conteúdo relacionado sobre cargos ou situações similares ou genéricas de ocupação do
cargo público ou respectiva lei não foram citadas entre os itens passíveis de cobrança para realização da prova de Professor
de História.

Neste caso, entende-se que o edital dita as regras para a realização do concurso. E, desta forma, a cobrança de conteúdos
não previstos em edital afronta o princípio da publicidade da Administração na elaboração das questões do concurso
p ú b l i c o .
Diante do exposto, como o conhecimento exigido para responder a questão não foi previsto no edital de abertura de
inscrição do concurso e retificações posteriores, requer o pedido que a questão 14 seja ANULADA.

Data do Envio: 08/12/21 13:35Inscrição: 136796
Conteúdo cobrado nesta questão, não faz parte do conteúdo programado disponível edital do concurso para nível superior.

Cópia na íntegra abaixo do edital para nível superior:
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO
"...SUPERIOR. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança,
esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações
histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasilei- ro. Cultura e sociedade brasileira: artes,
arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais
abordados nos diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO
MAGISTÉRIO)..."

Data do Envio: 08/12/21 18:09Inscrição: 136076
Prezado avaliador de recursos:

Entende-se que o concurso público é um procedimento administrativo, que tem por fim, selecionar através de prova ou de
provas e títulos (art. 37 da CF) os servidores para a vacância de cargos públicos. Diante disto, considera-se que o edital é a
lei do concurso. Analisando esse aspecto, é realizado a publicação do certame com todas as regras a serem seguidas,
inclusive com os conteúdos programáticos a serem utilizados para as respostas das questões pelo candidato no dia da
prova. Para tanto, percebe-se que no edital 001/2021 do Concurso Público Municipal de Garuva, publicado em 14/10/2021
no diário oficial do município (https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?r=site/acervoView&id=3344590) e no portal da banca
UNIOESTE em 13/10/2021 pela página
https://www.unioeste.br/portal/files/1648/Garuva/1834/Edital-de-abertura-do-concurso-Publico-de-Garuva--SC.pdf, no Anexo
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CONCURSO PÚBLICO 001/2021, no item “CONHECIMENTOS GERAIS E
LEGISLAÇÃO”  de Superior indica os conteúdos programáticos:
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Número da questão: 14

“Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes
veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO)”
Na questão 14 cita como base para resposta a Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2019 e a Lei Complementar
045/2009. Diante disto, o conteúdo necessário para realização da questão não foi citado do item do parágrafo anterior para o
cargo de Engenheiro Ambiental.
Como citado anteriormente, o edital possui as regras do concurso e é a respectiva lei para a sua realização. No caso da
questão 14, foi cobrado temas não previstos em edital. Por fim, entende-se que fere o princípio da publicidade da
Administração na elaboração das questões do concurso público. Diante desta situação, solicito que a questão 14 seja
anulada, pois o conteúdo necessário de conhecimento para a resposta, não foi citado no edital de abertura de inscrição do
concurso e tampouco em retificações posteriores.

Aguardo considerações e anulação da questão solicitada.

R e s p e i t o s a m e n t e ,

Iasmyn Rochadel Sapelli
Inscrição 136076

Data do Envio: 09/12/21 0:40Inscrição: 138242
O assunto não está contemplado em edital. Ao analisar o mesmo, foi verificado que o assunto de legislação não está listado
nos temas para nível SUPERIOR, somente para os cargos FUNDAMENTAL e MÉDIO. Devido a isso, pede-se a anulação
das questões, visto que não estão contempladas no referido campo em questão.

Data do Envio: 09/12/21 12:38Inscrição: 136238
A questão 14 exigiu do candidato conhecimentos a respeito da Legislação do município de Garuva, através da seguinte
q u e s t ã o :  

14. Segundo o Art. 2 da Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2019, que alterou o Art. 33 da Lei Complementar
045/2009, § 3º passou a ter a seguinte redação:

Ocorre que o conteúdo programático exigido para os cargos de nível superior não previa conhecimentos de legislação do
município. Confira-se:

S U P E R I O R  
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes
veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO)

SOMENTE nas provas para os cargos de nível médio e fundamental eram exigidos: Conhecimentos de História e Geografia
sobre o município de Garuva – SC. Confira-se:

FUNDAMENTAL E MÉDIO
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Temas que abordam debates sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e
educação ambiental na abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de Garuva - SC Lei Complementar 001/1998 que
dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município de Garuva - SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e
104/2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem
como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura
Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento efetivo e dá outras providências, bem como suas alterações.

Diante do claro e explícito equívoco da Banca ao cobrar assunto não previsto em Edital, é plenamente devida a ANULAÇÃO
DA QUESTÃO, para evitar que a Recorrente seja obrigada a acionar o Poder Judiciário. Seguem os precedentes
jurisprudenciais que amparam o presente pleito:
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ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA.
PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO
PELO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MODIFICADA.
I - Cinge-se a discussão acerca da possibilidade de anulação da questão objetivas nº 38 da prova do concurso público para
provimento do cargo de Técnico Judiciário Área Administrativa do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, regido pelo Edital n.
01/2017 TRE/BA.
II - A anulação de questão de prova pelo Poder Judiciário somente tem lugar na hipótese de flagrante ilegalidade na sua
elaboração, por parte da banca examinadora, sem o respeito às normas veiculadas no edital. Na hipótese em análise,
pretende o apelante a verificação da existência ou não de descompasso entre o conteúdo do edital e o tema cobrado na
questão impugnada.
III - Não se pode pretender que seja cobrado conhecimento quanto ao Sistema de Registro de Preço e Decreto n. 7.892/13,
por entender está implícito no conteúdo programático ao fazer referência à Pregão, Lei n. 8.666/93 e suas alterações e Lei n.
1 0 . 5 2 0 / 2 0 0 2 .
IV - O edital, como norma que rege o concurso, deve mencionar expressamente todo o conteúdo programático, não sendo
possível se dar uma interpretação que amplie o leque de matérias que serão cobradas no concurso, sob pena de violação
ao princípio da legalidade, não sendo razoável a exigência de conhecimento de matéria que não conste expressamente do
conteúdo programático, ainda que esteja indiretamente relacionada.
V - Recurso de apelação interposto pelo autor ao qual se dá provimento.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL (AC) : AC 1005226- 65.2018.4.01.3300

* * *

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO
RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCURSO
PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONSTANTE DO EDITAL. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1 - A questão suscitada pela agravante
que não foi objeto de manifestação na decisão recorrida não merece ser conhecida, sob pena de supressão de instância. 2 -
No que se refere à possibilidade ou não de o poder judiciário anular questões objetivas aplicadas em concurso público, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, em regra, sua competência limita-se à análise da legalidade
das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de
formulação dos itens, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias de responsabilidade da
banca examinadora. 3 - Excepcionalmente, entretanto, em caso de flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de
concurso público ou ausência de observância às regras do edital, tem-se admitido sua anulação pelo poder judiciário por
ofensa ao princípio da legalidade, situação que, a toda evidência, não ocorreu nos presentes autos. 4 - Tendo em vista que a
matéria abordada na questão objetiva impugnada não se encontrada abarcada pelo conteúdo programático constante do
edital, merece ser mantida a decisão recorrida, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para
atribuir ao ora agravado a pontuação relativa à questão nº 29 do concurso público para provimento de vagas destinadas ao
cargo de policial rodoviário federal, regido pelo edital nº 01/2009, determinando sua participação nas fases subsequentes do
certame, desde que aprovado nas que lhe sejam anteriores. 5 - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta
parte, desprovido." (destaquei)
(AG 201202010198219, Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - QUINTA TURMA
ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::16/05/2013.)

* * *

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNRIO.
EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO ESPECIFICADA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ANULAÇÃO
DA QUESTÃO. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Legitimidade passiva da FUNRIO diante da
existência de vínculo jurídico entre a conduta da instituição e o ato jurídico realizado. 2. Constatação, após produção pericial,
que a questão n. 29, relativa aos conhecimentos de Física, tratou de assunto não previsto no conteúdo programático do
certame. 3. Controle judicial que se limita a examinar a legalidade do procedimento aplicado e aos aspectos formais do
edital. Apelações e Remessa não providas." (destaquei)
(APELREEX 00022389620104058202, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data:
04/04/2013 - Página::378.)

* * *

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA.
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MATÉRIA NÃO PREVISTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONSTANTE DO EDITAL. CONTROLE DO PODER
JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. No que se refere à possibilidade ou não de o Poder Judiciário anular questões objetivas aplicadas em concurso público, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, em regra, sua competência limita-se à análise da legalidade
das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de
formulação dos itens, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias de responsabilidade da
banca examinadora. Excepcionalmente, entretanto, em caso de flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de
concurso público ou ausência de observância às regras do edital, tem-se admitido sua anulação pelo Poder Judiciário.
2. No caso dos autos, o conhecimento exigido para responder à questão nº 19 da prova objetiva do XXVII Exame de Ordem
desborda do edital do certame.
ACÓRDÃO Remessa Necessária Cível Nº 5001670-24.2019.4.04.7000/PR

Resposta aos Recursos
legislação municipal 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 15

Data do Envio: 06/12/21 12:17Inscrição: 136824
Conteúdo programático do edital não consta conhecimentos sobre o município de Garuva para cargos de nível Superior.

Data do Envio: 06/12/21 17:46Inscrição: 136791
Venho através deste requerer anulação da questão de nº 15 da prova de nível superior para enfermagem, considerando que
A Lei Orgânica 01 de 1990, complementada pela Lei Complementar nº 101, de 04/05/2002 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), não foi prevista no conteúdo programático de nível superior do edital 001/2021 do concurso
público de GARUVA- SC.

Data do Envio: 06/12/21 19:09Inscrição: 135921
Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada pois baseia-se em Lei Orgânica do
Município e suas atualizações, Leis Complementares, sendo que esse conteúdo cobrado, não consta no conteúdo
programático para o concurso público 001/2021 de conhecimentos gerais e legislação do nível superior publicado no edital
anexo III 

Data do Envio: 07/12/21 9:17Inscrição: 146343
Embora a questão 15 esteja dentro da categoria de Conhecimentos Gerais e legislação, no Edital para Nível Superior para o
cargo de Enfermeiro, não consta no conteúdo programático as Leis Complementares e Orgânicas do município como segue
a b a i x o .
"Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos
diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO).

Desta forma, solicito avaliação e anulação da questão, pois para as outras categorias como de nível médio e fundamental,
foram citadas as leis municipais a serem estudadas de acordo com o conteúdo programático com é evidenciado no edital
que segue abaixo.

Ensino Fundamental:
"Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes,
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de
História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a
economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na
abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de Garuva - SC Lei Complementar
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001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município de Garuva -
SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem
como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos
e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento
efetivo e dá outras providências, bem como suas alterações"

Ensino Médio:
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes,
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de
História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a
economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na
abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de Garuva - SC Lei Complementar
001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município de Garuva -
SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem
como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos
e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento
efetivo e dá outras providências, bem como suas alterações.

Encaminho para providências.

Data do Envio: 07/12/21 10:44Inscrição: 137726
A referida questão aborda a Lei Orgânica do município. Porém, no conteúdo programático de estudos para o NÍVEL
SUPERIOR (em nenhum dos campos - Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Legislação e Anos
Iniciais) dizia que tal assunto poderia compor os conteúdos da prova.

Para os NÍVEIS FUNDAMENTAL E MÉDIO foi colocado as Leis Complementares e Orgânica como possível assunto de
prova, mas para o NÍVEL SUPERIOR, não!

Como cobrar por algo que não fazia parte do conteúdo programático de estudos?

Grata. 

Data do Envio: 07/12/21 11:18Inscrição: 145520
A questão cita a A Lei Orgânica 01 de 1990, complementada pela Lei Complementar nº 101, de 04/05/2002 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), e acredito que essa questão novamente ultrapasse o conteúdo exigido no edital.
O conteúdo programático não prevê legislação municipal em "conhecimento gerais e legislação" para nível superior.
Observei que para nível fundamental e médio é cobrado, mas para superior não. Por esse motivo acredito que deva ser
anulada. 

Data do Envio: 07/12/21 12:50Inscrição: 136869
Em nosso conteúdo programático de CONHECIMENTOS GERAIS, NEM NOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA O
CARGO DE MAGISTÉRIO -ANOS INICIAIS, para o ENSINO SUPERIOR, não entra NADA que se refere á conhecimentos
específicos do município de GARUVA.
Caiu LEI ORGÂNICA 01 DE 1990,COMPLEMENTADA pela LEI COMPLEMENTAR N° 101, de 04/05/2002( LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL)
TAMBÉM NÃO PEDIDO EM NENHUM LUGAR PARA ESTUDAR.

Data do Envio: 07/12/21 16:38Inscrição: 137810
O conteúdo abordado na questão não fazia parte do "conteúdo programático" para nível superior do EDITAL 001/ 2021 e
nem suas  retificações.

Data do Envio: 07/12/21 22:21Inscrição: 137105
A questão 15 apresentou ao candidato a seguinte situação "A Lei Orgânica 01 de 1990, complementada pela Lei
Complementar nº 101, de 04/05/2002 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), em seu Art. 136, estabelece que: O planejamento das atividades do Governo
municipal obedecerá às diretrizes deste capítulo e será feito de elaboração e manutenção atualizadas, entre
outros, dos seguintes instrumento"
No entanto, conforme pode ser visto no edital do concurso publicado no sitio da Unioeste, em sua página 37, para os cargos
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de nível superior o conteúdo programático é o seguinte "nível superior -Noções gerais sobre a vida econômica, social,
política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos
impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasilei- ro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos
diferentes veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS
DO MAGISTÉRIO)". Logo, a lei orgânica e a lei complementar citada na questão 15 não está prevista no conteúdo
programático do nível superior, diferente do que ocorre para os cargos do nível médio, onde o edital especifica que "Nível
médio - Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes,
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia de Santa Catarina. Conhecimentos de
História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a
economia da cidade de Garuva - SC. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na
abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de Garuva - SC Lei Complementar
001/1998 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município de Garuva -
SC; Leis Complementares, nº. 044/2009 e 104/2017, que dispõe sobre a Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal de Garuva - SC e dá outras providências, bem
como suas alterações; Lei Complementar 045/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos
e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Garuva, que cria cargos de provimento
efetivo e dá outras providências, bem como suas alterações". Portanto, solicito respeitosamente a anulação desta questão.

Data do Envio: 08/12/21 9:40Inscrição: 141774
Não constava no edital (conteúdos pragmáticos) legislação específica do munícipio, história do município de Garuva.

Data do Envio: 08/12/21 9:58Inscrição: 142303
Não constava no edital (conteúdos pragmáticos) lei Orgânica  específica do munícipio de  Garuva.

Data do Envio: 08/12/21 11:13Inscrição: 140161
Solicito a anulação da questão, por não ter a lei citada na questão no conteúdo programático para o cargo de ORIENTADOR
ESCOLAR do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021.

Data do Envio: 08/12/21 11:15Inscrição: 136385
Requer-se a ANULAÇÃO da questão 15 nos termos da contextualização infra:
No enunciado da questão, a banca solicita para que seja assinalada a assertiva correta referente ao Art. 136 da Lei
Complementar nº 101, de 04/05/2002, complementar à Lei Orgânica 01 de 1990.
Relata-se, que a Lei Complementar nº 101/2002 “Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências.”.
Em consulta ao Anexo III do Edital de concurso público nº 001/2021 de Garuva, que rege o concurso em tela, no que diz
respeito ao conteúdo programático da prova de conhecimentos gerais e legislação para Nível Superior, constante na página
37 do edital, tem-se:
“Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes
veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO).”
Conforme o texto retirado integralmente do Edital nº 001/2021 de Garuva, nem a Lei Complementar nº 101/2002, nem à Lei
Orgânica 01 de 1990, constam no edital, assim como não há qualquer menção às mesmas em quaisquer outros anexos do
Edital 001/2021 ou Edital Nº 002/2021, referente ao conteúdo programático do cargo de Engenheiro Ambiental.
Nesses termos, jurisprudência é firme no sentido de que verificada flagrante ilegalidade, como na hipótese de que "a
questão impugnada pelo candidato, apresente-se formulação dissociada dos pontos constantes do programa do certame ou
teratológica, de forma que impossibilite a análise e a consequente resposta do concursando” [1] a questão deve ter seus
critérios de correção revisados via judicial, não sendo este prontamente reconhecido pela banca em via administrativa.
Isso posto, tendo em vista a clara violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança
jurídica isto é, “todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital que não só é o
instrumento que convoca candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o
regerão”[2], requer-se o reconhecimento da nulidade da questão 15, uma vez possuir mácula insanável.
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Matéria: Conhecimentos Gerais Superior

Número da questão: 15

B i b l i o g r a f i a
[1] MOTTA, Fabrício. (Coord.). Concurso público e constituição. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 143.
[2] STJ, RMS 22.542, rel.ªMinª. Jane Silva - Des.ª convocada do TJ/MG, DJe 08.06.09
[3] TJSC, AI 2015.017022-4,Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 08/09/2015

Data do Envio: 08/12/21 12:42Inscrição: 136429
A questão 15 trata da Lei Orgânica 01 de 1990.
Esta Lei municipal é a lei maior do município que tratam os direitos e deveres da comunidade garuvense e afins. No entanto,
no edital 001/2021 do Concurso Municipal de Garuva, em Anexo III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CONCURSO
PÚBLICO 001/2021, item “CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO” e conteúdos para SUPERIOR cita:

“Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes
veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO)”.

Desta forma, percebe-se que o conteúdo relacionado a respectiva lei não foi citada entre os itens passíveis de cobrança
para realização da prova de Professor de História.
Neste caso, entende-se que o edital dita as regras para a realização do concurso. E, desta forma, a cobrança de conteúdos
não previstos em edital afronta o princípio da publicidade da Administração, na elaboração das questões do concurso
p ú b l i c o .
Diante do exposto, como o conhecimento exigido para responder a questão não foi previsto no edital de abertura de
inscrição do concurso e retificações posteriores, requer o pedido que a questão 15 seja ANULADA.

Data do Envio: 08/12/21 18:11Inscrição: 136076
Prezado avaliador de recursos:

Entende-se que o concurso público é um procedimento administrativo, que tem por fim, selecionar através de prova ou de
provas e títulos (art. 37 da CF) os servidores para a vacância de cargos públicos. Diante disto, considera-se que o edital é a
lei do concurso. Analisando esse aspecto, é realizado a publicação do certame com todas as regras a serem seguidas,
inclusive com os conteúdos programáticos a serem utilizados para as respostas das questões pelo candidato no dia da
prova. Para tanto, percebe-se que no edital 001/2021 do Concurso Público Municipal de Garuva, publicado em 14/10/2021
no diário oficial do município (https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?r=site/acervoView&id=3344590) e no portal da banca
UNIOESTE em 13/10/2021 pela página
https://www.unioeste.br/portal/files/1648/Garuva/1834/Edital-de-abertura-do-concurso-Publico-de-Garuva--SC.pdf, no Anexo
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CONCURSO PÚBLICO 001/2021, no item “CONHECIMENTOS GERAIS E
LEGISLAÇÃO” de Superior indica os conteúdos programáticos:
“Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e
ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais,
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes
veículos de comunicação. Plano Nacional de Educação (PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO)”
Na questão 15 cita como base para resposta a Lei Orgânica 01 de 1990. Diante disto, o conteúdo necessário para realização
da questão não foi citado do item do parágrafo anterior para o cargo de Engenheiro Ambiental. Além disto, não foi citado
conteúdos simulares que fosse possível identificar que esta lei era objeto de conhecimento para realização da prova.
Como citado anteriormente, o edital possui as regras do concurso e é a respectiva lei para a sua realização. No caso da
questão 15, foi cobrado temas não previstos em edital. Por fim, entende-se que fere o princípio da publicidade da
Administração na elaboração das questões do concurso público. Diante desta situação, solicito que a questão 15 seja
ANULADA, pois o conteúdo necessário de conhecimento para a resposta, não foi citado no edital de abertura de inscrição do
concurso e tampouco em retificações posteriores.

Aguardo considerações e anulação da questão solicitada.

R e s p e i t o s a m e n t e ,

Iasmyn Rochadel Sapelli
Inscrição 136076



Concurso Público da Prefeitura de Garuva - Edital Nº. 001/2021

Página 51 de 87

ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Conhecimentos Gerais Superior

Número da questão: 15

Resposta aos Recursos
as leis municipais as são obrigatórias em qualquer dos níveis 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Assistente Social Superior

Número da questão: 17

Data do Envio: 09/12/21 15:19Inscrição: 137631
Na questão 17, item I,

“I - O Serviço social surge no senário histórico com uma identidade atribuída, que expressava uma síntese das práticas
sociais pré-capitalistas – repressoras e controlistas – e dos mecanismos e estratégias produzidas pela classe dominante
para garantir a marcha expansionista e a definitiva consolidação do sistema capitalista”

A palavra Senário significa algo relacionado a seis partes/divido por seis. Para que o item fosse correto ele deveria ter sido
escrito “cenário” (espaço onde ocorre determinado evento), sendo assim nenhuma das alternativas disponibilizadas se
tornam corretas. 

Resposta aos Recursos
Erro de digitação que não traz sentido ambíguo na resposta.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 22

Data do Envio: 09/12/21 16:56Inscrição: 137631
A contestação é referente ao conteúdo programático (Anexo IV do Edital 01/2021) para o cargo de assistente social.
A questão 22 trata sobre projeto profissionais como menciona na primeira linha. Esse conteúdo pode ser utilizado como
introdução para tratar do Projeto Ético-Político do Serviço Social, mas não trata diretamente do mesmo.
Solicito a anulação da questão visto projetos profissionais e Projeto Ético-Político não se encontram no conteúdo
programático, mesmo sendo de extrema relevância para a profissão.
Em nenhum momento a questão fala sobre projeto ético-político.

Resposta aos Recursos
A questão é precisa ao Conteúdo Programático dos Fundamentos Teórico-Metodológicos e Pressupostos Éticos da Prática.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 29

Data do Envio: 09/12/21 15:19Inscrição: 137631
Na questão de verdadeiro ou falso, o gabarito coloca o primeiro item como verdadeiro:

“Considera-se estágio curricular obrigatório o estabelecido nas diretrizes curriculares da ABEPSS e no Parecer CNE/CES
15/2002, que deverá constar no projeto pedagógico e na política de estágio da instituição de ensino superior, de forma a
garantir maior qualidade à formação profissional”

O Parecer 15/2002 do CNE/CES aprovado em 29/01/2002 trata sobre “Autorização para o funcionamento do curso de
Direito, bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade de Direito de Vila Velha, com sede na cidade de Vila Velha, no Estado
do Espírito Santo.”. A Resolução 15/2002 do CNE/CES trata sobre as diretrizes curriculares do curso de serviço social.

Sendo assim nenhuma das opções apresentadas na questão se torna a correta. 

Resposta aos Recursos
A questão e a resposta foi para considerar a resolução do CFESS nº 533, de 29 de setembro de 2008 que Regulamenta a
Supervisão Direta de Estágio no Serviço Social. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Matéria: Bibliotecário Superior

Número da questão: 33

Data do Envio: 08/12/21 15:24Inscrição: 141792
A questão 33 da prova de Biblioteconomia apresenta uma citação direta de (CAVALCANTI, 1978, p. 27). Contudo há um
erro grave na definição, o qual permite uma interpretação equivocada da definição, tal como a propõe a autora. Veja-se:

Na prova tem-se: “O Tesauro é uma lista estruturada de termos associada empregada por analistas de informação e
indexadores [...]”.

A definição, deveria ser “O Tesauro é uma lista estruturada de termos associados empregada por analistas de informação e
indexadores [...]”.

Ocorre que o termo “associada”, ademais de não representar a citação ipsis litteris ao original, permite a interpretação de
que o Tesauro é uma “lista associada”, pois a palavra “associada” está concordando nominalmente com “lista”
( s i n g u l a r / f e m i n i n o ) .
A palavra que deveria constar na citação direta para ela estar correta é “associados”, concordando em número (plural) e
gênero (masculino) com a palavra “termos”. Dando, portanto, o sentido correto da definição: que são os “termos que são
associados”; não “a lista”.
Diante disto, pede-se a anulação da questão 33 da prova de Biblioteconomia.

R e f e r ê n c i a s :
CAVALCANTI, Cordelia R. Indexação e tesauro: metodologia e técnicas. Brasília, DF: Associação de Bibliotecários do
Distrito Federal, 1978.

Resposta aos Recursos
Considerando o exposto pelo(a) requerente, e ao consultar o material original, constatou-se que a citação de fato foi
reproduzida erroneamente na prova, podendo causar interpretações equivocadas sobre a definição de Tesauro. Por este
motivo defiro o recurso e anulo a questão 33 da prova de Biblioteconomia. 

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Enfermeiro Superior

Número da questão: 29

Data do Envio: 07/12/21 21:30Inscrição: 136796
Questão 29: Ministério da saúde 2016, recomenda cortar as unhas retas e na questão possui o item que recomenda
“Alternativa E …cortar os cantos da unha seguindo o contorno dos dedos”. Também o Ministério da saúde 2016 recomenda
“Use cremes ou óleos hidratantes para pele seca, porém, evite usá-los entre os dedos” e a questão possui uns dos itens que
fala sobre “Alternativa D… manter leve acúmulo de hidratante inclusive entre os dedos…”. Ou seja, possui duas alternativas
na questão que não correspondem a esses cuidados.

Pag: 28
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual do pé diabético :
estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:
h t t p : / / w w w . a s . s a u d e . m s . g o v . b r / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 6 / 0 6 / m a n u a l _ d o _ p e _ d i a b e t i c o . p d f .

Data do Envio: 07/12/21 21:47Inscrição: 140060
GABARITO LETRA D: Tomar banho adequadamente, secar e lubrificar os pés, mantendo leve acúmulo de loção hidratante
e n t r e
os dedos, evitando fissuras por ressecamento.

GABARITO LETRA E: Manter unhas aparadas adequadamente, cortando os cantos de forma a seguir o contorno dos dedos

DE ACORDO COM O MANUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
http://www.as.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/manual_do_pe_diabetico.pdf
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Matéria: Enfermeiro Superior

Número da questão: 29

PÁGINA 28-29 / ? O corte das unhas deve ser avaliado quanto a sua técnica. Elas devem ser cortadas sempre
retas (Figura 3.4). O corte inadequado pode predispor um quadro de unha encravada

GABARITO COM DUAS RESPOSTAS CORRETAS, UMA VEZ QUE AS UNHAS DO DIABÉTICO DEVE SER CORTADA
SEMPRE RETA PARA EVITAR UNHAS ENCRAVADAS, NÃO SENDO RECOMENDADO CORTAR OS CANTOS
ARREDONDADOS. 

Data do Envio: 08/12/21 11:09Inscrição: 136870
Venho por meio desse pedir a anulação da questão número 29, no qual a resposta correta é a letra E no qual,segundo o
manual do pé diabético, do ministério da saúde, O corte das unhas devem ser cortadas sempre
retas, a alternativa que NÃO compõe esses cuidados é a letra E e não a letra D como está no gabarito.
http://www.as.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/manual_do_pe_diabetico.pdf

Resposta aos Recursos
Manter questão, pois a questão E é que não corresponde aos cuidados com o preconizado.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 07/12/21 21:38Inscrição: 138001
Questão 32 diz: Assinale a alternativa a seguir que NÃO se enquadra como fator de risco para o câncer de mama:

Resposta que consta como certa no gabarito: Letra E) Idade, obesidade, tabagismo, sedentarismo, menarca precoce,
menopausa tardia, primeira gravidez após os 30 anos, multiparidade, exposição a radiações ionizantes principalmente antes
dos 35 anos, terapia hormonal.

Segundo o site do INCA (Instituto Nacional de Câncer), os fatores expostos nas alternativas "SÃO" considerados fatores de
risco: idade, história de menarca precoce, menopausa tardia, primeira gravidez após os 30 anos, tabagismo, terapia de
reposição hormonal, obesidade, inatividade física e exposição a radiação ionizante.

Por fim, ao meu ver, a questão está descrita de forma errada.

Data do Envio: 07/12/21 21:51Inscrição: 140060
A RESPOSTA LETRA E- Idade, obesidade, tabagismo, sedentarismo, menarca precoce, menopausa tardia, primeira
gravidez após
os 30 anos, multiparidade, exposição a radiações ionizantes principalmente antes dos 35 anos, terapia
h o r m o n a l .

DE ACORDO COM O INCA: https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-de-mama/fatores-de-risco
TODOS ESSES TÓPICOS ABORDADOS NA QUESTÃO SE ENQUADRAM NO FATOR DE RISCO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER DE MAMA. 

Resposta aos Recursos
Questão mantida, pois tem situações na alternativa E que não se enquadra como fator de risco.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 33

Data do Envio: 07/12/21 12:10Inscrição: 136870
Venho por meio desse pedir anulação da questão numero 33, no qual segundo o Ministério da Saúde as opções
apresentadas não possuem alternativas incorretas.

Resposta aos Recursos
A questão pede assinale a alternativa que não corresponde ao procedimento, questão mantida

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Matéria: Enfermeiro Superior

Número da questão: 35

Data do Envio: 07/12/21 12:17Inscrição: 136870
Venho por meio desse, pedir anulação da questão numero 35, no qual a alternativa correta está duvidosa, sendo que a
vacinação é um tema de grande importâncias estruturantes para a atenção integral à saúde de adolescentes e de jovens.  

Data do Envio: 07/12/21 13:10Inscrição: 137821

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_atencao_saude_adolescentes_jovens_promocao_saude.pd
f
Conforme Ministério da Saúde, 2010.
p a g . 8 0
complementar o esquema vacinal, buscando estratégias intersetoriais em especial com a educação

p a g . 1 0 0
È imprescindível, nesse contexto, que as políticas intersetoriais envolvam a sociedade, as famílias, as escolas, a mídia e os
movimentos comunitários pautando-se, nas
políticas direcionadas às pessoas jovens, por estas Diretrizes que nos seus temas estruturantes trazem a CULTURA DE
PAZ, A ÉTICA E A CIDADANIA E A IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA,entre outros, como temas transversais que
aprofundam e enriquecem as ações de saúde para esse segmento, favorecendo relações mais igualitárias e o
Desenvolvimento de
uma cultura de paz

Resposta aos Recursos
Prova de concurso também é interpretação.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 39

Data do Envio: 07/12/21 12:22Inscrição: 136870
Peço anulação da questão pois as alternativas apresentam duplicidade de alternativas corretas. 

Resposta aos Recursos
Manter questão, não temos duplicidade de respostas.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Engenheiro Ambiental Superior

Número da questão: 18

Data do Envio: 07/12/21 12:06Inscrição: 136349
Enunciado Questão 18: Ferramenta do software livre QGIS® que poderá ser utilizada para delimitar o limite de uma APP
(Área de Preservação Permanente) às margens de um curso d’água ou ao redor de uma nascente:

Solicitação: Anulação.

Justificativa: O objeto da questão não faz parte do conteúdo programático do edital de retificação (02/2021) para a prova do
cargo de Engenheiro Ambiental.

O edital menciona apenas “Noções de Geoprocessamento”, portanto não admitindo cobrança de conteúdo tão específico
sobre o tema.

Data do Envio: 08/12/21 11:15Inscrição: 136385
Requer-se a ANULAÇÃO das questão 18 nos termos da contextualização infra:
A banca solicita para que seja assinalada a assertiva que responda corretamente qual ferramenta do software livre QGIS®
que poderá ser utilizada para delimitar o limite de uma APP (Área de Preservação Permanente) às margens de um curso
d’água ou ao redor de uma nascente.
Tendo em vista que o Geoprocessamento trata-se de uma ciência que visa a coleta e tratamento de informações
georreferenciadas, permitindo o desenvolvimento constante e manipulação de dados, permitindo também o
acompanhamento e a análise de eventos passados sobre a superfície ou a evolução de determinados fenômenos
geográficos, verifica-se que o Geoprocessamento trata-se de tema amplo, acerca do qual poderiam ser elaboradas
incontáveis questões de conhecimento técnico. 
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Matéria: Engenheiro Ambiental Superior

Número da questão: 18

Constata-se, contudo, que o conhecimento solicitado ao candidato trata de utilização de software específico e não de noções
de Geoprocessamento.
Em consulta ao Anexo III do Edital de concurso público nº 002/2021 de Garuva, no que diz respeito ao conteúdo
programático da prova de conhecimentos específicos para Engenheiro Ambiental, consta na página 10 do edital apenas
NOÇÕES DE GEOPROCESSAMENTO, não havendo previsão acerca de qualquer conteúdo relacionado a utilização de
s o f t w a r e s .
Cabe frisar que, sendo o QGIS®, uma ferramenta entre os diversos softwares que estão atualmente disponíveis no mercado
para o tratamento de dados georreferenciados, não sendo prevista no edital do certame o conteúdo referente ao programa
específico, é impossível para o candidato a análise da questão, uma vez ser inviável o conhecimento de todos softwares
atualmente disponíveis para este fim não previstos nesse edital.
Destacam-se apenas alguns softwares que podem ser usados para a realização do geoprocessamento: Autocad Ws; Arcgis;
Oruxmaps; Gvsig Mini; Google Maps; Quantum Gis (Qgis); Spring; OpenEv; Udig; Qvgis; dentre inúmeros outros.
Portanto, é evidente que a utilização de um Software específico, tampouco o uso de suas ferramentas específicas, não
estão previstos no conteúdo programático do Edital como passível de cobrança no certame em apreço.
Nesses termos, jurisprudência é firme no sentido de que verificada flagrante ilegalidade, como na hipótese de que "a
questão impugnada pelo candidato, apresente-se formulação dissociada dos pontos constantes do programa do certame ou
teratológica, de forma que impossibilite a análise e a consequente resposta do concursando” [1] a questão deve ter seus
critérios de correção revisados via judicial, não sendo este prontamente reconhecido pela banca em via administrativa.
Isso posto, tendo em vista a clara violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança
jurídica isto é, “todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital que não só é o
instrumento que convoca candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o
regerão”[2], requer-se o reconhecimento da nulidade da questão 18, uma vez possuir mácula insanável.

B i b l i o g r a f i a
[1] MOTTA, Fabrício. (Coord.). Concurso público e constituição. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 143.
[2] STJ, RMS 22.542, rel.ªMinª. Jane Silva - Des.ª convocada do TJ/MG, DJe 08.06.09
[3] TJSC, AI 2015.017022-4,Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 08/09/2015

Resposta aos Recursos
De acordo, de fato a questão aborda um assunto específico dentro do geoprocessamento.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 19

Data do Envio: 08/12/21 11:15Inscrição: 136385
Requer-se a ANULAÇÃO das questão 19 nos termos da contextualização infra:
O enunciado da questão pede para que seja assinalado o item CORRETO. Segundo o gabarito provisório, a letra D é
apontada como correta.
Vejamos por que motivo a letra D NÃO é correta.
Considerando que a banca não informou acerca de referência bibliográfica utilizada para análise da questão, de acordo com
a RDC da ANVISA 306/2004, fica expresso que para incineração de resíduos deverá ser observada a Resolução 316/2002.
Nesses termos, será utilizada para fundamentação desse recurso a Resolução 316/2002 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), órgão competente para adoção de medidas de natureza consultiva e deliberativa acerca do Sistema
Nacional do Meio Ambiente.
Isso posto, no artigo 2° da resolução em análise, tem-se os tratamentos térmicos de resíduos sólidos, ou seja, incineração,
“todo e qualquer processo cuja operação seja realizada acima da temperatura mínima de oitocentos graus Celsius”.
Consequentemente, segundo a Resolução 316/2002, combinada com a RDC 306 da ANVISA, verifica-se que a assertiva D
encontra-se incorreta de acordo com a normativa de âmbito federal adotada pela ANVISA.
Ademais, a banca afirma que os produtos da combustão acima de 850°C tem como subproduto o “gás carbônico (CO2),
vapor de água, voláteis e cinzas sólidas com pequena quantidade de carbono residual”, fato que também não está de
acordo com o documento "Incineração de resíduos urbanos", de Vincent Di Chirico, disponível na biblioteca da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Neste informa-se que “a fumaça produzida durante a combustão de resíduos contêm substâncias ácidas em estado gasoso
como o HCl e o SO2: quando sua temperatura atinge o ponto de condensação desses ácidos (aproximadamente 150º C),
eles ficam altamente corrosivos”. A banca minimiza a periculosidade dos subprodutos da incineração além de ignorar a
geração dos gases: Ácido clorídrico (HCl), que é classificado como substância fortemente ácida cuja inalação é corrosiva
para o trato respiratório, podendo causar necrose do epitélio bronquial e em contato com os olhos causar cegueira, e o
Dióxido de enxofre (SO2), também tóxico podendo provocar irritação nos olhos e pele, problemas respiratórios e
c a r d i o v a s c u l a r e s .
Diante do exposto percebe-se claramente que a letra D está incorreta, tendo em vista que nem a temperatura de incineração
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descrita pela banca e nem os gases provenientes da queima dos resíduos estão corretos.
Dessa forma, pelo fato de não possuir alternativas corretas na questão, solicita-se a anulação da questão 19.

B i b l i o g r a f i a

Acesso de : <http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_349995799.pdf em 7/12/2021.

Acesso de : <https://www.oswaldocruz.br/download/fichas/%C3%81cido%20clor%C3%ADdrico2003.pdf em 7/12/2021.

Ministério do Meio Ambiente (MMA). Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução CONAMA nº 316 de
29/10/2002. Acesso de: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=98287>  em 08/12/2021.

Resposta aos Recursos
A questão será mantida visto que a alternativa D apresenta informações básica corretas sobre o processo de incineração,
conforme solicitado no enunciado da questão. O embasamento teórico científico foi fundamentado de acordo com (LINO;
ISMAIL, 2018). Referência: LINO, F. A. M.; ISMAIL, K. A. R. Evaluation of the treatment of municipal solid waste as
renewable energy resource in Campinas, Brazil. Sustainable Energy Technologies and Assessments, v. 29, p. 19–25, out.
2018.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 24

Data do Envio: 08/12/21 18:26Inscrição: 136076
Prezado avaliador de recursos:

Entende-se que o concurso público é um procedimento administrativo, que tem por fim, selecionar através de prova ou de
provas e títulos (art. 37 da CF) os servidores para a vacância de cargos públicos. Diante disto, considera-se que o edital é a
lei do concurso. Analisando esse aspecto, é realizado a publicação do certame com todas as regras a serem seguidas,
inclusive com os conteúdos programáticos a serem utilizados para as respostas das questões pelo candidato no dia da
prova. Para tanto, percebe-se que no edital 001/2021 do Concurso Público Municipal de Garuva, publicado em 14/10/2021
no diário oficial do município (https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?r=site/acervoView&id=3344590) e no portal da banca
UNIOESTE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE ABERTURA CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2021 em 29/10/2021 pela página
https://www.unioeste.br/portal/files/1648/Garuva/1834/Edital-de-abertura-do-concurso-Publico-de-Garuva--SC.pdf, no Anexo
IV - CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO CARGO DE ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA O CONCURSO PÚBLICO 001/2021
indica os conteúdos programáticos:
“Sistemas urbanos de abastecimento de água: mananciais; ciclo hidrológico; consumo de água; captação de águas
subterrâneas e superficiais; adutoras, reservação; redes de distribuição; dimensionamento de blocos de ancoragem.
Sistemas urbanos de esgotos: sistemas de esgotamento; características bacteriológicas dos efluentes; emissários;
interceptores; coletores; redes de esgotos. Saneamento: conceitos básicos de qualidade da água; tratamento de água para
abastecimento; tratamento de efluentes de esgotos; tratamento de resíduos sólidos. Topografia: aplicação da topografia na
construção civil. Noções de eletricidade: sistemas monofásicos e trifásicos; motores de indução e síncronos; tipos de
aplicação de transformadores. Noções de mecânica dos solos e fundações. Noções de Geologia aplicada à engenharia;
classificação e propriedade dos solos; compactação dos solos; compressibilidade dos solos. Estudos e projetos, execução
de obras e serviços técnicos associados ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem
urbana. Acompanhamento de obras de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Noções de
geoprocessamento. Parâmetros legais de qualidade de água de abastecimento, lançamento de efluentes e corpos
receptores. Técnicas e processos de tratamento de água, esgoto e resíduos sólidos. Noções de gerenciamento integrado de
recursos hídricos. Programação, controle e fiscalização de obras. Orçamento e composição de custos, levantamento de
quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro. Acompanhamento e aplicação de recursos (medições, emissão de
faturas, controle de materiais). Política e Legislação Ambiental vigente e Política Nacional de Recursos Hídricos.
Licenciamento ambiental: Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Legislações pertinentes a
licenciamento. Lei Federal nº 6938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente. Lei Federal nº 11.445/2007 – Plano Nacional
de Saneamento Básico. Lei Estadual nº 11.520/2000 – Código Estadual do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº
237/1997. Lei Federal nº 9985/2000 - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Lei Federal nº 9795/1999
– Política Nacional de Educação Ambiental. Decreto Federal nº 6514/2008 – Dispõe sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas Infrações. Lei Federal
Complementar nº 140/2011 – Fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das para
interior e outros Estados VERSÃO 22/11/2019 20:09:10 florestas, da fauna e da flora. Lei Federal nº 12.651/2012.Lei
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Municipal Complementar 073/2013)”
Na questão 24 Apesar da questão discorrer inicialmente sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei
nº 9.433/1997 listada nos conteúdos específicos do edital. A questão refere-se ESPECIFICAMENTE ao Plano Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH) atual aprovado em 2006 e suas duas revisões. O qual NÃO CONSTA dentre os conteúdos
específicos do cargo de engenheiro ambiental, sendo assim fora do conteúdo programático. No conteúdo programático
consta apenas o Plano nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) aprovado pelo Decreto n° 8.141 de 20 de novembro de
2013 e pela Portaria Interministerial n° 571 de 05 de dezembro de 2013.

Como citado anteriormente, o edital possui as regras do concurso e é a respectiva lei para a sua realização. No caso da
questão 24, foi cobrado temas não previstos em edital. Por fim, entende-se que fere o princípio da publicidade da
Administração na elaboração das questões do concurso público. Diante desta situação, solicito que a questão 24 seja
ANULADA, pois o conteúdo necessário de conhecimento para a resposta, não foi citado no edital de abertura de inscrição do
concurso e tampouco em retificações posteriores.

Aguardo considerações e anulação da questão solicitada.

R e s p e i t o s a m e n t e ,

Iasmyn Rochadel Sapelli
Inscrição 136076

Resposta aos Recursos
Por entender que o PNRH não apresenta identidade própria dentro da Lei 9433/97, dificultando com isso ao acesso nas
informações da descrição, etapas e prioridades do do PNRH, defino pela invalidação da questão 24.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 08/12/21 11:15Inscrição: 136385
Requer-se a ANULAÇÃO das questão 32 nos termos da contextualização infra:

A banca solicita para que seja assinalada a questão correta em relação ao processo de sedimentação.

Segundo Von Sperling (1996), a sedimentação das partículas pode ser analisada através das LEIS CLÁSSICAS DE
NEWTON E STOKES. Segundo essas leis, a velocidade final de uma partícula em sedimentação em um líquido é
constante, ou seja, a força de atrito (regida pela Lei de Stokes) se iguala à força gravitacional (Lei de Newton).

A lei de Stokes descreve a relação entre a força de atrito de uma esfera que se move em um líquido e outras grandezas
(como raio da partícula, velocidade da partícula). Quando uma esfera ou um corpo se move através de um líquido (fluido),
deve ser superada uma força de atrito.

A assertiva A, apontada pela banca como correta, afirma que: “A relação do movimento de um sólido sedimentado em um
líquido pode ser compreendida a partir da projeção das forças que agem na direção do movimento, a qual é estabelecida
pela EQUAÇÃO DE NEWTON para a velocidade de sedimentação”.

Portanto, a assertiva A estabelece de forma errônea que a única lei que rege a sedimentação de partículas é a Lei de
Newton, ignorando a Lei de Stokes. Lei cuja importância não pode, de forma alguma, ser ignorada ou omitida quando se
trata de sedimentação de partículas.

Desse modo, diante do caso apresentado, o movimento da partícula é diretamente influenciado pela Lei de Stokes, não
podendo ser desconsiderado, uma vez que este também estabelece a velocidade e a direção do movimento de um sólido
s e d i m e n t a n d o .

Ou seja, a aplicação isolada da Lei de Newton para o cálculo da velocidade e direção do movimento da partícula em um
fluido acarretaria em um valor errado.

Ante o exposto, verifica-se que a assertiva A está incorreta. Dessa forma, por não haver assertivas corretas, solicita-se a
anulação da questão 32.
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B i b l i o g r a f i a

VON SPERLING, M. Princípios básicos do tratamento de esgoto. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e
Ambiental, UFMG, 1997.143 p.

Resposta aos Recursos
Mediante análise do recurso, deferimos sua solicitação.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 34

Data do Envio: 07/12/21 12:06Inscrição: 136349
Texto da Questão 34: O ciclo hidrológico é o fenômeno global de circulação da água em suas três fases (líquida, sólida e
gasosa) entre a superfície terrestre e a atmosfera. Em relação ao ciclo hidrológico, NÃO é correto afirmar:
A. O ciclo da água é fechado e descontínuo e é representado pela equação: I (entrada de água) – O (saída de água) = ?S
(variação no armazenamento nas várias formas de retenção no volume de controle).
B. A evapotranspiração ocorre na zona não saturada e corresponde à evaporação da água do solo e da vegetação úmida e
a transpiração da água absorvida pelas plantas para a atmosfera.
C. A superfície que separa a zona saturada da zona não saturada corresponde ao nível freático.
D. Na zona saturada, pequenas quantidades de água se distribuem uniformemente e se aderem às superfícies dos grãos do
solo. Nesta zona, ocorrem os fenômenos da transpiração pelas raízes das plantas, da filtração e da autodepuração da água.
(Gab. Preliminar).
E. Fatores como a cobertura vegetal, topografia, tipo de solo, geologia, altitude e temperatura influenciam na quantidade e
velocidade com que a água circula nas diferentes fases do ciclo hidrológico.

Solicitação: Retificação conferindo valor de acerto também para a alternativa A.

Justificativa: A alternativa A apresenta uma afirmação “O ciclo da água é fechado e descontínuo e é representado pela
equação...”. A afirmação está incorreta pois é um processo contínuo.

O ciclo apenas é considerado fechado para estudos globais, afinal a equação do balanço hídrico mencionada utiliza o
princípio da conservação de massa, ademais a descontinuidade do processo hidrológico (mencionada na alternativa) é
considerada pontualmente apenas para a aplicação de um modelo (hidrológico ou qualquer outro que trate de processos
naturais), o que não o torna de fato descontínuo.
Sobre a continuidade do ciclo hidrológico:
•	USGS: Considera movimento contínuo(https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/o-ciclo-d-
g u a - w a t e r - c y c l e - p o r t u g u e s e ? q t - s c i e n c e _ c e n t e r _ o b j e c t s = 0 # q t - s c i e n c e _ c e n t e r _ o b j e c t s ) .
•	VEM TE CHAW na página 2 do livro Hidrologia Aplicada, Editora MC Graw Hill, 1994. “O ciclo não tem início nem
fim e seus processos ocorrem de forma contínua”.

Data do Envio: 08/12/21 11:15Inscrição: 136385
Requer-se a ANULAÇÃO da questão 34 nos termos da contextualização infra:
A banca solicita que seja assinalada a assertiva INCORRETA a respeito do ciclo hidrológico. Nesses termos, diante da
fundamentação a seguir, se demonstra que a assertiva A está INCORRETA, respondendo de forma adequada o enunciado
da questão.
O conceito de ciclo hidrológico, segundo a United States Geological Survey (USGS), estabelece que “O ciclo da água,
também comumente conhecido como ciclo hidrológico, descreve a existência e o movimento CONTÍNUO da água sobre,
dentro e acima da Terra.” De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, "O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o
movimento CONTÍNUO da água presente nos oceanos, continentes (superfície, solo e rocha) e na atmosfera.”
Ambos órgãos de reconhecimento nacional e internacional afirmam que o ciclo hidrológico trata-se do ciclo CONTÍNUO da
água sobre, dentro e acima da Terra, dessa forma a assertiva “A” que informa que “O ciclo da água é fechado e
DESCONTÍNUO…”, não condiz com o conceito do Ministério do Meio Ambiente e United States Geological Survey e
portanto está incorreta.
Dessa forma a questão 34 possui duas assertivas incorretas: letra A, acima discutida, e letra D, indicada pela banca como
resposta para a questão..
Tendo em vista a existência de 2 assertivas que respondem corretamente o enunciado, faz-se imperiosa a anulação da
questão objeto do presente recurso.

B i b l i o g r a f i a
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Acesso de : <https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/o-ciclo-d-gua-water-cycle-portuguese?qt-scien
ce_center_objects=0#qt-science_center_objects > em 07/12/2021.

Acesso de : <https://antigo.mma.gov.br/component/k2/item/420.html?Itemid=481> em 07/12/2021.

Resposta aos Recursos
Após análise dos recursos foi constatado que as referências bibliográficas trazem duas diferentes interpretações para a
alternativa A, referente ao ciclo hidrológico. Portanto, esta questão será invalidada.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 38

Data do Envio: 07/12/21 12:06Inscrição: 136349
Enunciado Questão 38: A Base Cartográfica Vetorial Contínua do Estado de Santa Catarina, na escala 1:25.000, compõe o
conjunto de dados geoespaciais de referência, estruturados em bases de dados digitais. Os benefícios dessa base
cartográfica digital são de dispor aos usuários cartas topográficas, ortoimagens, modelos digitais do terreno e dados
geoespaciais para banco de dados. Sua modelagem foi implementada conforme as Especificações Técnicas para a
Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV), contemplando quantas categorias?

Solicitação: Anulação.

Justificativa: O tema abordado na questão não faz parte do conteúdo programático contido no edital 02/2021, de retificação
do edital de abertura.

No edital consta apenas “Noções de Geoprocessamento”, no entanto a questão trata de Cartografia, que mesmo possuindo
interdisciplinaridade com o tema geoprocessamento são conteúdos distintos.
Vide definição de D’Alge (1º parágrafo do Capítulo 6, Cartografia para Geoprocessamento, do livro Introdução à Ciência da
Geoinformação, INPE. (http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/).

Resposta aos Recursos
De acordo, de fato a questão aborda um assunto específico dentro do geoprocessamento.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 39

Data do Envio: 07/12/21 12:06Inscrição: 136349
Enunciado Questão 39: O Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para a apuração destas infrações. Assim que constatada uma
ocorrência de infração administrativa ambiental, deverá ser efetuado o preenchimento do auto de infração, do qual deverá
ser dada ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Assinale a alternativa que indica qual é o
procedimento perante o Decreto para intimar o autuado da lavratura do auto de infração e em que prazo o autuado poderá
apresentar defesa contra o auto de infração.

Solicitação: Anulação.

Justificativa: O grau de similaridade com questão já aplicada por outra banca configura plágio.
Questão muito similar já foi aplicada pela Banca UNA CONCURSOS, para o cargo de Biólogo, em concurso público do
município de Portão/RS.
•	Vide prova completa (Questão 14):
h t t p s : / / a r q u i v o . p c i c o n c u r s o s . c o m . b r / p r o v a s / 1 9 3 5 5 7 6 1 / 4 2 8 9 d c e c 7 0 8 0 / b i o l o g o . p d f  
•	Questão específica disponível em site preparatório para concurso:
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/f2a1ed44-e4

Data do Envio: 08/12/21 11:15Inscrição: 136385
Requer-se a ANULAÇÃO das questão 39 nos termos da contextualização infra:
A banca solicita para que seja assinalada a assertiva CORRETA a respeito do procedimento perante o Decreto 6.514, de 22
de julho de 2008, para intimar o autuado da lavratura do auto de infração e em que prazo o autuado poderá apresentar
defesa contra o auto de infração.
Vejamos o que diz o § 4º do Art. 96 do Decreto 6.514/2008 “A intimação pessoal ou por via postal com aviso de recebimento
deverá ser substituída por INTIMAÇÃO ELETRÔNICA quando houver concordância expressa do autuado e tecnologia
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disponível que confirme o seu recebimento.” Portanto o autuado poderá ser intimado via correio eletrônico.
O Art. 96 do Decreto 6.514/2008 prevê que o autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas:
pessoalmente, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, por edital, e inclusive por
intimação eletrônica.
Dessa forma, ressalta-se que, no que tange a intimação por infração administrativa ao meio ambiente, as assertivas A e D
trazem meios de intimação previstos no Decreto n 6.514/2008 . Muito embora as 2 assertivas não tragam de forma completa
todos os meios de intimação previstos da legislação em questão, entende-se que ambas estão corretas, uma vez não haver
modulador que expresse que tratar de rol apresentado é taxativo.
Por outro lado, caso seja entendido que o erro da assertiva A seja por estar incompleta, deve-se, consequentemente,
entender que a assertiva D, consequentemente, também está incorreta, uma vez também estar incompleta ao não citar a
previsão legal de intimação eletrônica prevista no § 4º do Art. 96.
Ante o exposto, face a duplicidade de assertivas que respondem corretamente o enunciado da questão, faz-se imperiosa a
anulação da questão objeto do presente recurso administrativo.
BRASIL. DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008. Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.

B i b l i o g r a f i a  

Brasília, 22 de julho de 2008. Disponível em :<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6514.htm#:
~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20infra%C3%A7%C3%B5es%20e,infra%C3%A7%C3%B5es%2C%20e%20d%C3
%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Das%20Disposi%C3%A7%C3%B5es%20Gerais-,Art.,e%20suas%20respect
ivas%20san%C3%A7%C3%B5es%20administrativas.> Acesso em 07/12/2021. 

Resposta aos Recursos
O recurso não enfrenta os fundamentos da questão, que foi baseada no Decreto nº 6.514/2008, não se verificando qualquer
situação de plágio no caso concreto.
A questão será mantida, uma vez que a assertiva correta (letra E) contempla todas as alternativas que indicam o
procedimento para intimar o autuado da lavratura do auto de infração (Art. 96) e o prazo para defesa (Art. 113).

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Engenheiro Químico Superior

Número da questão: 16

Data do Envio: 09/12/21 0:57Inscrição: 138336
Sem resposta.
Não tem como não existir a unidade lbm^2 na resposta.

Resposta aos Recursos
Questão 16: A questão deve ser mantida. A afirmação do candidato não procede. Segue a resolução detalhada.
P = 0.53*(mi^0.15*N*rho^0.85*nu*1.85)/D^1.15
lbf/ft^2 = 0.53*[(lbm/ft.s)^0.15*(ft)*(lbm/ft^3)^0.85*(ft/s)^1.85]/(ft^1.15)
lbf/ft^2 = 0.53*[(lbm^0.15/(ft^0.15*s^0.15))*(ft)*(lbm^0.85/ft^2.55)*(ft^1.85/s^1.85)]/(ft^1.15)
lbf/ft^2 = 0.53*{[(lbm^0.15*lbm^0.85)/(ft^0.15*ft^2.55)]*[(ft*ft^1.85)/(s^0.15*s^1.85)]}/(ft^1.15)
lbf/ft^2 = 0.53*[(lbm/ft^2.70)*(ft^2.85/s^2)]/(ft^1.15)
lbf/ft^2 = 0.53* [(lbm*ft^0.15)/s^2]/(ft^1.15)
lbf/ft^2 = 0.53*lbm/(s^2*ft)
0.53 = (lbf*s^2*ft)/(ft^2*lbm)
0.53 = lbf*s^2/(ft*lbm).
A alternativa correta está na letra “E”. Portanto, mantenha-se a questão 16.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 22

Data do Envio: 07/12/21 23:18Inscrição: 145066
Recurso quanto à Questão 22 (Conhecimentos Específicos – Engenheiro Químico):

Definindo-se as variáveis das duas fontes de alimentação do misturador como:
F1=500kg/h (vazão mássica da corrente de vapor saturado a 100ºC e 1 atm)
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H1=2676.1 kJ/kg (entalpia específica de F1)
F2 (vazão mássica da corrente de vapor superaquecido a 400ºC e 1 atm)
H2=3278.2 kJ/kg (entalpia específica de F2)
E a corrente de saída produzido nesse tanque misturador:
F3 (vazão mássica de corrente de vapor superaquecido a 300ºC e 1 atm)
H3=3074.3 kJ/kg (entalpia específica de F3)

Ao utilizar os balanços de conservação de massa e energia, obtém-se o seguinte sistema de equações:
F1 + F2 = F3
F1*H1 + F2*H2 = F3*H3
L o g o :
F1*H1 + F2*H2 = (F1 + F2)*H3
500*2676.1 + F2*3278.2 = (500 + F2)*3074.3
1338050 + 3278.2*F2 = 1537150 + 3074.3*F2
203.9*F2 = 199100
F2 = 976.46 kg/h
Logo: F3 = F1 + F2 = 500 + 976.46 = 1476.46 kg/h

Como não existe o valor de 1476 kg/h nas alternativas dadas pela questão, acredita-se que a mesma deva ser anulada.

Resposta aos Recursos
Questão 22: De fato a questão deve ser anulada. O candidato resolveu corretamente a questão, porém a resposta não se
encontra dentre as alternativas disponibilizadas, pois houve um erro de digitação durante a redação do gabarito. Uma vez
que os valores das alternativas foram padronizados em ordem crescente da letra “A” até “E”, uma digitação errônea do valor
476 kg/h levou ao erro no gabarito. A resposta correta é 1476 kg/h e estaria alocada na letra “D”. Portanto, anule-se a
questão 22.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 23

Data do Envio: 07/12/21 23:18Inscrição: 145066
Recurso quanto à Questão 23 (Conhecimentos Específicos – Engenheiro Químico):

Uma vez que não existe reação no sistema e o mesmo está em regime permanente, pode-se considerar o seguinte balanço
m o l a r :
N1 + N2 = N3
O n d e :
N1 (vazão molar na corrente de entrada a T1=30ºC e P1=100kPa)
N2 (vazão molar proveniente da injeção de CO2 a T2=15ºC e P2=150kPa)
N3 (vazão molar na corrente de saída)

Nota-se que as vazões molares podem ser colocadas em função das vazões volumétricas conforme a seguinte relação
desenvolvida a partir da lei dos gases ideais:
N = (P*Q)/(R*T) Onde N e Q representam vazões molares e volumétricas, respectivamente.

Considerando o balanço molar apenas para CO2:
N1*X1 + N2*X2 = N3*X3
Onde X representa a proporção de CO2 em volume para cada corrente.
Sabe-se que X1=2% com base na aferição da corrente de saída (antes da injeção de CO2 puro), X2=100% (corrente de
CO2 puro) e X3=5% (corrente de saída após injeção de CO2 puro).
A questão informa que Q2=0.2 m3/min

Logo, temos a seguinte relação:
(P1*Q1*X1)/(R*T1) + (P2*Q2*X2)/(R*T2) = (N1+N2)*X3
(P1*Q1*X1)/(R*T1) + (P2*Q2*X2)/(R*T2) = [(P1*Q1)/(R*T1) + (P2*Q2)/(R*T2)]*X3

Substituindo as variáveis pelos seus respectivos valores:
(100000*Q1*0.02)/(8.314*303.15) + (150000*0.2*1)/(8.314*288.15) = [(100000*Q1)/(8.314*303.15) +
( 1 5 0 0 0 0 * 0 . 2 ) / ( 8 . 3 1 4 * 2 8 8 . 1 5 ) ] * 0 . 0 5
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S i m p l i f i c a n d o :
0.79*Q1 + 12.52 = 1.98*Q1 + 0.62
1.19*Q1 = 11.9

Logo: Q1 = 10 m3/min

Portanto, nota-se que a alternativa que apresentaria aproximadamente a vazão volumétrica do gás na entrada do duto seria
a letra “B” (10.3 m3/min).

Resposta aos Recursos
Questão 23: A questão deve ser mantida. Segue a resolução.
Passo 1 - Cálculo da vazão molar de CO2 na corrente 2:
P 2 . V 2 = n 2 . R . T 2
150000Pa*0.2m^3/min = n2*(8.314m^3.Pa/(mol.K))*288K => n2 = 12.53 mol/min.
Se n2=12.53 mol/min equivalem a 3 pontos percentuais da corrente 3; temos que n1 corresponde a 2 pontos percentuais da
corrente 3. Assim, n1 = 8.35 mol/min.
Passo 2 - Cálculo da vazão volumétrica de CO2 na entrada da corrente 1:
P 1 . V 1 = n 1 . R . T 1
100000Pa*V1 = (8.35mol/min)*(8.314m^3.Pa/(mol.K))*303K => V1 = 0.2104 m^3/min.
Se V1 de CO2 corresponde a 2% da corrente 1; temos que a vazão total (100%) do gás de entrada (corrente 1) é 10.52
m ^ 3 / m i n .
A alternativa correta está na letra “A” (aproximadamente 10.5 m^3/min). Portanto, mantenha-se a questão 23.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Médico Clínico Geral Superior

Número da questão: 33

Data do Envio: 06/12/21 17:11Inscrição: 137604
Ao contrário do afirmado na resposta A (INCORRETA), na maioria dos casos, encontrar o parasita nas fezes examinadas já
fecha o diagnóstico. Demais exames podem ser feitos como complementares.
Vide: sociedade brasileira de gastroenterologia, parasparasitoses intestinais, diagnóstico e tratamento. 7 de novembro de
2 0 2 0 .
gabarito está errado.

Resposta aos Recursos
As alternativas B, C, D e E estão completamente incorretas. Parasitose intestinal deve ser lembrada como causadora de dor
abdominal, entretanto NÂO é suficiente para definição da DOR ABDOMINAL, pode ser um simples achado... necessitando
de outros exames para esclarecer a etiologia da DOR ABDOMINAL.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Nutricionista Superior

Número da questão: 18

Data do Envio: 06/12/21 21:44Inscrição: 145647
A questão 18 da prova de nutrição, pede a alternativa incorreta. Nesta questão, podemos observar que existem duas
questões incorretas a letra (B) indicada pelo gabarito, e a letra (D), uma vez que a questão letra D afirma "A avaliação
antropométrica recomendada para adultos no SISVAN são IMC para idade e perímetro da
cintura.". Entretanto, sabe-se que o Índice de Massa Corporal (IMC)-para-idade: expressa a relação entre o peso da criança
e o quadrado da estatura, sendo utilizado em crianças, e não em adultos. Conclui-se portanto, que a alternativa (D) também
está incorreta.

Ref 1 <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos.pdf>

Ref 2
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi-win/SISVAN/CNV/notas_sisvan.html#:~:text=Valores%20de%20IMC%20abaixo%20de,%2C
0%3A%20adulto%20com%20obesidade.>

Data do Envio: 08/12/21 22:58Inscrição: 142300
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A alternativa “D” da questão 18 retratada como correta de acordo com o gabarito provisório contém afirmação equivocada. A
alternativa "D" cita que: a avaliação antropométrica recomendada para adultos no SISVAN são IMC para idade e perímetro
da cintura.

De acordo com o Norma técnica do SISVAN para coleta de dados antropométricos em serviços de saúde, disponível no link:

h t tps : / /bvsms.saude.gov.br /bvs /publ icacoes /or ientacoes_cole ta_anal ise_dados_ant ropometr icos .pdf

O parâmetro IMC para idade é utilizado somente para crianças e adolescentes e NÃO para adultos como afirma a questão.
Para adultos, a norma técnica recomenda somente avaliação de IMC, não categorizando por idade (encontra-se na Página
12, quadro 3 da Norma técnica citada no link anterior).

Desta forma, apresenta-se 2 alternativas incorretas, o que torna a questão inválida, com duas possibilidades de resposta. 

Resposta aos Recursos
Acata-se as solicitações para invalidar a questão, considerando o equívoco de adicionar o termo 'para a idade' ao IMC no
momento da redação da resposta correta. 

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 22

Data do Envio: 09/12/21 13:41Inscrição: 137494
Circunferência abdominal diz respeito a medida referente ao acumulo de gordura presente na área do abdômen. E na
questão menciona que ela reflete em tamanho do órgão abdominal. Porem em termos, a região abdominal não pode ser
definida como um órgão como citado no item D da referente questão.

Data do Envio: 08/12/21 23:31Inscrição: 142300
A alternativa “D” da questão 22 retratada como correta de acordo com o gabarito provisório contém uma informação
equivocada. A alternativa "D" cita que: A medida de circunferência abdominal reflete a retenção de fluidos abdominais e
tamanho do órgão abdominal.

De acordo com o Norma técnica do SISVAN para coleta de dados antropométricos em serviços de saúde, disponível no link:

h t tps : / /bvsms.saude.gov.br /bvs /publ icacoes /or ientacoes_cole ta_anal ise_dados_ant ropometr icos .pdf

A circunferência da cintura afere a localização da gordura corporal. Em adultos, o padrão de distribuição do tecido adiposo
tem relação direta com o risco de morbi-mortalidade.

Não há na literatura científica, a nomenclatura de “ORGÃO ABDOMINAL” especificamente, como retratado na afirmativa.
Por mais que, a questão esteja se referindo aos órgãos presentes dentro da cavidade abdominal, é impossível através da
aferição externa na circunferência da cintura definir o tamanho dos órgãos presentes dentro da cavidade. Ademais, além da
retenção de líquidos, a circunferência da cintura pode refletir a presença de distensão abdominal (acúmulo de gases
intestinais em excesso), porém não é possível diferenciar através de uma medida externa o tamanho de qualquer órgão em
específico dentro da cavidade abdominal.

Desta forma, apresenta-se 2 alternativas incorretas, o que torna a questão inválida, com duas possibilidades de resposta.

Data do Envio: 09/12/21 0:40Inscrição: 138242
A alternativa (D) refere que a medida da circunferência abdominal reflete o tamanho do órgão abdominal, mas isso não é
possível realizar somente com a mensuração desta medida. Portanto, esta alternativa também pode ser considerada
incorreta, visto que é necessário exames de ultrassonografia ou tomografias para avaliar o tamanho dos órgãos.
Sendo assim, há duas alternativas que podem ser consideradas incorretas e por isso pede-se a anulação da questão.
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Número da questão: 22

Resposta aos Recursos
A circunferência do abdômen deve ser aferida no local de máxima extensão da região do abdômen conforme
recomendado por Callaway e colaboradores (1988). É um indicador da gordura abdominal, refletindo a gordura armazenada
dentro da cavidade abdominal em associação com os órgãos abdominais internos e da armazenada diretamente sob a pele
(gordura subcutânea). Dessa forma, considera-se que, o conjunto destas estruturas e ainda, seus fluídos, delineiam as
dimensões da circunferência do abdômen. O órgão abdominal, neste caso, se refere ao conjunto destas estruturas,
composta por elementos celulares que interagem fisiologicamente, e que desempenha uma ou mais funções específicas. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 29

Data do Envio: 09/12/21 0:40Inscrição: 138242
Caro examinador. De acordo com o livro “Avaliação nutricional na prática clínica: da gestação ao nascimento (2014)”, a
alternativa (E) também encontra-se incorreta, isso porque os percentis da CB, CMB e PCT são classificados como <5
(desnutrição), = 5 a 95 (eutrofia) e =95 (sobrepeso) . Sendo assim, o percentual de desnutrição é <5 e não 15 como sinaliza
a questão.
Portanto, por haver 2 alternativas consideradas incorretas, a questão deve ser anulada.

Resposta aos Recursos
Prezado candidato, inicialmente é preciso observar que a alternativa “E” não cita ou descreve o percentil 15 , mas sim o
percentil 10 como déficit nutricional importante. Ademais, os idosos possuem características físicas próprias da idade e
portanto apresentam classificações nutricionais diferentes das crianças. Segundo as tabelas Blackburn e Thornton (1979) e
Frisancho (1990), classificadas de acordo com Blackburn e Thornton (1979) as medidas de circunferências dos idosos que
apresentarem-se iguais ao percentil 15 já são consideradas como déficit nutricional leve, iguais ou inferiores ao percentil 10
déficit nutricional moderado ou importante e assim sucessivamente. Desta forma a questão deve ser mantida.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 33

Data do Envio: 06/12/21 17:50Inscrição: 136411
Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada pois baseia-se que a alternativa: citada
apresente duas respostas corretas, a alternativa (A e a B), é papel do nutricionista encaminhá-la à assistência social e
realizar acompanhamentos de rotina, verificando seu ganho de peso.
Segundo Política Nacional de Atenção Básica, p trabalho do nutricionista no âmbito da Atenção Básica, as equipes de
referência deverão ser apoiadas por equipes multiprofissionais, a partir de um processo de matriciamento e clínica ampliada,
o profissional assistente social é um desses profissionais. Além disso segundo o Ministério da Saúde, no Manual Instrutivo
das Ações de Alimentação e Nutrição na Rede Cegonha (2013), a atenção ao pré-natal de qualidade é fundamental para a
saúde materna e neonatal, pois tem como objetivo principal acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando, no
final da gestação, o nascimento de uma criança saudável. O acompanhamento contínuo do estado nutricional, durante esse
período, contribui para o ganho de peso ideal durante a gestação, evitando o excesso e a retenção de peso no pós-parto,
que são determinantes importantes do excesso de peso para a mulher. 

Resposta aos Recursos
A questão foi mantida pois a pergunta feita era qual a conduta mais adequada e não a conduta correta. Portanto, não quer
dizer que as ações de cada conduta estejam totalmente erradas, mas a questão solicitava que o candidato avaliasse os
enunciados e verificasse no seu conjunto, qual era o mais adequado para a problemática apresentada. Por exemplo, não
está errada a conduta B, mas não é mais adequada ao problema, pois não há nenhuma ação em relação à queixa da
gestante sobre náuseas. Não está completamente errada a conduta C e E, com exceção da suplementação de vitamina A
devido a Santa Catarina não ser um estado onde a deficiência de vitamina A seja um problema severo de saúde pública.  

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 37

Data do Envio: 09/12/21 0:40Inscrição: 138242
A questão apresenta 2 alternativas corretas, letra (A), como sinalizado no gabarito e letra (B), pois a lavagem incorreta ou
não lavagem de mãos também pode gerar contaminação cruzada entre alimentos crus de origem animal ou vegetal e
alimentos cozidos ou outros gêneros de alimentos pode ser evitada com a lavagem correta das mãos do manipulador.
Sendo assim, a questão deve ser anulada.
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Número da questão: 37

Resposta aos Recursos
A questão deve ser mantida. A contaminação cruzada entre alimentos crus de origem animal ou vegetal e alimentos cozidos
ou outros gêneros de alimentos pode ser evitada com a lavagem correta das mãos do manipulador, mas o candidato não
levou em consideração a ultima parte do enunciado. Evitar falar em cima dos alimentos não tem relação com a
contaminação cruzada.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 38

Data do Envio: 06/12/21 16:44Inscrição: 136411
Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada pois baseia-se que a alternativa:
Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, ao analisar o resultado de um exame de glicemia de jejum, podemos
classificá-lo em três diferentes condições: resultado < 100 mg/dL = normoglicêmia; Resultado = 100 mg/dL e <140 mg/dL =
pré diabetes ou risco aumentado para diabetes; e =140mg/dL diabetes estabelecido, esta alternativa está errada e entre as
alternativas nenhuma aponta ela como errada.
Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2019) os parâmetros para o diagnósticos são outros são: < 100 mg/dL =
normoglicêmia; Resultado = 100 mg/dL e <126 mg/dL = pré diabetes ou risco aumentado para diabetes; e =126mg/dL
diabetes estabelecido. Sendo assim a questão 38 não apresenta alternativa correta.

Data do Envio: 09/12/21 0:40Inscrição: 138242
Caro examinador, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a classificação de diabetes em jejum é a seguinte: resultado
< 100 mg/dL = normoglicemia; Resultado entre 100 e 125 mg/dL = pré-diabetes; e = 126 mg/dL diabetes estabelecido. Já
para o “Teste Oral de Tolerância a Glicose” a classificação é a seguinte: 2 horas no TOTG entre 140 e 199 mg/dL=
pré-diabetes e 2 horas no TOTG = 200 mg/dL= diabetes.
Como ambas as classificações são diferentes, faltam informações para responder a questão. Ademais, ao levar em
consideração o que se afirma na alternativa, esta deveria ser considerada como “FALSA”, pois além de faltar informações, a
mesma não está classificada corretamente, portanto, por ser considerada FALSA, a questão deverá ser anulada por não
constar em nenhuma das alternativas listadas.
R e f e r ê n c i a :
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-2020.pdf

Resposta aos Recursos
Recurso acatado, visto que houve um erro de digitação no momento de elaborar o gabarito. Trata-se de uma questão de
verdadeiro ou falso e nenhuma das alternativas elaboradas contemplou a resposta correta.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Odontólogo Superior

Número da questão: 19

Data do Envio: 09/12/21 12:38Inscrição: 136238
A questão 19 exigiu do candidato conhecimentos a respeito da doença cárie e fluoretos, pedindo para que fosse assinalada
a alternativa INCORRETA. O gabarito provisório indicou como alternativa INCORRETA a letra C. No entanto, de acordo com
a literatura, é possível dizer que existe mais de uma alternativa INCORRETA nesta questão, sendo esta a letra B, quando
afirma que: "Os fenômenos de dissolução de hidroxiapatita e formação de fluorapatita, com a presença de fluoretos nos
fluídos adjacentes (saliva, biofilme e espaços interprismáticos), ocorrem em pH 5,0".

De acordo com o manual do Ministério da Saúde GUIA DE RECOMENDAÇÕES PARA O USO DE FLUORETOS NO
BRASIL, 2013: Quando exposto ao F, o pH crítico cai para 4,5 e, assim, entre esse valor e 5,5, ao mesmo tempo em que o
dente perde minerais na forma de HIDROXIAPATITA, uma certa quantidade dos íons cálcios e fosfatos dissolvidos retornam
ao dente na forma de FLUORAPATITA. O resultado líquido desse fenômeno físico-químico da simples presença de F no
meio é uma redução da desmineralização do esmalte/dentina. Adicionalmente, quando o pH do biofilme retorna à
neutralidade, o F presente no meio ativa a capacidade remineralizante da saliva e o esmalte/dentina tem uma maior
reparação dos minerais perdidos que teriam na ausência de F, ou seja, há uma potencialização do efeito remineralizador da
s a l i v a .  

Por isso, a alternativa B também está incorreta quando afirma que a formação de fluorapatita, na presença de fluoretos nos
fluidos adjacentes, ocorrem em pH 5,0, pois na verdade, de acordo com a literatura citada, esse fenômeno ocorre com pH
entre 4,5 e 5,5.
Diante disso, peço a ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
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Matéria: Odontólogo Superior

Número da questão: 19

Resposta aos Recursos
No livro Odontologia Restauradora – Fundamentos e Possibilidades, no capítulo 2, com o título: “Uso do flúor e controle da
cárie como doença”, de autoria do professor Jaime Cury, na página 35, na tabela 2-2, intitulada: “pH do meio, presença ou
ausência de flúor, efeitos físico-químicos e consequências para a estrutura dental”, é possível observar que o pH crítico não
é o mesmo quando da presença de flúor. Assim, quando água fluoretada é ingerida continuamente ou dentifrício fluoretado é
usado regularmente, só será crítico para o esmalte um pH inferior a 4,5. Deste modo, há uma “faixa de segurança” entre pH
4,5 e 5,5, na qual o flúor exerce um dos seus efeitos para controlar o desenvolvimento da cárie dental. Embora na presença
de flúor a dissolução de minerais tipo hidroxiapatita (HA), ou apatita fluoretada (AF) não seja evitada, uma certa quantidade
de cálcio e fosfato é simultaneamente reposta para o esmalte na forma de fluorapatita (FA). Dessa forma, em pH 5,
colocado na questão, que está na faixa entre pH 4,5 e 5,5, o resultado da simples presença de flúor no meio ambiente bucal
será a formação de fluorapatita (FA). Portanto a afirmação B, da questão 19 está correta.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 26

Data do Envio: 08/12/21 13:51Inscrição: 140921
Solicito que a questão seja anulada.
Que a característica da dor da pulpite irreversível é LANCINANTE e não pulsátil, portanto não há alternativa correta.

Resposta aos Recursos
No livro "Caminhos da Polpa" de Kenneth M. Hargreaves e Stephen Cohen (citado pelo recorrente), na parte I, no Cap. 11.
"Registros e Responsabilidades Legais na Endodontia", escrito por Edwin J. Zinman, no subitem "Histórico Dental", na
página 371 o autor apresenta FIG. 11-8, cont. B, Formulário de diagnóstico e tratamento, com observações. Nesta figura o
diagnóstico pulpar é de pulpite irreversível e a no que se refere a qualidade dos sintomas as alternativas assinaladas no
diagnóstico são: "aguda; PULSÁTIL, ++ e reproduzível"

Em outros pontos do livro o termo pulsátil é utilizado para referir dor descrita pelos pacientes com doença pulpar:
- Figuras no capítulo 1 "Diagnóstico" - Fig.1-1; 1-3; 1-4;
- pg 615, 5a. e 6a. linhas do item "Mudanças nos Fenótipos Neuronais";
- tabela 19-2 na pg 616.

No livro Endodontia- Biologia e Técnica. Lopes e Siqueira. 4 ed. no Cap. 2 "Patologia Pulpar e Perirradicular" de Isabela N.
Rôças, José F. Siqueira, Jr, Hélio P. Lopes e Fábio R. Pires os autores citam: "...Isso provoca a dor PULSÁTIL,
excruciante, lenta, lancinante e espontânea, característica de PULPITE IRREVERSSÍVEL" (pg 72). "...A sincronia de
ativação das fibras pulpares em resposta aos batimentos cardíacos explica a dor pulsátil da pulpite sintomática, aumentada
durante esforço físico ou ao se deitar..."(pg 72). "... Em casos mais avançados de inflamação pulpar aguda, a dor relatada
pelo paciente pode ser pulsátil, excruciante, lancinante, contínua e espontânea" (pg 76). "...Por outro lado, mesmo que não
se observe inflamação pulpar, mas o paciente
queixa-se de dor lancinante, espontânea, pulsátil e contínua, há fortes indícios de que o tecido
pulpar está inflamado IRREVERSÍVELMENTE e o tratamento endodôntico convencional está indicado..." (pg 77)

Já no Livro "Endodontia" de Carlos Roberto Berger e colaboradores, no Cap.3 "Indicações do Tratamento Endodôntico:
Alterações Pulpares e Perirradiculares" escrito por Eduardo Baumi Campagnoli, no subitem "Pulpite Aguda Irreversível" pg
22, segunda coluna o autor relata: "Já nos estágios avançados da pulpite irreversível, a dor tende a ser intensa, PULSÁTIL
(latejante), constante e espontânea..."

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 31

Data do Envio: 08/12/21 13:53Inscrição: 140921
Solicito que a questão seja anulada.
A alternativa E está errada porque na linguagem da área da saúde medicamento dispensado significa medicamento
fornecido (dispensação: ato ou efeito de prestar, fornecer; conforme dicionário) e como paracetamol é hapatótoxico ele deve
ser evitado e não dispensado ou fornecido em pacientes com doenças hepáticas. 
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Número da questão: 31

Resposta aos Recursos
Acato a solicitação de invalidação da questão anulando-a visto que há dubiedade de interpretação. Além disso, sendo uma
questão de farmacologia e, dentro desta especialidade o termo dispensar vem de dispensação medicamentosa, ou seja,
fornecimento, como bem colocado pelo candidato, fica ANULADA a questão 31 por falta de alternativa correta.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 34

Data do Envio: 09/12/21 12:38Inscrição: 136238
A questão 34 exigiu do candidato conhecimentos a respeito de traumatismo dentário, através do seguinte caso clínico:
"Paciente B.C., sexo masculino, 11 anos de idade, sofreu queda durante atividade recreativa, traumatizando maxila na
região do dente 21. Ao exame clínico, observou-se aumento de mobilidade dentária, dor à
“percussão” e sensação de dente “crescido”, relatada pelo paciente. Ao analisar o exame radiográfico, não foi
observada fratura radicular nem de tábua óssea alveolar. Com base nesse relato, qual o possível diagnóstico
do caso?

O gabarito provisório considerou como correta a alternativa E (CONCUSSÃO). No entanto, essa alternativa não está de
acordo com o que a literatura considera.

De acordo com LOPES E SIQUEIRA, 2015 (Endodontia: Biologia e Técnica, 4ª Edição), CONCUSSÃO é uma injúria por
luxação, caracterizada por ausência de deslocamento, mobilidade NORMAL e sensibilidade a percussão. Já a
SUBLUXAÇÃO é uma injúria por luxação caracterizada por mobilidade AUMENTADA, sensibilidade a percussão e ausência
de deslocamento.

Para CASTRO E MELO, 2013 (Eventos agudos na atenção básica - trauma dental) CONCUSSÃO é caracterizada como
lesão às estruturas de suporte dentário, sem mobilidade ou deslocamento anormal do dente,
mas com aumentada sensibilidade à percussão, e a
Subluxação caracterizada por lesão às estruturas de suporte dentário, com mobilidade anormal, mas sem deslocamento
d e n t á r i o .

Diante do exposto, peço a banca examinadora que altere o gabarito para a letra B, considerando a SUBLUXAÇÃO COMO
ALTERNATIVA CORRETA,uma vez que o caso clínico apresentou na questão que foi observado aumento da mobilidade,
característica que não se encontra presente na CONCUSSÃO.

Data do Envio: 07/12/21 22:44Inscrição: 137105
A questão 34 colocou o candidato frente a seguinte situação “Paciente B.C., sexo masculino, 11 anos de idade, sofreu
queda durante atividade recreativa, traumatizando maxila na região do dente 21. Ao exame clínico, observou-se aumento de
mobilidade dentária, dor à “percussão” e sensação de dente “crescido”, relatada pelo paciente. Ao analisar o exame
radiográfico, não foi observada fratura radicular nem de tábua óssea alveolar. Com base nesse relato, qual o possível
diagnóstico do caso?” O gabarito preliminar aponta como resposta correta a alternativa “E- concussão”.
No entanto, concussão é uma lesão traumática leve que não causa deslocamento ou mobilidade dental. Há uma vasta
literatura que descreve os tipos de traumas dento-alveolares, como o de Sanabe e colaboradores (2009). Segundo tais
autores, a concussão é uma “Lesão de tecidos de suporte sem perda ou deslocamento do elemento dental”. A subluxação é
uma “Lesão de tecidos de suporte com presença de hemorragia gengival”. Já a luxação lateral é o “Deslocamento irregular
do elemento dental do alvéolo dental que pode ser acompanhada por fratura ou esmagamento do osso alveolar”, ao passo
que a avulsão é a “Perda total do elemento dental. Clinicamente, o alvéolo dental fica vazio ou preenchido com coágulo
sanguíneo”. Por fim, a intrusão é o deslocamento axial do dente para dentro do alvéolo”. Ainda de acordo com Sanabe et al.
(2009), a LUXAÇÃO EXTRUSIVA é “O elemento dental se desloca parcialmente no sentindo axial do alvéolo dental.
Presença de sangramento e aparência do dente alongado?crescido”.
A questão não apresentava luxação extrusiva como uma opção para ser assinalada pelo candidato. Portanto, solicito a
anulação da questão.
R e f e r ê n c i a :
SANABE, Mariane Emi et al. Urgências em traumatismos dentários: classificação, características e procedimentos. Revista
Paulista de Pediatria, São Paulo, v. 4, n. 27, p. 447-451, fev. 2009. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/rpp/a/zPpVrJJv7LKT9QQ8M9cpmPG/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 07 dez. 2021.

Data do Envio: 08/12/21 13:55Inscrição: 140921
Solicito troca do gabarito de letra E. Concussão para a alternativa B. Subluxação.
Que a alternativa correta é Subluxação (letra B) e não Concussão (letra E). Que na concussão a ÚNICA anormalidade é
uma marcante sensibilidade à percussão sem mobilidade anormal (Andreasen 2000). Que na subluxação ocorre a
mobilidade dentária (Hupp, 2015). Que na subluxação o aumento de mobilidade é o principal critério clínico para o
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diagnóstico diferencial com a concussão, e a ausência de deslocamento do alvéolo é a principal característica clínica para
descartar a possibilidade do diagnóstico de qualquer outro tipo de luxação (Gil, 1996).
Que na questão observou-se aumento da mobilidade dentária, dor à "percussão" e sensação de dente "crescido". Portanto a
resposta correta é subluxação pois observou-se aumento da mobilidade dentária. A alternativa E. Concussão está errada
porque na concussão ocorre unicamente a sensibilidade à percussão. 

Data do Envio: 08/12/21 22:08Inscrição: 136059
O gabarito trás como alternativa correta a letra E -> Concussão, porém na concussão não há aumento de mobilidade, como
descrito no enunciado da questão. Já um dente que sofre subluxação, quando comparado com concussão, apresenta
mobilidade aumentada devido lesão nos tecidos de suporte, pois o trauma do impacto é maior, é uma evolução da
concussão. (ANDREASEN; ANDREASEN, 2001; LOPES; SIQUEIRA JUNIOR, 2004)
Na lesão de subluxação o impacto do trauma será maior que a concussão e ocorrerá o rompimento de algumas fibras do
ligamento periodontal, a mobilidade dentária será aumentada, podendo ocorrer à ruptura parcial ou total do suprimento
neurovascular da polpa, porém sem ocorrência de deslocamento do alvéolo, em alguns casos ocorrerá sangramento leve
oriundo do sulco gengival (ANDREASEN; ANDREASEN, 2001).
Portanto, o gabarito seria letra B -> subluxação

Resposta aos Recursos
Devido a um erro no Gabarito a alternativa da questão 34 foi alterada de E (Concussão) para B (Subluxação) visto que a
concussão não apresenta mobilidade.

Fica rejeitado o recurso de anulação da questão sob justificativa de ser LUXAÇÃO EXTRUSIVA já que o relato do paciente é
de SENSAÇÃO de dente crescido o que não condiz com aparente extrusão dentária visto que na luxação extrusiva ocorre o
deslocamento parcial do dente para fora do seu alvéolo (Matheus Clímaco Leite, Ramon Rodrigues de Lima, Hugo Delleon
Morais de Araújo, F. P. R. C. R. de B. (2018). Reposicionamento dentário após luxação extrusiva: um relato de caso.
ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION, 7.)

Alterar Questão para BDecisão da Banca:

Número da questão: 38

Data do Envio: 06/12/21 16:21Inscrição: 135737
Pede-se alteração de gabarito de LETRA D PARA LETRA C.
Conforme justificativa citando a referencia o livro de Endodontia Caminhos da Polpa
SE APLICADO O MTA NA POLPA ELA IRÁ CRISTALIZAR
Não sendo efetivo para proteção do complexo dentino pulpar.
Envio em anexo as referencias bibliograficas citadas
https://aps.bvs.br/aps/em-caso-de-exposicao-pulpar-apos-a-aplicacao-direta-do-hidroxido-de-calcio-p-a-pode-se-utilizar-o-hid
r o x i d o - d e - c a l c i o - f o t o a t i v a d o - s e g u i d o - d e - s i s t e m a - a d e s i v o /
http://www.forp.usp.br/restauradora/dentistica/temas/prot_pulpar/prot_pulpar.pdf

Data do Envio: 07/12/21 23:00Inscrição: 137105
A questão 38 colocou o candidato frente a seguinte situação “Durante um procedimento de remoção de tecido cariado, o
cirurgião dentista acidentalmente provocou a exposição da polpa. Por se tratar de um paciente jovem e com boas condições
de saúde, o CD optou pela proteção do complexo dentinho-pulpar. Para tanto, o melhor material de escolha a ser utilizado
é : ”
O gabarito preliminar aponta a alternativa “D – MTA” como correta. Porém, há vasta literatura que aponta a pasta de
hidróxido de cálcio como sendo o material de escolha para capeamento pulpar, principalmente pela formação de dentina
reparadora, bem como seu custo baixo (Reis, Gazzoni e Conde, 2020). Além disso o Hidróxido de Cálcio, atualmente é o
material mais utilizado no capeamento pulpar direto, por sua ação antibacterecida, biocompatibilidade e pelo seu baixo
custo. Segundo Freires et al. (2011) este material estimula a remineralização, possui efeito antimicrobiano conferindo
sucesso na proteção pulpar direta. Quando aplicado sobre a área desmineralizada ele atua diminuindo o número de
bactérias remanescentes. Sua utilização clínica pode se apresentar de três formas: em pó (Pró-análise – PA), neste caso o
pó é aplicado diretamente na área exposta, ele não toma presa.
Logicamente o MTA pode ser utilizado como material para capeamento pulpar, visto que também promove mineralização na
área pulpar exposta acidentalmente. Preczevski (2016) relata em seu estudo que este material tem sido utilizado para
proteção pulpar direta, e seus resultados são favoráveis e semelhantes ao Hidróxido de Cálcio.
Há, portanto, duas opções que respondem à questão 38. Logo, solicito a anulação da questão.

R e f e r ê n c i a s :

REIS, Marcio dos; GAZZONI, Alexandra Flavia; CONDE, Alexandre. ULPAR DIRECT PROTECTION IN DENTISTRY: A
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SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. Ciência e Saúde, [s. l], v. 1, n. 22, p. 15-26, 2020. Disponível em:
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rcisaude/article/view/12847/9504. Acesso em: 07 dez. 2021.

Preczevski AP. Avaliação histológica do capeamento pulpar direto com Hidróxido de Cálcio, MTA e Biodentine em
ratosWistar. [Dissertação de Mestrado]. Cascavel, PR. Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, 2016.

Freires IA, Cavalcanti YW. Proteção do complexo dentinopulpar: indicações, técnicas e materiais para uma boa prática
clínica. Piracicaba. São Paulo: Rev Bras Pesq Saúde 2011; 13(4): 69-80.



Concurso Público da Prefeitura de Garuva - Edital Nº. 001/2021

Página 70 de 87

ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Odontólogo Superior

Número da questão: 38

Resposta aos Recursos
Indeferido. Mantendo-se a alternativa D como resposta correta para a questão 38.

C refere-se a "Pasta de Hidróxido de Cálcio". A "Pasta" é utilizada para curativos de demora intracanal.

No livro "Caminhos da Polpa" de Kenneth M. Hargreaves e Stephen Cohen (citado pelo recorrente), no Cap. 17. "O Papel da
Endodontia Após o Traumatismo Dentário", escrito por Asgeir Sigurdsson, Martin Trope e Noah Chivian, na página 571 a
qual trata de "Terapia da Polpa Vital: Requisitos para o sucesso", os autores discorrem sobre a proteção pulpar. Em
momento algum há referência a não efetividade do MTA na proteção do complexo dentino pulpar. Os autores discorrem na
segunda coluna, último parágrafo da página que: "... O MTA não tem a mesma popularidade que o hidróxido de cálcio"
(neste caso P.A. e não Pasta) "... Há provavelmente três razões principais para isso... o MTA precisa de ambiente úmido por
pelo menos 6 horas para se solidificar de maneira apropriada, o tratamento se torna um procedimento de duas sessões...
segunda razão provável é que originalmente o MTA tinha coloração cinza e foi relatado como causador de manchas...uma
nova versão branca passou a ser comercializada. ... A terceira razão - e talvez a mais comum - pela qual o MTA não é
amplamente usado é seu custo elevado".

Além disso, no mesmo livro, na descrição da técnica os autores citam: "... depois de obter a hemostasia, pode-se recobrir a
polpa com MTA..." (pg 574).

Já no Livro "Endodontia" de Carlos Roberto Berger e colaboradores, no Cap. 07 de Danielle Portinho, Rodrigo Gonçalves
Ribeiro e Carlos Roberto Berger, no subtítulo que trata de "Pulpotomia parcial ou pulpotomia de Cvek" (pg 85), na segunda
coluna após sequência técnica os autores citam: "Alguns fatores podem comprometer o uso do hidróxido de
cálcio, dentre eles a sua degradação acelerada, sendo, muitas vezes, incompatível com o tempo de reparo, bem como a
formação de pontes de dentina defeituosas, efeito cáustico intenso e propriedade de selamento inadequada, e a não
vedação que permite a microinfiltração de contaminantes.
Assim, a utilização de outros materiais como MTA vem sendo bem empregada na Odontologia da atualidade. Este material
tem se mostrado muito eficiente devido à resistência à microinfiltração, bem como à capacidade de formação de dentina
mineralizada. Outra vantagem do uso do MTA em relação ao hidróxido de cálcio é que na colocação
do MTA não há necessidade de estancamento total do sangramento do remanescente pulpar já que o material é hidrofílico."

No que diz respeito ao recurso de referência citada pelo recorrente: REIS, Marcio dos; GAZZONI, Alexandra Flavia;
CONDE, Alexandre. ULPAR DIRECT PROTECTION IN DENTISTRY: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. Ciência e
Saúde, [s. l], v. 1, n. 22, p. 15-26, 2020. (Classificação qualkis B4 2013-2016, sem classificação qualis na nova
c l a s s i f i c a ç ã o ) .
O artigo cita as formas existentes de hidróxido de cálcio o que, obviamente inclui pasta. Porém para a técnica de
capeamento pulpar o que se utiliza é o pó e/ou cimento de hidróxido de cálcio assim como estes mesmos autores
descrevem na técnica: "...secagem cuidadosa com bolinha de algodão e cones de
20 Revista Ciências da Saúde v.22, nº. 1, 2020
Marcio dos Reis, Alexandra Flavia Gazzoni, Alexandre Conde. Proteção pulpar direta em odontologia: uma revisão
sistemática de literatura. Pulpar direct protection in dentistry: a systematic literature review.
Rev. Ciênc. Saúde, São Luís, v.22, n.1, 2020.
papel absorvente, após o pó de hidróxido de cálcio é aplicado sobre a superfície exposta. Para aplicação do hidróxido de
cálcio utiliza-se pequeno porta amalgama para facilitar a colocação do pó. Posteriormente é aplicada fina camada de
cimento de hidróxido de cálcio (Dycal) sobre o hidróxido de cálcio p, a., seguida da restauração com material de escolha do
p r o f i s s i o n a l " .
Ainda neste mesmo artigo, na sessão "desfechos" os autores relatam deficiências do Hidróxido de Cálcio e sobre o MTA
relatam apenas a dificuldade relacionada ao custo do material.
"4.4 Desfechos
4.4.1 Do Hidróxido de Cálcio
De acordo com resultado apresentado por estudo sobre o uso do hidróxido de cálcio, durante tratamento pulpar direto, este
material apresentou bons índices de formação de estrutura mineralizada, promovendo dissolução de moléculas presentes
na dentina, além de não apresentar sinais de necrose no tecido pulpar independentemente do tempo de cultura. Porem
entre os relatos na literatura indicam que as desvantagens no uso deste material, são devido ao inapropriado selamento da
exposição da polpa e o efeito citotóxico nas células em cultura de tecidos.
4.4.2 Do Agregado Trióxido Mineral (MTA)
Holanda20et al. (2018) conduziu estudo acercada eficácia do uso do MTA sobre polpa exposta, após
o procedimento realizado houve acompanhamento clínico e radiográfico durante período de 30 e 60 dias, onde foi possível
conferir a eficiência do MTA, sendo esta alternativa terapêutica excelente para proteção pulpar, objetivando a vitalidade da
polpa. Conforme o estudo apresentado, a limitação deste tratamento se deve ao seu custo elevado para realização da
proteção pulpar."
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Resposta aos Recursos
No artigo: Simon, S., Smith, A. J., Lumley, P. J., Cooper, P. R., & Berdal, A. (2012). The pulp healing process: from
generation to regeneration. Endodontic Topics, 26(1), 41–56. Já no ano de 2012 os autores revelam que em pesquisa
realizada no site PuBMed com as palavras chaves: hidróxido de cálcio e capeamento pulpar, até julho de 2009 mais de 605
referências caracterizam o Hidróxido de Cálcio como não sendo mais o material mais ideal para o capeamento pulpar
devido: "pontes de dentina porosas; não aderência à parede dentinária; pobre capacidade de vedação e propriedades
antibacterianas fracas". No mesmo artigo, naquela época, os autores citam que "A introdução do agregado trióxido mineral
(MTA) talvez tenha desafiado a posição de hidróxido de cálcio como padrão ouro como material de capeamento pulpar".

Além disso, no artigo: Nawras Maher Mostafa, Shady Ahmed Moussa. Mineral Trioxide Aggregate (MTA) vs Calcium
Hydroxide in Direct Pulp Capping – Literature Review. On J Dent & Oral Health. 1(2): 2018. OJDOH.MS.ID.000508.
os autores concluem que: "O desempenho clínico do MTA é mais eficaz e superior em comparação com o hidróxido de
cálcio como material de capeamento pulpar direto e o MTA apresentou maior taxa de sucesso com resultados favoráveis
??na manutenção da vitalidade dentária em longo prazo. Além disso, a resposta dos tecidos pulpares do MTA é menos
tóxica, ocorre menor taxa de inflamação pulpar quando usado como capeamento pulpar direto em comparação com o
hidróxido de cálcio. Ademais, o MTA é superior ao Hidróxido de Cálcio no processo dentinogênico e na formação de barreira
de tecido duro mais previsível. Com relação ao desempenho e sucesso do MTA em comparação ao Hidróxido de Cálcio,
fazem dele (MTA) o material de escolha no capeamento pulpar direto".

Por fim, nos dias de hoje já se sabe da eficiência e superioridade do MTA no capeamento pulpar, não à toa o mesmo vem
sendo comparado com novos materiais e frequentemente o pó de hidróxido de cálcio tem sido excluído dos estudos. Assim
como o recente estudo de: Kunert M, Lukomska-Szymanska M. Bio-Inductive Materials in Direct and Indirect Pulp Capping-A
Review Article. Materials (Basel). 2020;13(5):1204. Published 2020 Mar 7. doi:10.3390/ma13051204
os quais afirmam a superioridade do MTA.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 39

Data do Envio: 08/12/21 21:59Inscrição: 136059
Os cistos odontogênicos são subclassificado em de Desenvolvimento e Inflamatórios. A questão não classifica o tipo de
Cisto e as alternativas B e C podem ser confundidas. Pois o mais comum dos cistos de desenvolvimento é o dentígero, onde
se desenvolve de um dente não irrompido -> alternativa C, diferente do gabarito provisório letra B que fala sobre cisto
inflamatório.
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Resposta aos Recursos
A questão 39 não específica a qual classificação deve ser pensada a resposta. Desta forma, independente de classificação
- desenvolvimento ou inflamatório, deve-se analizar todos os tipos de cistos odontogênicos existentes. Com isso, os cistos
periapicais resultantes de inflamação ou necrose pulpar SÃO os mais comuns dentre todos os cistos odontogênicos.

De acordo com as bibliografias citadas abaixo mantem-se a resposta da questão com sendo correta a alternativa B.

“Cisto endodôntico periapical… É o mais comum entre os cistos odontogênicos envolvendo o ápice de um dente
erupcionado e com polpa sem vitalidade (Shafer et al., 1987)”. In. Taglieta GPC. cistos de origem endodôntica. Piracicaba,
2 0 1 7 .

Na Dissertação de mestrado: “ Fialho, Flavio Augusto de Carvalho. Cistos odontogênicos e não- odontogênicos
diagnosticados no laboratório de patologia oral da UFRJ em um período de 30 anos/Flavio Augusto de Carvalho Fialho, Rio
de Janeiro, UFRJ/Faculdade de Odontologia, 2017”. O autor referencia inúmeros trabalhos que comprovam que os cistos de
origem endodôntica ocorrem em mais de 50-60% dos achados das pesquisas. Enquanto que os cistos dentígeros tem
ocorrência em torno de 20% dos casos.

No artigo de Francisco Rego Costa, Cátia Esteves, Maria Teresa Bacelar. LESÕES BENIGNAS DA MANDÍBULA: UMA
REVISÃO PICTÓRICA. Acta Radiológica Portuguesa 2016. 108(XXVIII):25-35. Os autores relatam que: “Os cistos
periapicais constituem o tipo mais comum de cistos odontogênicos”… “…Os cistos dentígeros são o segundo tipo mais
comum de cistos odontogênicos…”

Assim como as referências supracitadas há um infinidade de outras que afirmam que os cistos odontogênicos mais comuns
são aqueles de origem endodôntica.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Orientador Escolar Superior

Número da questão: 22

Data do Envio: 06/12/21 20:04Inscrição: 136099
Nessa questão o artigo V da CF de 1988 se repete duas vezes. 

Data do Envio: 08/12/21 9:44Inscrição: 141774
Na questão 22, havia erro de digitação, o algarismo romano (V) foi digitado duas vezes.I, II, III, IV, V,V, VI. 

Resposta aos Recursos
No contexto da Constituição Federal de 1988, estão incorretos os incisos I e III da questão 22. O acesso e a permanência na
escola é direito de todos e dever do ESTADO e da FAMÍLIA (grifo nosso), e não apenas da família e conforme as suas
condições, como registado no citado item. Sobre o inciso III, a Carta Magna assegura o pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A repetição do item "v" não invalida a
questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 29

Data do Envio: 08/12/21 11:13Inscrição: 140161
Solicito a anulação da questão, por não ter a lei citada na questão no conteúdo programático para o cargo de ORIENTADOR
ESCOLAR do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021.

Resposta aos Recursos
A critério da banca, os conhecimentos sobre a Carta Magna (Constituição Federal de 1988 e suas respectivas atualizações)
são indispensáveis ao exercício das atividades profissionais do cargo pretendido. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 37

Data do Envio: 07/12/21 21:57Inscrição: 142408
Conforme art 208: O art. 208 da Constituição Federal prevê que o dever do Estado com a educação será efetivado, entre
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Matéria: Orientador Escolar Superior

Número da questão: 37

outras, mediante a garantia de atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Nenhuma alternativa confere com a pergunta apresentada.

Resposta aos Recursos
Para acertar a questão, o candidato deveria assinalar a alternativa “E”:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59,
de 2009)
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006)
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 40

Data do Envio: 07/12/21 21:49Inscrição: 142408
A Questão sobre a proposta curricular de Garuva, não estava entre os temas no edital para ser estudados, levando em
conta que o município de Garuva ainda está construindo sua proposta curricular, esta questão não deveria ser apresentada
em prova. Solicito cancelamento desta questão.

Data do Envio: 08/12/21 9:47Inscrição: 141774
Não constava no edital (conteúdos pragmáticos) Proposta Curricular  específica do munícipio Garuva.

Data do Envio: 08/12/21 11:13Inscrição: 140161
Solicito a anulação da questão, por não ter a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de Garuva-SC citada na
questão no conteúdo programático para o cargo de ORIENTADOR ESCOLAR do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº
001/2021.

Resposta aos Recursos
A critério da banca, a currículo do município foi considerado documento de conhecimento indispensável aos candidatos, a
considerar a natureza e a especificidade do cargo pretendido. O documento está disponível e pode ser acessado no
seguinte endereço: <https://garuva.atende.net/subportal/educacao/pagina/proposta-curricular> .

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Professor - Anos Iniciais Superior

Número da questão: 16

Data do Envio: 06/12/21 21:28Inscrição: 138587
A referida questão sobre a proposta curricular de Garuva, não estava entre os temas que constam no edital para serem
estudados, levando em conta que o município de Garuva ainda está construindo sua proposta curricular o tema não deveria
ter sido apresentado na prova. Solicito a revisão desta questão. Grata

Data do Envio: 07/12/21 12:50Inscrição: 136869
SÓ FOI PEDIDO PARA ESTUDAR AS "PROPOSTAS CURRICULARES DE SANTA CATARINA , PCN'S DIDÁTICA GERAL.
NÃO ESPECIFICANDO DE MANEIRA NENHUMA O MUNICÍPIO DE GARUVA.

Data do Envio: 08/12/21 13:49Inscrição: 140219
A referida questão tratava-se sobre a proposta curricular de Garuva, porém esse conteúdo não se encontrava no edital dos
conteúdos para serem estudados para a realização da prova nos conhecimentos específicos do cargo. E o município de
Garuva não tem proposta curricular, pois a mesma ainda está em construção, assim os candidatos não tem acesso a ela, e
esse conteúdo não poderia ser cobrado na prova. Solicito a revisão desta questão. Obrigada.
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Número da questão: 16

Resposta aos Recursos
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) anos iniciais e educação infantil é um dos conteúdos específicos solicitados no
edital 001/2021. Ela se desdobra na Proposta Curricular de Santa Catarina que é considerada oficialmente como documento
norteador da prática pedagógica das unidades educacionais de todo o Estado, consequentemente de Garuva.
Quanto ao argumento de que a questão sobre a proposta curricular de Garuva, não estava entre os temas que constam no
edital para serem estudados, levando em conta que o município de Garuva ainda está construindo sua proposta curricular o
tema não deveria ter sido apresentado na prova. Ressaltamos que a proposta curricular de Garuva existe desde 2010,
sendo atualizada periodicamente e a última versão atualizada está disponível no site oficial do município, link:
https://garuva.atende.net/cidadao/pagina/proposta-curricular 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 17

Data do Envio: 06/12/21 20:48Inscrição: 142447
O conteúdo da questão dezessete não foi solicitado para estudos dentre os conteúdos programáticos específicos para a
prova do concurso público nº 001/2021 do município de Garuva/SC.
A questão corresponde quanto ao nome da metodologia escolhida para compor a Proposta Curricular de Garuva. Porém a
resposta está somente dentro do documento da Proposta Curricular Municipal. No entanto nos conteúdos solicitados para
estudo pedem somente a Proposta Curricular do Estado. 

Data do Envio: 06/12/21 21:29Inscrição: 138587
A referida questão sobre a proposta curricular de Garuva, não estava entre os temas que constam no edital para serem
estudados, levando em conta que o município de Garuva ainda está construindo sua proposta curricular o tema não deveria
ter sido apresentado na prova. Solicito a revisão desta questão. Grata

Data do Envio: 06/12/21 23:44Inscrição: 142131
A questão tem como assunto a proposta Curricular de Garuva, Matéria que não consta nos conteúdos específicos do cargo:
Professor - Anos iniciais.  

Data do Envio: 07/12/21 20:09Inscrição: 141374
A questões faz referência a PROPOSTA CURRICULAR DO MUNÍCIPIO DE GARUVA, qual NÃO está presente no edital,
somente a PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Data do Envio: 08/12/21 13:50Inscrição: 140219
A referida questão tratava-se sobre a proposta curricular de Garuva, porém esse conteúdo não se encontrava no edital dos
conteúdos para serem estudados para a realização da prova nos conhecimentos específicos do cargo. E o município de
Garuva não tem proposta curricular, pois a mesma ainda está em construção, assim os candidatos não tem acesso a ela, e
esse conteúdo não poderia ser cobrado na prova. Solicito a revisão desta questão. Obrigada.

Resposta aos Recursos
A metodologia eleita para o município de Garuva está intrinsecamente relacionada a vertente teórica adotada pelo Estado,
nesse sentido o discurso regulamentador não destoa da proposta municipal e portanto, diretamente relacionada ao conteúdo
“Concepções de desenvolvimento e de aprendizagem numa perspectiva sociointeracionista”, sendo a prática social uma
possibilidade metodológica. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 06/12/21 12:13Inscrição: 146610
A questão tinha duas respostas iguais.

Data do Envio: 07/12/21 6:54Inscrição: 138772
As alternativas de respostas A é D são iguaisv

Data do Envio: 07/12/21 8:08Inscrição: 137850
A questão precisa ser anulada, devido a possuir duas alternativas idênticas, o que fica impossível uma resposta correta. 

Data do Envio: 07/12/21 14:38Inscrição: 136793
anular a questão 32 pois o gabarito contêm duas respostas iguais, a resposta A e D são idênticas, o que acaba confundindo
quanto a formulação da resposta.

Data do Envio: 07/12/21 19:14Inscrição: 142447
A questão nº 32 da prova para professor de anos iniciais, aborda questões sobre Educação especial, sendo que nas
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Número da questão: 32

múltiplas escolhas de a, b, c, d, e, há duas alternativas iguais. Dificultando o entendimento quanto a alternativa correta. Ao
questionar o fiscal de sala fui orientada entrar com recurso através do site. Tendo em vista que sinto-me lesada por tal erro
peço anulação de referente questão. 

Data do Envio: 08/12/21 15:32Inscrição: 142091
Através deste venho requerer a anulação da questão, pois entre as alternativas de resposta existem duas que são idênticas
(letra A e D).

Resposta aos Recursos
Indeferido. Apesar da questão apresentar duas alternativas idênticas, o enunciado da solicita que o candidato assinale a
alternativa CORRETA, nesse caso a alternativa correta é a alternativa B, o que não altera o gabarito da questão. Caso a
alternativa correta fosse a A ou D que estão idênticas, caberia análise e a pontuação seria atribuída para todos os
candidatos que assinalaram A ou D. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 38

Data do Envio: 06/12/21 21:30Inscrição: 138587
A referida questão sobre a proposta curricular de Garuva, não estava entre os temas que constam no edital para serem
estudados, levando em conta que o município de Garuva ainda está construindo sua proposta curricular o tema não deveria
ter sido apresentado na prova. Solicito a revisão desta questão. Grata

Data do Envio: 06/12/21 23:45Inscrição: 142131
A questão tem como assunto a proposta Curricular do município de Garuva, Matéria que não consta nos conteúdos
específicos do cargo: Professor - Anos iniciais.  

Data do Envio: 07/12/21 20:09Inscrição: 141374
A questão faz referencia a PROPOSTA CURRICULAR DO MUNÍCIPIO DE GARUVA, qual NÃO está discriminado no edital,
somente PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Data do Envio: 08/12/21 13:50Inscrição: 140219
A referida questão tratava-se sobre a proposta curricular de Garuva, porém esse conteúdo não se encontrava no edital dos
conteúdos para serem estudados para a realização da prova nos conhecimentos específicos do cargo. E o município de
Garuva não tem proposta curricular, pois a mesma ainda está em construção, assim os candidatos não tem acesso a ela, e
esse conteúdo não poderia ser cobrado na prova. Solicito a revisão desta questão. Obrigada.

Resposta aos Recursos
INDEFERIDO: Considerando o excerto disponível na página 133 do Proposta Curricular do Estado
“Nessa discussão, porém, é muito importante entender que o ensino do sistema de escrita alfabética não pode mais
acontecer em pseudotextos como ‘O Ivo viu a uva.’, hoje em novas roupagens. Ao contrário, o ensino desse sistema deve se
dar no âmbito dos usos sociais da escrita, em textos que têm lugar na sociointeração, no dia a dia das crianças, no todo
mais amplo da cultura escrita, a fim de que signifiquem de fato para elas. Vale o mesmo para a alfabetização de jovens,
adultos e idosos. Também aqui não se trata de abolir o ensino do sistema alfabético, trata-se de ensiná-lo em textos em
gêneros do discurso que têm lugar na cultura escrita, compreendido esse sistema como a serviço dos usos sociais da
escrita, o que tem profundas implicações com o conceito de letramento, já mencionado anteriormente. Ao mencionar o
município de Garuva, o enunciado da questão 38 não destoa da concepção de alfabetização e letramento apresentada na
Proposta Curricular do Estado e indicada nos conteúdos específicos ao cargo, pois as vertentes pedagógicas perpassam do
macro para o micro, ou seja, do estado para o município. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 39

Data do Envio: 06/12/21 20:51Inscrição: 142447
O conteúdo da questão trinta e nove não foi solicitado para estudos dentre os conteúdos programáticos específicos para a
prova do concurso público nº 001/2021 do município de Garuva/SC.
A questão corresponde quanto a concepção de aprendizagem do Município de Garuva. Porém a resposta está somente
dentro do documento da Proposta Curricular Municipal. No entanto nos conteúdos solicitados para estudo pedem somente a
Proposta Curricular do Estado. 

Data do Envio: 06/12/21 23:47Inscrição: 142131
A questão tem como assunto a concepção de aprendizagem do município de Garuva, Matéria que não consta nos
conteúdos específicos do cargo: Professor - Anos iniciais.  
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Número da questão: 39

Resposta aos Recursos
INDEFERIDO. De acordo com Saviani (2008), o currículo é um conjunto de atividades essenciais a serem desenvolvidas
pela escola, essas atividades necessitam de um planejamento a priori. Ao planejar suas aulas, o docente define métodos de
ensino e de avaliação que refletem sua concepção de aprendizagem.
O conteúdo apresentado na questão está intrinsecamente relacionado a temática Concepção de Currículo. Estrutura e
funcionamento da Escola de Educação Básica apresentadas no conteúdo específico dos anos iniciais do edital 001/2021.
Desta forma, ainda que o comando se refira a cidade específica de Garuva, a concepção de currículo, estrutura e
funcionamento da escola de educação básica perpassa por toda a proposta curricular do estado. Nesse sentido, a Proposta
Curricular do Estado na p.34, prescreve que as funções psicológicas superiores surgem primeiramente na dimensão social,
ou seja, intersubjetivamente/interpsiquicamente. Em um segundo momento, tais funções se constituem em atividades
individuais, como propriedades internas do pensamento, ou seja, na dimensão intrassubjetiva/intrapsíquica. Dessa forma, é
função dos profissionais que atuam na Educação Básica organizar/planejar as atividades orientadoras de ensino de modo
que as interações e os processos de mediação cumpram com a função que lhes cabe em meio às sociedades
contemporâneas. Consequentemente uma vertente teórica adotada pelo Estado regulamentador não destoa da proposta
municipal. Nesse sentido, a concepção de aprendizagem do município de Garuva, está intrinsecamente relacionada a
concepção do Estado que a regulamenta e portanto, diretamente relacionada ao conteúdo “Concepções de desenvolvimento
e de aprendizagem numa perspectiva sociointeracionista”. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Professor - Ciências Superior

Número da questão: 28

Data do Envio: 06/12/21 19:29Inscrição: 137076
A alternativa indicada na questão (E), não é uma competência da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, mas
sim da área das Ciências Humanas e suas Tecnologias, a alternativa correta que em relação a área das Ciências da
Natureza é a letra C.

Resposta aos Recursos
Em resposta ao recurso destaca-se que o enunciado da questão 28 indica que deverá ser assinalada a alternativa que
apresenta competência que NÃO está entre as específicas de Ciências da Natureza
para o Ensino Fundamental.
Sendo assim, tendo como base a BNCC, a alternativa que apresenta uma competência que não das Ciências da Natureza
é a alternativa "E".
A alternativa "C", de fato, apresenta competências específicas da área, tal qual as alternativas "A", "B" e "D".

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Professor - Educação Física Superior

Número da questão: 20

Data do Envio: 07/12/21 15:30Inscrição: 136795
A alternativa correta, letra "c" foi mal escrita. Na sua escrita, dá-se a entender que a unidade temática Lutas deve ser
contemplada do 3º ao 5º ano, apenas, o que tornaria essa alternativa incorreta, tendo em vista, que segundo a BNCC
(página 227-233), a unidade temática Lutas deve ser trabalhada de 3º a 9º ano do ensino fundamental. Com esse
embasamento por meio de comprovação por documento, peço anulação da questão.

Resposta aos Recursos
A alternativa “C” está correta, pois diz que a unidade temática Lutas “Deve ser contemplada do 3º ao 5º ano do Ensino
Fundamental com os seguintes objetos de conhecimento: Lutas no contexto comunitário e regional; Lutas de matriz indígena
e africana”, e não diz que “apenas”, “se restringe” ou “unicamente” deve ser trabalhada do 3º ao 5º ano do Ensino
Fundamental. Além disso, todas as outras alternativas contemplam informações incorretas. Dessa forma, a questão deve
ser mantida e o recurso indeferido.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 29

Data do Envio: 06/12/21 12:47Inscrição: 138442
Venho por meio deste solicitar recurso referente à questão número 29 descrita na prova de Educação física, onde
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observou-se um erro. A referida questão trata da não obrigatoriedade na realização das aulas de educação física e na
alternativa (B) estava escrito: "possuir maior" de 30 anos de idade. Enquanto na referida lei, lê-se apenas: maior de 30 anos
de idade. Inconsistência que induz o candidato ao erro, devido ao erro de concordância na frase "possui maior" sugere que
alternativa está incorreta.

Data do Envio: 06/12/21 15:54Inscrição: 136268
Venho por meio deste solicitar recurso referente à questão número 29 descrita na prova de Educação física, onde
observou-se um erro. A referida questão trata da não obrigatoriedade na realização das aulas de educação física e na
alternativa (B) estava escrito: "possuir maior" de 30 anos de idade. Enquanto na referida lei, lê-se apenas: maior de 30 anos
de idade. Inconsistência que induz o candidato ao erro, devido ao erro de concordância na frase "possui maior" sugere que a
alternativa está incorreta.

Data do Envio: 08/12/21 12:24Inscrição: 142240
Gostaria de entrar com recurso na questão 29 da prova especifica de Educação Física.
29. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação Física, integrada à
p r o p o s t a
pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica (Redação dada pela
Lei nº
10.793, de 1º.12.2003). No entanto, existem algumas situações em que a prática é facultativa aos
a l u n o s .
Assinale a alternativa que NÃO é citada na redação dessa lei para facultar a prática:
A. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas.
B. Possuir maior de trinta anos de idade.
C. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à
prática da
educação física.
D. Que estiver fisicamente incapacitado.
E. Para aqueles que frequentam a aula no período noturno
No caso na lei citada tanto a alternativa D quanto a Alternativa E não constam na lei, tendo então
duas respostas na pergunta 29. A pergunta foca na lei e o que esta escrito nela, então esta
pergunta deve ser anulada
Segue a baixo a lei completa
A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório
da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno:
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;
II – maior de trinta anos de idade;
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à
prática da educação física;
IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969;
V – (VETADO)
VI – que tenha prole.
..........................................................................." (NR)

Data do Envio: 09/12/21 15:50Inscrição: 140191
SOLICITO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 29 , POIS ESTÁ QUESTÃO TEM 2 ALTERNATIVAS CORRETAS, LETRA D,
LETRA E.
AMBAS NÃO CONSTAM NAS PRATICAS FACULTATIVAS AOS ALUNOS.

Resposta aos Recursos
A letra "D" pode dar duplo entendimento. Dessa forma, pode-se ter duas alternativas que não são contempladas na referida
lei (D, E). Considerando isso, recomenda-se invalidar a questão.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 38

Data do Envio: 08/12/21 11:39Inscrição: 140255
A questão em si foi baseada no que o autor escreveu, porém não consta no conteúdo programático o estudo desse autor. A
pergunta induz ao erro, pois está baseada exclusivamente no estudo de SANTOS,2019.



Concurso Público da Prefeitura de Garuva - Edital Nº. 001/2021

Página 78 de 87

ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Professor - Educação Física Superior

Número da questão: 38

Resposta aos Recursos
Conforme Edital n. 001/2021, referente a abertura do concurso público da Prefeitura Municipal de Garuva, não estabelece
referências bibliográficas específicas para a realização das provas. Dessa forma, fica aberto à comissão elaboradora das
provas a definição das referências, conforme os conteúdos programáticos apresentados no edital. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 40

Data do Envio: 08/12/21 12:02Inscrição: 140255
Questão mal formulada. São três processos comuns produtores de energia. 1 - sistema ATP-CP, ou fosfagênio; 2- A
glicólise anaeróbia, ou sistema do ácido lático; 3-o sistema de oxigênio. Essa questão precisa precisa ser revista.

Resposta aos Recursos
Embora existam referências e autores que utilizam classificações com algumas diferenças para esse assunto (podendo
apresentar três ou quatro vias), optou-se em utilizar a classificação de acordo com Julio Tirapegui, no Livro “Nutrição,
metabolismo e suplementação na atividade física” (2012), no qual apresenta na página 07 que “Existem quatro vias que
fornecem energia durante o exercício de acordo com a intensidade e a duração do mesmo”. Nesse sentido, a única
alternativa em que contempla as quatro vias metabólicas é a letra “D” (Sistema ATP-CP, Glicólise láctica, Glicólise oxidativa
e Lipólise). Considerando o exposto, sou de parecer da manutenção da questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Professor - Educação Infantil Superior

Número da questão: 17

Data do Envio: 06/12/21 12:53Inscrição: 139458
A questao de numero 17 apresentava erro na sequencias dos algarismos romanos, gerando duvidas para resposta final.

Data do Envio: 07/12/21 9:00Inscrição: 138103
a questão 17 faltou alternativa para ser lida na numeração romana da questão. Ficou uma questão confusa.

Data do Envio: 07/12/21 21:07Inscrição: 141808
A Questão não conferia o algarismo romano da pergunta com a resposta ( na pergunta estava (VI) que representa 06), e nas
respostas não havia essa opção.

Data do Envio: 08/12/21 8:53Inscrição: 142124
QUESTÃO 17. ME PREJUDICOU DEVIDO ESTAR DE FORMA INCORRETA. POR ESTAR REPRESENTADO VI E NÃO
IV- ASSIM NÃO ENCONTRADO A OPÇÃO QUE SE DARIA POR CORRETA. SENDO ASSIM QUE NÃO ENCONTRA-SE A
OPÇÃO DESCRITA NO ENUNCIADO. PEÇO POR GENTILEZA ANULAÇÃO.

Data do Envio: 08/12/21 8:56Inscrição: 145420
A questão não conferia o algarismo romano da pergunta com a resposta ( na pergunta estava VI que representa 06), e nas
respostas não havia essa opção. Recurso:Anulação.

Data do Envio: 08/12/21 10:01Inscrição: 142303
Na questão 17 havia erro de digitação pulou os algarismos (IV E V) direto para VI.

Resposta aos Recursos
Por se tratar de um erro de digitação que resultou na troca do número IV pelo VI, considera-se coerente acatar o recurso
que solicita a anulação da questão No 17.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 19

Data do Envio: 07/12/21 20:57Inscrição: 141808
A Questão sobre a proposta curricular de Garuva, não estava entre os temas no edital para ser estudados, levando em
conta que o município de Garuva ainda está construindo sua proposta curricular, esta questão não deveria ser apresentada
em prova. Solicito cancelamento desta questão.

Data do Envio: 08/12/21 8:14Inscrição: 145420
Questão citada sobre proposta curricular de Garuva, o município de Garuva ainda está construindo sua proposta curricular,
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Matéria: Professor - Educação Infantil Superior

Número da questão: 19

e não estava entre os temas que constam no edital para serem estudados, essa questão deve ser anulada.

Data do Envio: 08/12/21 10:38Inscrição: 140657
Nesta questão aborda um assunto, que foi feita em uma reunião com poucas pessoas. E não há documentos para estudo no
site da prefeitura, a resposta foi por pura dedução.
Acredito que em concurso, as questões precisam ser feitas com documentos disponíveis para o público. Grata!

Data do Envio: 08/12/21 10:45Inscrição: 142124
NA PRESENTE QUESTÃO NUMERO 19: ESTA ABORDANDO UM ASSUNTO,QUE FOI ABORDADO COM POUCAS
PESSOAS E DE UMA DETERMINADA CRECHE. E NÃO HÁ DOCUMENTOS PARA ESTUDOS A RSPOSTA SENDO POR
PURA DEDUÇÃO.PARA QUESTÕES DE CONCURSOS, AS QUESTÕES PRECISAM SER EFETUADAS ATRAVES DE
DOCUMENTOS ABERTOS AO PUBLICO PARA EVENTUAIS ESTUDOS. SENDO ASSIM FAVORECEU AS TAIS
PROFESSORAS DE DETERMINADA CRECHE APENAS. POIS AS MESMAS POSSUEM O CONHECIMENTO DO
DOCUMENTO. GRATA PELA ATENÇÃO.

Resposta aos Recursos
O objeto da questão não é a proposta curricular de Garuva e/ou uma situação real que tenha acontecido numa creche da
Rede Municipal de Garuva. A menção à creche e à formação de professores tem a finalidade de ilustrar uma situação
hipotética. O objeto da questão é a denominação dada ao planejamento que as professoras devem elaborar para contribuir
com a inclusão das crianças com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento. É sobre a denominação desse
planejamento que a questão pede para os/as candidatos/as assinalarem a resposta correta. No edital de concurso público
Nº 001/2021, da prefeitura municipal de Garuva, anexo IV, sobre os conteúdos específicos de cada cargo, referente ao
Professor de Educação Infantil, destaca-se alguns conteúdos relacionados com objeto da questão no 19. São eles:
Problemas de aprendizagem, Fatores físicos, psíquicos e sociais. Educação integral e Educação Inclusiva. Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Portanto, ao considerar esses conteúdos, o/a candidato/a tem
condições de responder à questão no 19. Logo, os argumentos apresentados na interposição desse recurso, NÃO justificam
a anulação da questão no 19.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 22

Data do Envio: 07/12/21 20:58Inscrição: 141808
A Questão sobre a proposta curricular de Garuva, não estava entre os temas no edital para ser estudados, levando em
conta que o município de Garuva ainda está construindo sua proposta curricular, esta questão não deveria ser apresentada
em prova. Solicito cancelamento desta questão.

Data do Envio: 08/12/21 8:14Inscrição: 145420
Questão citada sobre proposta curricular de Garuva, o município de Garuva ainda está construindo sua proposta curricular,
e não estava entre os temas que constam no edital para serem estudados, essa questão deve ser anulada.

Resposta aos Recursos
O objeto da questão não é a proposta curricular de Garuva. Tal proposta foi mencionada com a finalidade ilustrativa. O
objeto da questão é a concepção de periodização do desenvolvimento humano. É sobre essa concepção que a questão
pede para os/as candidatos/as assinalarem a resposta correta. No edital de concurso público Nº 001/2021, da prefeitura
municipal de Garuva, anexo IV, sobre os conteúdos específicos de cada cargo, referente ao Professor de Educação Infantil,
são listados vários conteúdos relacionados com objeto da questão no 22. São eles: Psicologia da Educação. Psicologia da
Aprendizagem e do Desenvolvimento. Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e
aprendizagem. Formação de Conceitos na Educação Infantil...; Concepções de desenvolvimento e de aprendizagem numa
perspectiva sociointeracionista. Portanto, ao considerar esses conteúdos, o/a candidato/a tem condições de responder a
questão no 22, independentemente da menção à proposta curricular de Garuva.
Logo, os argumentos apresentados na interposição desse recurso, NÃO justificam a anulação da questão no 22. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 33

Data do Envio: 08/12/21 12:51Inscrição: 142124
pedido de revisão ou cancelamento da questão, pois falta informação na questão que diz o seguinte. ASSINALE A
ALTERNATIVA (CORRETA) QUE CORRESPONDE AO TEÓRICO OU Á TEÓRICA QUE DEU ÊNFASE AOS ESTUDOS E
FORMULAÇÕES SOBRE...... e LINGUAGEM EGOCÊNTRICA. SENDO ASSIM FALTANDO PALAVRA PARA
COMPLEMENTAR A QUESTÃO.  
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Matéria: Professor - Educação Infantil Superior

Número da questão: 33

Resposta aos Recursos
O enunciado da questão faz referência a uma vertente da psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento; menciona os
estudos sobre linguagem egocêntrica e solicita ao/à candidato/a que assinale a alternativa que apresenta o nome do teórico
ou da teórica que deu ênfase aos estudos e formulações sobre e linguagem egocêntrica. Diante do recurso interpelado
sobre a questão N. 33, considera-se que não há falta de informação sobre a solicitação feita pela questão N. 33;
considera-se, também, que a literatura sobre psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento apresenta ampla
divulgação, por meio de livros e artigos científicos, que apontam Jean Piaget como teórico que contribuiu e deu ênfase aos
estudos sobre desenvolvimento da linguagem egocêntrica em crianças em idade pré-escolar e escolar. Logo, os argumentos
apresentados na interposição desse recurso, NÃO justificam a revisão e/ou anulação da questão no 33.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 35

Data do Envio: 08/12/21 8:14Inscrição: 145420
Questão citada sobre proposta curricular de Garuva, o município de Garuva ainda está construindo sua proposta curricular,
e não estava entre os temas que constam no edital para serem estudados, essa questão deve ser anulada.

Data do Envio: 08/12/21 10:03Inscrição: 142303
Não consta proposta Curricular específica do Município de Garuva nos conteúdos pragmáticos no Edital.

Data do Envio: 09/12/21 7:43Inscrição: 145633
Venho por meio deste, interpor recurso contra o gabarito da questão número 35, destinada ao cargo de professor da
Educação Infantil.
No presente caso, a questão 35 abordou material/conteúdo relacionada a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino
de Garuva. No entanto, referido matéria/ conteúdo não estava descrito no conteúdo programático do edital, ferindo o
princípio da legalidade.
Todo procedimento assim como qualquer ato administrativo num concurso público está vinculado ao edital que o instaura.
Assim tem-se claro o descumprimento ás condições previstas previamente no certame, peço pela anulação da questão.

Resposta aos Recursos
O Objeto da questão é a proposta curricular de Garuva. Por não estar diretamente citada no rol de conteúdos, do edital de
concurso público Nº 001/2021, da prefeitura municipal de Garuva, anexo IV, sobre os conteúdos específicos de cada cargo,
referente ao Professor de Educação Infantil, considera-se coerente acatar o recurso que solicita a anulação da questão No
35.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Professor - História Superior

Número da questão: 21

Data do Envio: 06/12/21 15:47Inscrição: 136686
O gabarito traz como resposta a alternativa D. Ocorre que o sistema feudal não tinha um poder político centralizado porque
não havia reis nem Estados soberanos. O poder era fragmentado entre os senhores feudais, portanto descentralizado. A
resposta da banca apresenta o poder descentralizado como uma característica que não condiz com o sistema feudal quando
na verdade, segundo historiadores, o poder não era centralizado e sim dividido entre senhores feudais. Sendo assim, solicito
anulação da questão.

Data do Envio: 07/12/21 9:52Inscrição: 147263
A prova está estruturada em questões objetivas com cinco alternativas (A, B, C, D, E) em que apenas uma das alternativas
está correta.
Ademais, na questão de número 21 em seu enunciado é questionado “Qual das alternativas a seguir NÃO corresponde
totalmente às características do feudalismo?” .
O gabarito provisório traz a alternativa “E” como correta; ou seja, essa seria a alternativa que “NÃO corresponde totalmente
às características do feudalismo”. Entretanto, as características sobre o feudalismo trazidas por essa alternativa “E”,
CORRESPONDEM SIM totalmente as características do feudalismo, são elas: “Política descentralizada, economia rural e
sociedade estamental.” Portanto, a alternativa “E” da questão número 21 não responde adequadamente o questionamento
de seu enunciado.
Por outro lado, as outas alternativas (A, B, C, D) da questão número 21 respondem adequadamente o questionamento do
enunciado. A alternativa de letra “A” (“POLÍTICA CENTRALIZADA, ECONOMIA URBANA e sociedade estamental.”); a
alternativa de letra “B” (“Política descentralizada, ECONOMIA URBANA E SOCIEDADE DE CLASSES.)”, a alternativa de
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Matéria: Professor - História Superior

Número da questão: 21

letra “C” (“Política descentralizada, economia rural e SOCIEDADE DE CLASSES.); e a alternativa de letra “D” (“POLÍTICA
CENTRALIZADA, economia rural e sociedade estamental.”), possuem todas características que como o questionamento do
enunciado pede, NÃO correspondem totalmente às características do feudalismo (As características que NÃO
correspondem ao feudalismo das alternativas “A, B, C, e D” estão em letra maiúscula) . Ou seja, ocorre a impossibilidade de
acertar a questão, já que é somente possível assinalar UMA alternativa correta, e existem quatro alternativas corretas de
acordo com o que se pede no enunciado; assim como o gabarito provisório traz uma alternativa incorreta como sendo
c o r r e t a .  
Sendo assim, requisito a anulação da questão número 21.

Resposta aos Recursos
A única alternativa da referida questão que contempla na integridade as características sob o feudalismo é a alternativa E,
pois o feudalismo possuía política descentralizada, economia rural e sociedade estamental, sendo assim, se observado nas
outras alternativas, nenhuma contempla as mesmas características citadas na alternativa E.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 24

Data do Envio: 06/12/21 15:59Inscrição: 136686
A questão apresenta a alternativa C correta também, visto que o contexto da Revolução Inglesa envolveu movimentos
religiosos e conflitos entre religiosos católicos, puritanos, anglicanos e presbiterianos. Sustenta esse argumento, o fato de
que um dos principais líderes revolucionários do período em questão ter sido o puritano Oliver Cromwell. Também existiam
disputas econômicas como as concessões de monopólios e os Atos de Navegação. Desta maneira, solicito cancelamento
da questão.

Data do Envio: 08/12/21 16:36Inscrição: 136429
A questão trata da Revolução Inglesa que ocorreu entre os anos de 1640 e 1688.

Dentro do período citado na questão houve a Revolução Puritana (termo designado à religiosos protestantes).
Houve também a denominada Revolução Gloriosa, onde parlamento era predominantemente Protestante, mas o Rei Jaime
II promovia o catolicismo (novamente a religião envolvida), dentre outros fatores, evidentemente movimentos religiosos
estão no cerne das causas da Revolução Inglesa.

O autor Christopher Hill no livro: 'O Século das Revoluções, 1603-1714' traduzido por Alzira Vieira Allegro na página 83 cita:
"Recentemente, a tendência dos Historiadores tem sido por enfatizar suas causas sociais e politicas, algumas vezes quase
excluindo a religião. Ainda assim, questões de religião e comando da Igreja persistiam... Em sua obra 'Religion and the Rise
of Capitalism' - que todo estudioso do período deveria ler - o professor Tawney indica que as formas de pensamento
puritano contribuíram para o desenvolvimento de uma perspectiva capitalista...."

Diante do exposto, a questão não cita perspectiva de nenhum historiador específico, reportagem jornalística de jornal,
revista ou afins, para que se deva desconsiderar os movimentos religiosos e é evidente o papel da religião sob o período,
solicito que a questão 24 seja ALTERADA PARA A OPÇÃO "C", pois conforme a citação do autor movimentos religiosos e
econômicos estão entre as causas OU QUE SE ANULE A QUESTÃO 24.

Resposta aos Recursos
Deve-se considerar que os movimentos religiosos também estão inseridos no contexto dos movimentos políticos e sociais,
porquanto, quando citamos apenas os movimentos religiosos, nos restringimos somente aos movimentos ocorridos na
esfera religiosa, portanto, desconsiderando os demais movimentos sociais ocorridos concomitantemente ao período citado.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Professor - Matemática Superior

Número da questão: 40

Data do Envio: 06/12/21 16:53Inscrição: 141486
A questão pede quanto tempo devo investir minhas economias a juros simples de 0,5% a.m. para que consiga TRIPLICAR o
meu capital inicial?

O cálculo do montante a juros simples é dado pela fórmula:
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Número da questão: 40

M = C + J
o n d e :
M = Montante final
C = Capital inicial
J = Juros

Se queremos triplicar o valor inicial, temos:

3C = C + J
2C = J (I)

mas J é dado pela fórmula:

J = C.i.t (II)
o n d e
J = juros
i = taxa
t = tempo

Substituindo (I) em (II), temos:

2C = C.i.t
2 = i.t
t = 2/i

mas i = 0,5/100

logo t = 2/(0,5/100)
t = 400 meses ou 33 anos e 4 meses

Assim, não há nas alternativas com essa resposta, logo solicito gentilmente a anulação da questão.

Data do Envio: 07/12/21 16:37Inscrição: 137810
A resposta correta não consta nas alternativas da questão.
A resposta é 33 anos e 4 meses.

i= 0,5% = 0,005.
J= 2I

A s s i m ,
2I=I.0,005.t ->
T=400 -> 33 anos e 4 meses.

Mesmo que considera-se J=3I, teríamos 50 anos que também não consta nas alternativas.

Resposta aos Recursos
Considerando que J = c * i * t e M = J + C e queremos triplicar o capital a um juros simples de 0,5% a.m temos que:

2 * C = C * 0,5/100 * t
t = 400

400 meses dividido 12 meses = 33 anos e 4 meses.
Portanto procede o recurso e a questão deve ser invalidada.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Psicopedagogo Superior

Número da questão: 17

Data do Envio: 06/12/21 23:27Inscrição: 142187
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Matéria: Psicopedagogo Superior

Número da questão: 17

Na alternativa IV, diz que os sistemas de ensino assegurarão, ao estudantes da
Educação Especial, professores do ensino regular capacitados para integrá-los nas classes comuns. E a alternativa não
está certa, porque cita somente os professores capacitados e está no Art. 59, que não é só apenas professores
capacitados, mas também os professores com especialização adequada em nível médio e superior, para atendimento
especializado e também cita os currículos, métodos, técnicas, recursos educativos, organização específicos, para atender
as necessidades destes educandos, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a
conclusão do ensino fundamental, educação especial para o trabalho e acesso igualitário aos benefícios dos programas
sociais complementares. E no gabarito consta que a letra E: I,III,IV, estão corretas, sendo que somente a alternativa IV não
esta certa, mas como a letra E junta as alternativas I e III, toda a questão fica errada, sendo que a letra E não está certa
como consta no gabarito.

Resposta aos Recursos
Segundo o capítulo 5 da LDB.
§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para
atender as peculiaridades da clientela de educação especial.
§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados,
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua
integração nas classes comuns do ensino regular
Art. 59 . Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais:
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para
atender às suas necessidades;
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para
concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns;
Nesse sentido, a questão requer do candidato uma inferência na interpretação do artigo e não apenas a abrupta e idêntica
cópia do capítulo 5.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 27

Data do Envio: 08/12/21 21:31Inscrição: 138268
- Informo que nada consta nos conteúdos específicos sobre “Teorias da Aprendizagem”
- Ainda que constasse, a teoria comportamentalista ou behaviorista, ramifica em três vertentes, a administrativa, a
psicológica e a educacional e a e as mesmas tomam caminhos distintos, apesar de usarem a mesma raiz (administração).
Em exemplo:
https://gestaodesegurancaprivada.com.br/teoria-comportamental-o-que-e-origem-caracteristicas-e-fundamentos/
Esta é uma teoria bem difundida no meio administrativo e levada para a psicologia e posteriormente para a educação,
entretanto, abordando aspectos distintos.
- Ressalto também que não consta na bibliografia nenhuma informação referente ao texto abaixo, retirado das opções de
respostas da questão 27:
“III - Em 1960, com o avanço industrial e a expansão do sistema escolar, a teoria comportamental ganha espaço na
educação. Nesse contexto, a psicologia comportamental teve um papel ativo em conformidade com a exigência de
adequação dos indivíduos às escolas, às fábricas, colaborando nos exames, na classificação, na seleção e no controle
necessário sobre o indivíduo nesses novos espaços.“
Tornando os itens II e III incorretos pelos motivos:
- Esta teoria já vinha ganhando espaço desde a década de 50, quando a mesma foi introduzida, conforme obras de Burrhus
Frederic Skinner, e avançou nas décadas seguintes e não em momento isolado no ano de 1960, como o enunciado do item.
- O tema não consta na descrição dos conteúdos específicos de psicopedagogia;
- Falta de especificação e direcionamento de qual vertente da teoria abordar: administrativa, psicológica ou educacional.
- Não constar em bibliografia específica nenhuma informação referente ao texto citado nos itens.
Questão sem resposta, favor anular.
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Número da questão: 27

Resposta aos Recursos
No edital 001/2021 o cargo de psicopedagogo apresenta no conteúdo específico a temática Abordagem
Cognitivo-Comportamental e Tendências Pedagógicas Educação em âmbito global. Não se deve confundir a Teoria
Behaviorista da Administração com o behaviorismo que se desenvolveu na psicologia. Apesar de serem semelhantes quanto
a ênfase no comportamento humano, essas duas concepções diferem muito quanto ao tratamento de problemas
comportamentais. A abordagem comportamental se desenvolveu por volta de 1950, nos Estados Unidos, trazendo novos
conceitos e variáveis para a teoria administrativa, principalmente, devido ao desenvolvimento das ciências comportamentais.
Porém, a partir e 1960, com o avanço industrial e a expansão do sistema escolar, a teoria comportamental ganha espaço na
educação. Nesse contexto, a psicologia comportamental teve um papel ativo em conformidade com a exigência de
adequação dos indivíduos às escolas, às fábricas, colaborando nos exames, na classificação, na seleção e no controle
necessário sobre o indivíduo nesses novos espaços.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 28

Data do Envio: 08/12/21 21:31Inscrição: 138268
Aponto que a opção III está incorreta, pois o certo seria:
Para Kiguel, apud Bossa (2000, p. 8) “o objeto central de estudo da Psicopedagogia está se estruturando em torno do
processo de aprendizagem humana: seus padrões evolutivos normais e patológicos, bem como a influência do meio
(família, escola e sociedade) no seu desenvolvimento”
Da forma que modificaram a citação do autor: “está se estruturando” para “está estruturada” e tirando do texto “padrões
evolutivos normais” para somente “padrões evolutivos”, sem mencionar todo o resto, já tornou a frase inválida para o
contexto em que se propunha.
Solicito que seja alterado o gabarito para a resposta correta desta questão, que é a: “D”.
D. Estão corretas apenas as asserções I e II.

Resposta aos Recursos
Considerando a mudança na conjugação verbal e nominal da frase, e a omissão do objeto da psicopedagogia estruturado a
partir do processo de aprendizagem humana sob os padrões evolutivos normais e patológicos, bem como a influência do
meio no seu desenvolvimento. Entende-se que a omissão de algumas palavras, altera a possibilidade de inferência da
questão no contexto proposto. Mudando portanto, o gabarito sendo I e II as asserções corretas ou seja Alternativa D.

Alterar Questão para DDecisão da Banca:

Número da questão: 39

Data do Envio: 08/12/21 21:31Inscrição: 138268
A opção de resposta IV está baseada na teoria de Vygotsky. Existem outros pensadores que abordam o mesmo tema sobre
o aspectos teórico-metodológicos do processo de ensino-aprendizagem da matemática e que apresentam visões e
nomenclaturas diferentes. A exemplo de Davydov.
Neste caso, entendo que deveriam ter especificado segundo o estudo de qual teórico desejavam obter a resposta correta.
Entendo que a resposta correta para esta questão é a opção: C.
C. Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.
Segue parte da teoria de Davydov:
Davydov defende que a aprendizagem deve ter como conteúdo o conhecimento teórico (pensamento teórico) como meio de
formação de conhecimentos sistematizados e legitimados pela cultura humana. E o professor estrutura para os alunos
tarefas que lhes propiciem operar mentalmente com os objetos do conhecimento conforme o “caminho percorrido pelo
pensamento científico” (DAVYDOV, 1988, p. 92). A formação do conceito deve dar-se por um processo investigativo
realizado por meio de uma tarefa cognitiva que requer do aluno a identificação da relação geral básica do conteúdo
aprendido e, depois, a descoberta de que essa relação está presente em muitas relações particulares.
Primeiramente, o professor auxilia os alunos a realizarem a abstração substantiva, que deve ser então registrada como uma
relação geral básica. Após, os alunos irão descobrir os vínculos regulares dessa relação com outras manifestações
particulares para, assim, chegarem a uma generalização substantiva do conteúdo estudado. Esse processo de abstração e
generalização, ao ser utilizado pela criança para deduzir e unir as relações gerais às relações particulares, permite a ela
compreender o conceito que representa o núcleo do conteúdo.
Para Davydov (1988), a tarefa é a união do objetivo com a ação para que, sob certas condições, o objetivo seja alcançado.
Por meio da tarefa, o professor apresenta aos alunos as exigências de procedimentos mentais: 1) generalização e abstração
substantivas: análise do conteúdo (objeto) para a descoberta da relação geral, governada por uma lei e vinculada às
diversas manifestações ou relações particulares desse conteúdo; 2) construção do “núcleo” do objeto: com base na
generalização e abstração substantivas, dedução das relações particulares do objeto em união com sua totalidade; 3)
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Matéria: Psicopedagogo Superior

Número da questão: 39

análise e síntese: por meio desse processo o aluno conhece o objeto estudado, dominando o procedimento geral que serviu
à sua construção.
Davydov (1988) formulou etapas compondo o caminho a ser percorrido pelo aluno e assegurado na estruturação da sua
tarefa pelo professor (FREITAS, 2011). Essas ações, formuladas por Davydov, são uma base geral para o ensino. Cada
uma delas e suas correspondentes operações variam conforme o conteúdo em função do conceito a ser formado e das
condições concretas em que se resolve uma ou outra tarefa de aprendizagem.
Para o autor, se o professor pretende que o aluno forme o pensamento teórico, deve organizar tarefas adequadas para tal.
Nessa organização, o professor pode propor que se parta das teses gerais da área da Matemática, não dos casos
particulares, sugerindo tarefas pelas quais a compreensão do conceito de número seja produzida pelo aluno.
O autor enfatiza a possibilidade de familiarizar o aluno, primeiramente, com esse objeto geral (a quantidade) e, só depois,
deduzir os casos mais particulares, especificamente decorrentes de sua manifestação: a Aritmética, a Álgebra e a
Geometria. Ele também indica as etapas a serem respeitadas na elaboração da atividade de ensino: na primeira, o aluno
opera com objetos e gravuras ao destacar os parâmetros de grandeza; na segunda, usa signos para registrar as relações
obtidas por meio de comparações entre as grandezas; na terceira registra literalmente o resultado encontrado a partir das
relações de comparação. Nessa atividade, evidenciam-se as condições mediante as quais se compreende a essência do
conceito de número, mostrando a sua origem, conceito nuclear da Matemática, o conceito de quantidade.
Daí decorre a importância de que o professor desse nível de ensino, particularmente o docente dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, tenha conhecimento aprofundado sobre o que é um conceito, como é o processo de formação de conceitos
pelos alunos, o que é o conceito de quantidade, e como organizar o ensino para que os alunos o compreendam. É a partir
do conceito de quantidade que o aluno estabelece relações com os demais conceitos da Matemática.

Resposta aos Recursos
Na base do pensamento de Davydov está a ideia-mestra de Vygotsky de que a aprendizagem e o ensino são formas
universais de desenvolvimento mental. Considerando a justificativa apresentada no recurso, destacamos que apesar de
termos outros teorias que problematizam e dialogam sobre os aspectos teóricos e metodológicos do processo de ensino e
aprendizagem de matemática, a Proposta Curricular de Santa Catarina apresentada no conteúdo específico do edital
001/2021 para a educação infantil e ensino fundamental prescreve um percurso metodológico da matemática baseado no
trabalho a partir de jogos, brincadeiras e materiais manipuláveis e considerando o registro, por meio do desenho, da
resolução de situações-problema relacionadas a vivências cotidianas relacionadas à grandezas, ordenações e formas. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Supervisor Escolar Superior

Número da questão: 27

Data do Envio: 06/12/21 22:39Inscrição: 146315
A questão nº 27 da prova de supervisor escolar, aborda as tendências pedagógicas sendo a pedagogia histórico crítica
i n d a g a d a .
Analisando o
conteúdo programático do edital publicado no site da unioeste
percebe-se que não foi citado as tendências pedagógicas para o cargo de supervisor escolar.
 Tendo em vista esta ausência de conteúdo programático peço a anulação da questão.

Resposta aos Recursos
O objeto da questão, tendências pedagógicas – pedagogia histórico-crítica, é amplamente trabalho nos cursos de
Pedagogia, em especial, nas disciplinas de História da educação e Didática. No edital de concurso público Nº 001/2021, da
prefeitura municipal de Garuva, anexo IV, sobre os conteúdos específicos de cada cargo, referente ao Supervisor Escolar,
são listados alguns conteúdos relacionados com objeto da questão no 27. São eles: O currículo e suas implicações didático
pedagógicas. Breve histórico educacional brasileiro. Didática Geral. Portanto, ao considerar esses conteúdos, o/a
candidato/a tem condições de responder a referida questão. Logo, os argumentos apresentados na interposição desse
recurso, NÃO justificam a anulação da questão no 27. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 31

Data do Envio: 06/12/21 21:55Inscrição: 146315
A questão nº 31 da prova de supervisor escolar, aborda a concepção de avaliação presente na proposta curricular da Rede
Municipal de Ensino de Garuva. Analisando o
conteúdo programático do edital publicado no site da unioeste
percebe-se que não foi citado o tema da rede municipal  somente a proposta curricular de Santa Catarina. 
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Número da questão: 31

 Tendo em vista esta ausência de conteúdo programático peço a anulação da questão.

Resposta aos Recursos
O Objeto da questão é a concepção de avaliação presente na proposta curricular de Garuva. Por não estar diretamente
citada no rol de conteúdos, do edital de concurso público Nº 001/2021, da prefeitura municipal de Garuva, anexo IV, sobre os
conteúdos específicos de cada cargo, referente ao Professor de Educação Infantil, considera-se coerente acatar o recurso
que solicita a anulação da questão No 31.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 35

Data do Envio: 09/12/21 14:21Inscrição: 138015
35. A gestão escolar democrática demanda um trabalho articulado entre direção, coordenação pedagógica (Supervisor
Escolar e Orientador Educacional) em diversas dimensões do trabalho pedagógico. Assinale a alternativa (CORRETA) que
contempla as principais dimensões do trabalho pedagógico escolar sob essa perspectiva:

A questão traz como gabarito:

Pedagógica, administrativa, jurídica, financeira, político-participativa

No entanto, a alternativa “C. Pedagógica, administrativa, assistencial, normativa e político-participativa.” abre diversas
interpretações, principalmente no tocante das diversas literaturas existentes no campo científico.
A questão abrange além do gestor escolar, o supervisor e orientador, o qual suas atribuições é dar assistência aos
educadores e alunos, outro marco a se considerar o termo “normativa” confere às diversas normas, inclusive no campo
jurídico, o que faz parte do ambiente escolar.
Há também que o enunciado da questão aborda o “trabalho pedagógico escolar”, abrindo um leque mais amplo do que as
dimensões da gestão escolar, por exemplo, o trabalho pedagógico não é dissociado dos aspectos da gestão, porém, não
condiz ou limita a questões epistemológicas do trabalho pedagógico.

O trabalho pedagógico, portanto, é uma prática social munida de forma e conteúdo, expressando dentro das suas
possibilidades objetivas as determinações políticas e ideológicas dominantes em uma sociedade ou, ainda, busca a
explicitação da superação destas determinações. A escola, compreendida como o espaço institucional da formação no
sistema do capital, cumpre determinações da prática social em que a organização do trabalho pedagógico procura dar conta
dessa tarefa. (Frizzo; Ribas; Ferreira, 2013, p. 556).

	Lück (2009) destaca que a Direção escolar em parceria com a APP, e outras estruturas assumem e gerenciam os
recursos financeiros oriundos de arrecadação própria ou pública. Porém , a pessoa jurídica é de extrema competência da
APP, o qual em parceria com a gestão corroboram com o processo administrativo e educacional da escola.
	
Portanto, todo diretor de escola assume responsabilidade pela gestão de recursos financeiros de montante variável, de
acordo com o número de seus alunos e as fontes de recursos disponíveis. Essa gestão é exercida com o apoio de uma
estrutura colegiada (Caixa Escolar, Conselho Escolar, Associação de Pais e Professores ou semelhante), que se constitua
em uma personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, formada por pais, professores, alunos e funcionários da escola
uma das estratégias.
(LÜCK, 2009, p. 112)

Nesse entendimento, peça-se que a banca avalie a anulação da questão, visto a distintas interpretações, quanto ao que se
refere ao trabalho pedagógico, elucidando os aspectos inerentes ao trabalho do professor, e as competências quanto a
supervisão e orientação, em que suas atribuições também condizem com a alternativa “c”

FRIZZO, G. F. E.; RIBAS, J. F. M.; FERREIRA, L. S. A Relação Trabalho-Educação na Organização do Trabalho
Pedagógico da Escola Capitalista. Educação, Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, v. 38, n. 3, set./dez. p.
553-564, 2013.

LÜCK, H. Dimensões de gestão escolar e suas competências. Curitiba: Editora Positivo, 2009. 
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Matéria: Supervisor Escolar Superior

Número da questão: 35

Resposta aos Recursos
As alternativas B e C, da questão 35, que apresentam a palavra “assistencial”, estão incorretas, assim como as alternativas
D e E. Portanto, reafirma-se que alternativa correta é a letra A, isto é, entre as alternativas que contempla as principais
dimensões do trabalho pedagógico escolar com base na gestão escolar democrática, o/a candidato precisava considerar O
QUE É PRINCIPAL ao se tratar dessa perspectiva.
Para mencionar algumas referências que sustentam a alternativa A como correta, destacam-se as seguintes obras: “Gestão
democrática da educação”, organizada por Dalila Andrade Oliveira, com a 1ª ed. publicada em 1997; “Organização e Gestão
da Escola: teoria e prática, de autoria de José Carlos Libâneo, com a 6ª edição revista e ampliada, publicada em 2017;
“Gestão escolar e o trabalho do diretor”, organizada por Maria Abádia da Silva e Rodrigo da Silva Pereira, publicada em
2018. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:




