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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

 

 

JULGAMENTOS DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

 

 

 O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES/ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL torna a público o JULGAMENTOS DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES 

E GABARITO do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 conforme segue: 

 

Questão nº 01 – Língua Portuguesa – Nível Superior 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A questão é clara e está coerente com os conteúdos 

programáticos do edital. A metodologia de elaboração de itens é seguida de acordo com cada 

instituição. Algumas questões precisam ser mais contextualizadas, outras, no entanto, solicitam um 

conhecimento mais prático, que é o caso da questão em análise. A questão não será cancelada. 

 

Questão nº 03 – Língua Portuguesa – Nível Médio/Técnico 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. Apenas o item I está 

correto e não os itens I, II e III, como afirma a recusante. O erro do item II está em afirmar que a 

palavra RELÓGIO é uma proparoxítona, pois isso deve ser acentuada. A palavra RE-LÓ-GIO é 

uma paroxítona terminada em ditongo, essa é a regra pela qual a palavra leva acento. O item III está 

incorreto, pois a regra de acentuação não se pauta pelas terminações dos exemplos, nesses casos 

apresentados. As palavras: saúde, faísca, raízes e saída recebem acento por terem o “U” ou o “I” 

como sílaba tônica, estarem sozinhos na sílaba e ou acompanhados de S e fazerem hiato com a 

sílaba anterior.  A questão não será cancelada. 

 

Questão nº 03 – Língua Portuguesa – Nível Superior 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. Os pronomes não 

precisam estar sublinhados, pois, em cada alternativa não há mais de um pronome a ser analisado, 

sendo assim, a questão apresenta a clareza necessária para a condução da resposta. A banca ainda 

destaca que a questão solicitava conhecimento sobre colocação pronominal; porém, no conteúdo 

programático, o edital exige o conhecimento das 10 classes de palavras, ou seja, a morfologia. 

Sendo assim, a questão é passível de resposta sem que se fique com dúvidas sobre o que precisa ser 

analisado e ou respondido. 

 

Questão nº 04 – Língua Portuguesa – Nível Fundamental 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. A única alternativa 

CORRETA é a letra C (açafrão). A correta ortografia da letra A seria: almaço. A correta ortografia 

da letra seria: Censura. A correta ortografia da letra D seria: Exceção. A correta ortografia da letra E 

seria: Acetinado. A questão não será cancelada. 

 

Questão nº 05 – Língua Portuguesa – Nível Superior 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. A alternativa correta é a 

letra B. O item I está correto. Não leva mais acento a palavra SAINHA, independente do seu 

significado, pois o I é a sílaba tônica, está sozinho na sílaba, mas sucedido de NH, sendo assim, não 

leva acento. O item II está correto, pois a palavra BAIUCA não leva acento (pois o U é a sílaba 

tônica, está sozinho na sílaba, mas precedido de ditongo, sendo assim, não leva acento). O item III 
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está correto, pois a palavra PARANOICO é paroxítona com ditongo aberto OI, sendo assim, não 

leva acento. 

 

Questão nº 06 – Língua Portuguesa – Nível Médio/Técnico 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. A ortografia correta da 

palavra é MUÇARELA. Veja: Com o novo acordo ortográfico, promulgado no Brasil em 2009, 

começou-se a dar mais atenção à grafia das palavras. E grande parte das pessoas ficou surpresa ao 

notarem que “mozarela” não se escreve com dois “s”. Mas é importante saber que essa grafia era 

válida antes mesmo do acordo. “Mozza”, em italiano, significa leite de búfala ou de vaca talhado. 

Essa denominação se deve à espécie de fungo usada para talhar o leite, chamado “mozze”. 

“Mozzarella”, palavra em italiano e diminutivo de “mozza”, originou a palavra “mozarela”, em 

português. A diferença para a palavra em italiano é a ausência das consoantes duplicadas (“z” e “l”). 

Para aproximar mais a grafia da palavra “mozarela” da língua portuguesa, recorreu-se a uma 

convenção já existente em nosso idioma.  O “z”, em diversos termos, é grafado com “c” ou “ç”, 

como ocorre em casos como: feliz – felicidade; capaz – capacidade. Assim, a outra opção de grafia 

de “mozarela” é escrever “muçarela” (com “ç” e não com dois “s”). Portanto, o adequado é escrever 

MOZARELA ou MUÇARELA.                                                   

Disponível em: < http://escreverbem.com.br/como-grafar-corretamente-mucarela-mozarela-ou-

mussarela/> 

Acesso em 04 jan. 2018. 

 

Questão nº 06 – Língua Portuguesa – Nível Superior 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. O(a) candidato(a) solicitou recurso contra a questão nº 06 

porém a descrição de seu recurso remonta ao tema da questão nº 01. 

 

Questão nº 07 – Língua Portuguesa – Nível Médio/Técnico 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. O item I está correto, 

sendo que não é necessário acrescentar o modo verbal, neste caso, pois não existe futuro DO 

PRESENTE, em outro modo verbal a não ser o INDICATIVO. O item II está correto. Além disso, 

não é necessário acrescentar o modo, neste caso, pois foi acrescentado a expressão SE EU, presente 

apenas no modo SUBJUNTIVO. O item III está correto. Vale destacar que o verbo está conjugado 

no futuro do modo SUBJUNTIVO. Para responder a questão não é necessário acrescentar o modo, 

visto que foi acrescentada a expressão: QUANDO EU, sendo esta particular ao modo 

SUBJUNTIVO. 

 

Questão nº 08 – Língua Portuguesa – Nível Superior 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. Pode haver algumas 

divergências de datas de autor para autor, como no caso dos séculos XVII e XVIII, pois um é 

continuação do outro. Porém, a questão não enfatizava a data e sim conceituava o gênero literário 

em questão. A data é uma informação auxiliar e ela pode ter variação de autor para autor. 

 

Questão nº 09 – Língua Portuguesa – Nível Superior 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. O item II, como afirma a 

recursante, está sim conjugado no futuro. Porém, existe futuro do presente, futuro do pretérito e 

futuro. Como não foi especificado a qual futuro a questão pertence, a alternativa está incorreta, pois 

pertence ao futuro do pretérito. A questão não será cancelada. 

 

Questão nº 10 – Língua Portuguesa – Nível Médio/Técnico 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. O(a) candidato(a) solicita 

alteração de gabarito para a letra “c” porém verificamos que a resposta já considera a alternativa “c” 
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como correta. Acreditamos que o(a) candidato(a) deva ter se confundido ao conferir o gabarito 

publicado. 

 

Questão nº 12 – Matemática – Nível Superior 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Há um equívoco nos resultados referente a soma dos 

pontos dos dados apresentados pelo candidato como favoráveis a questão. O resultado 1+7 é 

impossível porque nenhum dos dados possui face com 7 pontos, o resultado 6 + 4 e 3 + 4 poderá 

ocorrer porém a soma não é 8 conforme a questão solicita.  

Os resultados favoráveis à questão são (6,2); (5,3); (4, 4); (3,5); (2, 6), de um total de 36 resultados 

que poderão ocorrer. Logo a probabilidade de a soma dos pontos das faces desses dois dados ser 

OITO é   que é igual a aproximadamente 13,9%. 

 

Questão nº 14 – Matemática – Nível Superior 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Há um equívoco nos cálculos apresentados pelo 

candidato. Uma volta completa realizada pelo ponteiros dos minutos equivalem a 360º, o que 

representariam 1 hora ou 60 minutos, logo cada minuto equivale a 6º. Entre os números 4 e 8 temos 

240º, entre o número 4 e a posição do ponteiro dos minutos temos mais 18º. Uma questão 

importante a ser considerada é que o ponteiro das horas está entre o número 7 e 8, logo precisamos 

calcular quanto falta para este ponteiro chegar ao número 8, este é o ângulo a ser adicionado a 

240º+18º + Xº. Sendo que o ponteiro dos minutos falta percorrer 222º até que seja 20h00min, logo 

quando for 20h:00 o ponteiro terá percorrido o ângulo que há entre ele e o número 8. Desta forma 

podemos perceber que assim como 360º está para 30º, 222º está para Xº, então conclui-se que há 

entre a posição do ponteiro das horas e o número 8, 18,5º.  

Assim podemos concluir que 240º + 18º + 18,5º = 276,5º. 

 

Questão nº 17 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio/Técnico 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Como existem várias Propostas de 

Emenda à Constituição (PEC) abordando o tema da questão e não foi indicada a qual PEC se 

referia, decide-se pela anulação da questão. 

 

Questão nº 18 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. O recurso foi passado à análise do mérito. O município de 

Nova Petrópolis e região da Serra foram empregados para compor no enunciado.  Contudo, o 

comando (pergunta) se refere ao Estado, ou seja, o Rio Grande do Sul. Segundo o Portal Brasil 

(2017), somente a região da Serra Gaúcha é responsável por 90% da produção vinícola brasileira. 

Quanto ao Estado, de acordo com o referido portal, destaca-se por aliar o vinho ao turismo no 

Brasil.   

Disponível em: http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/07/rio-grande-do-sul-e-celeiro-de-

iniciativas-que-associam-vinho-ao-turismo-no-brasil. Acesso em: 18 de nov. 2017. 

Portanto, indefere-se o pedido de anulação da questão. 

 

Questão nº 21 – Engenheiro Civil 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso negado. Na questão é solicitado o valor 

respectivo do serviço e a parcela do BDI, sendo assim o valor é de R$ 502,50 para valor de serviço 

e R$ 167,50, totalizando R$ 700,00. 

 

Questão nº 21 – Professor de Educação Física 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A síndrome metabólica faz parte da área da educação 

física, visto que um dos fatores do aparecimento da síndrome é a inatividade física – responsável 

por cerca de 2 milhões de mortes no mundo. Como a síndrome é um conjunto de mais de uma 
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doença (Diabetes tipo II – Hipertensão e Obesidade – mais especificamente da área da educação 

física) os exercícios devem ter alguns cuidados específicos em sua montagem, fazendo parte do 

conhecimento de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício. 

 

Questão nº 21 – Técnico Agrícola 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que os sintomas 

de fundo preto caracterizam-se por mancha encharcada sem bordas bem definidas na região apical, 

de cor marrom claro, que se torna escura e deprimida a medida que o fruto cresce. Com menor 

frequência, pode ocorrer escurecimento Interno do fruto. Além de que, frutos com podridão apical 

amadurecem precocemente (Lopes & Ávila, 2005). Sendo que a principal causa desse sintoma é a 

falta de cálcio, mas outros fatores como estresse hídrico, alta salinidade e excesso de sais solúveis 

no solo pode vir ocasionar o sintoma de deficiência de cálcio (Medeiros, 2010). Assim, fica 

evidente que a resposta correta é a “B” e que as demais nas se enquadram na descrição do 

enunciado da questão.  

LOPES CA; ÁVILA AC. (ed). Doenças do tomateiro. Brasília: EMBRAPA Hortaliças. p. 101-132, 

2005. MEDEIROS, Luciana Moreira et al. Produção do tomateiro (Lycopersicon esculentum L.) 

cultivado em diferentes recipientes e níveis de cálcio na solução nutritiva. 2010. 

 

Questão nº 22 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC disponível em 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/relat_seb_praticas_cotidianas.pdf página 20, Uma das 

características políticas importantes da educação infantil é a de que ela desempenha um papel 

complexo no atendimento integral das crianças, que inclui aspectos relacionados à educação, à 

saúde, à cultura e à proteção, o que torna imprescindível a interlocução com outras áreas dos 

serviços públicos. Sendo assim, a alternativa correta é a letra “b”. 

 

Questão nº 22 – Técnico Agrícola 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a Cafeicultura 

é uma cultura perene, ou seja, permanente (Marcolan et al., 2009). Além de que, a cafeicultura pode 

ser abordada em estudos de Fitotecnia( técnica de estudo das plantas.). Ambos, Conhecimentos 

gerais de fitotecnia e Grandes culturas perenes estão no edital desse concurso, portanto, o recurso é 

indeferido. 

MARCOLAN, A. L.; RAMALHO, A. R.; MENDES, A. M.; TEIXEIRA, C. A. D.; FERNANDES, 

C. F.;  

COSTA, J. N. M.; VIEIRA, J. R.; OLIVEIRA, S. J. M.; FERNANDES, S. R.; VENEZIANO, W. 

Cultivo dos cafeeiros conilon e Robusta para Rondônia. Porto Velho, RO: (EMBRAPA Rondônia: 

Sistema de produção 33), 2009. 67 p. 

 

Questão nº 22 – Técnico em Enfermagem 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que segundo o 

Ministério da Saúde, o Manual de Rede de Frio, resultado de um trabalho cooperativo realizado 

entre a esfera nacional do PNI, coordenações e técnicos das secretarias de Saúde dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios. Define, instância Local como a instância destinada às atividades 

operacionais de vacinação, está em contato direto com o usuário final desta cadeia.  

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rede_frio4ed.pdf 

 

Questão nº 23 – Auditor de Controle Interno 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “D”. 

Faltou destacar na alternativa I a seguinte informação: No regime de caixa, são consideradas todas 

as receitas e despesas de determinado exercício financeiro. Ficou incompleto dizer que são 
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consideradas as receitas e despesas de determinado período, sem a informação de que são 

vinculadas ao momento da arrecadação ou pagamento. 

 

Questão nº 23 – Enfermeiro 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. O erro de grafia “hepervolêmica” 

quando deveria ser “hipervolêmica” apresentado no item II pode induzir o candidato a assinalar 

outra questão por considerar que o erro foi proposital para torná-la incorreta. 

 

Questão nº 23 – Professor de Língua Portuguesa 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. O texto aborda a fragilidade da vida; até no seu título, 

expresso no enunciado da questão já se faz menção à morte, ou seja, como a vida é frágil. No 

fragmento, o texto salienta as características das mariposas fazendo alusão à vida dela no trecho: 

[...]parecia estar contente com a vida. A questão não será cancelada. 

 

Questão nº 23 – Técnico Agrícola 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a Cafeicultura 

é uma cultura perene, ou seja, permanente (Marcolan et al., 2009). Além de que, a cafeicultura pode 

ser abordada em estudos de Fitotecnia( técnica de estudo das plantas.). Ambos, Conhecimentos 

gerais de fitotecnia e Grandes culturas perenes estão no edital desse concurso, portanto, o recurso é 

indeferido. 

MARCOLAN, A. L.; RAMALHO, A. R.; MENDES, A. M.; TEIXEIRA, C. A. D.; FERNANDES, 

C. F.; COSTA, J. N. M.; VIEIRA, J. R.; OLIVEIRA, S. J. M.; FERNANDES, S. R.; VENEZIANO, 

W. Cultivo dos cafeeiros conilon e Robusta para Rondônia. Porto Velho, RO: (EMBRAPA 

Rondônia: Sistema de produção 33), 2009. 67 p. 

 

Questão nº 23 – Técnico em Enfermagem 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que segundo o 

Manual do Ministério da Saúde – Manual Rede de Frio, a apresentação da Vacina Varicela 

Atenuada é FA PO LIOF INJ X 1 dose + SER PREENCH com DIL ou FA PO LIOF INJ X 1 dose 

+ FA DIL.  

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rede_frio4ed.pdf 

 

Questão nº 23 – Técnico de Informática 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que no próprio 

conteúdo programático sugerido cita “...MS-Office 2010 em diante”. Em todas as versões há essa 

opção. Para o candidato testar, use o atalho CTRL+U no MS-Word para encontrar a opção citada na 

questão. 

 

Questão nº 24 – Engenheiro Civil 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso negado. FGTS não faz parte do cálculo de BDI, 

conforme modelo de cálculo em anexo.  

 

DEMONSTRATIVO DE BDI 

PARÂMETROS 

ITEM 
(%) 

CUSTO DIRETO 
PREÇO 
VENDA 

AC Administração Central - (1,50% á 4,49%)     
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DF Despesas Financeiras - (0,85% á 1,11%)     

MI Margem  de Incerteza (Risco, Seguro, e Garantia) 
- (0,86% á 1,71%) 

  

L Lucro (3,50% á 6,22%)   

IMP1 PIS     

IMP2 COFINS     

IMP3 ISS     

IMP4 Contribuição Social     

CÁLCULOS 0,00 

  

BDI= 

(( 

              
) -

1)*100   
  

( 1 + ( AC + MI )) X ( 
1 + DF ) X ( 1 + L ) 

 
  

  

(1 - (IMP's))   
Administração Central +Margem de Incerteza: (AC+MI) 0,00 

  Despesas Financeiras: (DF) 0,00 

lucro: (L) 0,00 

 PIS+COFINS+ISS: (IMP)   0,00 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI   % 

 

Questão nº 24 – Professor de Língua Portuguesa 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “C”, na 

qual todos os itens estão corretos. O item I: Canjerê está correta, escreve-se com a letra j porque 

todas as palavras de origem indígena ou africana devem ser grafadas com j e possui acento gráfico 

por ser oxítona terminada em E. Item II: Canjica está correta, escreve-se com a letra j porque todas 

as palavras de origem indígena ou africana devem ser grafadas com j, e não possui acento por ser 

paroxítona terminada em A. Item III: Acarajé está correta, escreve-se com a letra j porque todas as 

palavras de origem indígena ou africana devem ser grafadas com j e possui acento porque é oxítona 

terminada em E. 

 

Questão nº 24 – Técnico Agrícola 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que o tratamento 

primário para controle de D. dipsaci em alho é a termoterapia que consiste em mergulhar os 

bulbilhos em água quente, onde o procedimento padrão é de 30 a 45 min a 38 ºC, 20 min a 49 ºC, e 

e em seguida, 10-20 minutos em água da torneira a 18-22 ºC. Os bulbilhos devem ser plantados o 

mais rápido possível após o tratamento. Produtos, incluindo hipoclorito de sódio a 1% e abamectin 

(200 ml/100 Litros de água), são aditivos eficazes no tratamento juntamente a termoterapia. 

Entretanto, existem outras técnicas de controle dessa praga, as quais não anulam a eficiência do uso 

da termoterapia. Essas outras técnicas podem ser: rotação de culturas e eliminação de plantas 

hospedeiras (Pinheiro et al. 2014).  

PINHEIRO, J.B; et al. Nematoides na cultura do alho e cebola. Brasília-DF: Embrapa Hortaliça, 

2014. 8 p.  
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Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4123045/mod_resource/content/1/Nematoides%20alho%2

0e%20cebola.pdf 

 

Questão nº 25 – Dentista 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Conforme o Caderno de Atenção 

Básica nº 17 (Saúde Bucal) do Ministério da Saúde, 2008 páginas 43 e 44 os itens III e V são 

incorretos, dessa forma não há alternativa a ser assinalada. 

 

Questão nº 25 – Enfermeiro 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. O erro de ortografia no enunciado da questão não altera, 

neste caso, a correta interpretação do que pede o enunciado da questão. 

 

Questão nº 26 – Dentista 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Recurso assiste ao recorrente, visto 

que não há alternativa correta. O candidato tem razão, pois não foi relatado na questão se o 

odontoma estava por vestibular ou por plalatino 

 

Questão nº 26 – Enfermeiro 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A questão 26 contextualiza de forma breve o AVC.  Todas 

as alternativas estão todas direcionadas ao AVC Isquêmico.  Sendo assim, a resposta é somente em 

relação ao AVC isquêmico. A alternativa (E) é a alternativa correta pois descreve os sinais de AVC 

Isquêmico. O(a) candidato(a) em seu recurso afirma que o gabarito publicado para esta questão é a 

de letra “b” porém ao consultarmos o gabarito publicado contatou-se que já se encontra com a 

alternativa “e”. 

 

Questão nº 26 – Professor de Educação Física 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Conforme Kendal (1995) De uma vista antero-posterior 

sim toda curvatura que apareça é considerado escoliose, assim como a alternativa 3 coloca a opção 

de maneira correta. Conforme o Tribastone (2001) coloca, lateralmente quando a curvatura da 

coluna apresenta deformidades em sua estrutura como o aumento da lordose ou da cifose chamamos 

de hiperlordose e hipercifose, sendo assim a questão pedida não aponta nenhum erro. 

 

Questão nº 26 – Psicólogo 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. O fato de utilizar o termo “Psicologia Social Comunitária” 

ou “Psicologia Comunitária”, não invalida a veracidade da sentença “I”. Estes são termos 

intercambiáveis. Veja o que afirma Antonio Gomes: “O termo Psicologia Comunitária, portanto, 

inclui os estudos que se vêm realizando na Psicologia Social Aplicada às Comunidades, o 

Movimento de Saúde Mental Comunitário, a Psicologia do Desenvolvimento Comunitário e o 

Movimento de Ação Comunitária na América Latina, e outros fazeres de psicologia relacionados a 

comunidade” (GOMES, 1999, p. 72). Deste modo, não implica em falha na construção da sentença 

em questão, nem implica em dúvida ou ambiguidade no quesito de veracidade ou validade. A 

alternativa, portanto, esta completa e correta, sem erro de concordância em relação ao enunciado. 

Sendo assim, a alternativa correta é “A) As sentenças I e III estão corretas”. 

FONTE:  

GOMES, Antonio Maspoli de Araujo. Psicologia Comunitária: uma abordagem conceitual. 

Psicologia: Teoria e Prática. 1999, v. 1, n.2, p. 71-79. 
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Questão nº 27 – Enfermeiro 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Como a alternativa I também é 

correta a questão não possui alternativa a ser assinalada. 

http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/complications/ketoacidosis-dka.html 

 

Questão nº 27 – Engenheiro Civil 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso negado. A questão especifica o valor máximo 

seria de 150 minutos, ou seja, um valor inferior a 150 minutos. 

 

Questão nº 27 – Professor de Língua Portuguesa 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. O recursante está 

equivocado no seu recurso. A palavra CHOCALHAR é sim uma onomatopeia, pois é o som de 

chocalho ou cascavel. Cobra: assobiar, chocalhar, guizalhar, sibilar, silvar.  

Disponível em: <https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=9329> Acesso em: 04 jan. 

2018.  

Disponível em: <http://www.testonline.com.br/vozanim.htm> Acesso em: 04 jan. 2018. 

 

Questão nº 29 – Técnico em Enfermagem 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que mesmo sendo 

em bomba de infusão deve-se fazer o cálculo pois o número de microgotas por minuto equivale aos 

ml por hora, ou seja, a fórmula é aplicável para ambas.  

Fonte: http://www.coren-sp.gov.br/sites/default/files/uso-seguro-medicamentos.pdf 

 

Questão nº 30 – Engenheiro Civil 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso negado. A questão solicita o tipo de fundação em 

que a perfuração é revestida integralmente em solo por meio de segmentos de tibo metálico, sendo 

que não existe nenhum outro tipo de fundação com estas características a não ser a Estaca Raiz. 

 

Questão nº 30 – Servente 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. O(a) candidato(a) afirma que em seu recurso que a 

resposta correta é a alternativa “d) 90 (noventa) dias”, porém ao consultarmos o gabarito provisório 

publicado percebemos que a resposta publicada já é a de alternativa “d”. 

 

Questão nº 31 – Médico Clínico Geral 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. “A indicação mais frequente de cirurgia para HBP são os 

STUIs que causam transtornos ao paciente (refratários ao tratamento medicamentoso) (30). A 

presença de algumas complicações também são forte indicação para o tratamento cirúrgico, como: 

retenção urinária refratária ou recorrente, hematúria recorrente (refratária ao tratamento com 

inibidor da 5-alfa-redutase), insuficiência renal, cálculos vesicais” O aluno não apresentou (e a 

banca não encontrou) material referente a hematúria microscópica relacionada a indicação cirúrgica 

de HPB, não havendo embasamento suficiente para a questão ser anulada. 

Diagnóstico e tratamento da hiperplasia benigna da próstata Diagnosis and treatment of 

benign prostatic hyperplasia Márcio Augusto Averbeck1, Rodrigo Blaya2, Rodrigo Rheinheimer 

Seben2, Nelson Gianni de Lima3, Daniel Denardin3, Alexandre Fornari4, Ernani Luis Rhoden5 

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 54 (4): 471-477, out.-dez. 2010 

 

Questão nº 31 – Operário 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERANTIVA “A”. O 

símbolo apresentado na questão refere-se ao alumínio. 
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Questão nº 31 – Psicólogo 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão 31 contém erros na 

formulação da sentença IV, onde se lê “podiam entender a si mesmas”, deveria ler-se “poderiam 

entender melhor a si mesmas”, o que torna a afirmação errada. E como há questão idêntica na 

internet a banca decide pela anulação da questão. 

 

Questão nº 31 – Técnico Agrícola 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que segundo 

Alves & Lima (2000) os resultados de pesquisas evidenciam que a eliminação do pseudocaule, seja 

gradual ou imediatamente após a colheita, não influi significativamente nas variáveis de 

crescimento e rendimento do ciclo subseqüente. A época e a forma de execução dessa prática 

seriam irrelevantes, pelo fato de não produzir nenhum efeito sobre o incremento da produtividade.  

Alves, E. J., & Lima, M. B. (2000). Tratos culturais. Banana. Produção: Aspectos Técnicos 

(Cordeiro ZJM, ed.). Embrapa Comunicação para Transferências de Tecnologia, Brasília, 83-91.  

Disponível em: http://www.ceinfo.cnpat.embrapa.br/arquivos/artigo_2329.pdf 

 

Questão nº 31 – Técnico em Enfermagem 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. O correto no item I seria algodão e não gaze estéril para o 

procedimento indicado no enunciado da questão. 

http://www.enfermagemnovidade.com.br/2014/08/administracao-de-medicamentos-via_13.html 

 

Questão nº 31 – Técnico em Informática 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERANTIVA “D”. 

Recurso assiste ao recorrente, visto que a velocidade das memórias RAM modernas são medidas em 

Gigabytes. 

 

Questão nº 32 – Professor de Educação Física 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. De acordo com o regulamento da FIBA (Federação 

Internacional de Basquetebol) todas as alternativas corretas constam ali. O jogo é jogado com 5 

jogadores em 4 tempos de 10 minutos, monitorado por 3 árbitros, o jogador não pode acumular 5 

faltas e continuar jogando e a equipe que tem a posse de bola tem o tempo de 24 segundos para 

arremessar ao cesto. 

 

Questão nº 32 – Servente 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Tanto a alternativa “b” quanto a 

alternativa “e” podem ser consideradas entre os princípios para o bom atendimento. 

 

Questão nº 32 – Técnico Agrícola 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a irrigação 

subterrânea, também chamada de subirrigação e drenagem controlada, é um método que consiste na 

aplicação de água diretamente na subsuperfície do solo, geralmente pela formação, manutenção e 

controle de um lençol de água artificial ou pelo controle de um natural, mantendo-o a uma 

profundidade conveniente. Por ascensão capilar, o lençol d’água, usualmente mantido a uma 

profundidade de 0,30 a 0,80 m, propicia a umidade necessária às raízes das plantas (ROBBINS; 

VINCHESI, 2011). 

Esse tipo de irrigação consiste na aplicação de água ao subsolo pela formação de um lençol freático 

de água artificial ou pelo controle de um natural, mantendo-o a uma profundidade conveniente, 

capaz de proporcionar um fluxo satisfatório de água à zona radicular da cultura, satisfazendo as suas 

necessidades no processo de evapotranspiração (Frizzoni , 2017). 
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ROBBINS, J.W.D.; VINCHESI, B.E. Overview of irrigation systems. In: STETSON, L.E.; 

MECHAM, B.Q. (Ed). Irrigation. Falls Church: Irrigation association, 2011. Cap. 2, p.5 – 21.  

Frizonni, J.A. Métodos de irrigação. Departamento de Engenharia de Biossistemas Notas de Aula 

da disciplina LEB 1571 - Irrigação Curso de Graduação em Engenharia Agronômica – 

ESALQ/USP Piracicaba – S, 2017.  

Disponível em: 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/milho/arvore/CONTAG01_72_16820051120.html 

 

Questão nº 32 – Técnico em Informática 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que no próprio 

conteúdo programático sugerido cita “...MS-Office 2010 em diante”. Nas últimas as versões, você 

pode salvar uma planilha no MS-Excel com a extensão “.ODS”. Para o candidato testar, use o 

atalho F12 (Salvar como) e encontrará a extensão “.ODS” (Planilha OPenDocument) para salvar a 

planilha. 

 

Questão nº 33 – Enfermeiro 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Na alternativa correta onde aparece 

comprimido, deveria ser comprimindo. 

 

Questão nº 33 – Professor de Educação Física 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. O(a) candidato(a) não cita em seu recurso quais seriam as 

duas opções de resposta que condizem com o enunciado, nem mesmo cita bibliografia para embasar 

sua afirmação. 

 

Questão nº 33 – Visitador do PIM 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. De acordo com o § 1.º do artigo 7º da Lei Estadual n°. 

12.544 de 03 de julho de 2006 no âmbito dos Municípios, o PIM será coordenado pelos órgãos da 

administração municipal responsáveis pelas áreas da saúde, da educação e da assistência social, 

dessa forma a única alternativa a ser assinalada é a de letra “d) Os itens I, II e III estão incorretos.” 

 

Questão nº 34 – Motorista 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Não é necessário a indicação de cor para definir que a 

placa PARE é uma placa de regulamentação, placa esta que é encontrada em praticamente todos o 

lugares sendo de conhecimento comum a todos os motoristas. 

 

Questão nº 34 – Professor de Anos Iniciais 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. O enunciado é bastante claro ao pedir para assinalar a 

alternativa que apresenta o autor da frase, em nenhum momento a questão solicita a interpretação da 

frase apresentada. 

 

Questão nº 34 – Técnico em Enfermagem 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Duas alternativas, inclusive a 

indicada como correta apresentaram o item V em suas proposições, porém não há o item V descrito 

na questão, dessa forma a banca decide pela anulação da questão. 

 

Questão nº 35 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. De acordo com o Referencial Curricular da Educação 

Infantil, volume 3 página 141, Quando o professor realiza com frequência leituras de um mesmo 

gênero está propiciando às crianças oportunidades para que conheçam as características próprias de 
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cada gênero, isto é, identificar se o texto lido é, por exemplo, uma história, um anúncio etc. Sendo 

assim, a alternativa correta é a letra “d”. 

 

Questão nº 35 – Técnico em Informática 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que no próprio 

conteúdo programático sugerido cita “...Conceitos relacionados ao ambiente Microsoft Windows ... 

teclas de atalho”. A partir do Windows XP o F3 usado na área de trabalho ou no Windows Explorer 

tem a função “Procurar um arquivo ou uma pasta no Explorador de Arquivos”.  

Fonte: https://support.microsoft.com/pt-br/help/12445/windows-keyboard-shortcuts 

 

Questão nº 38 – Auditor de Controle Interno 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Mesmo com o modo caixa alta do teclado aciona acionado 

o atalho Alt + espaço + N é utilizado para minimizar a janela atual do Google Chrome, portanto, 

mesmo com letra maiúscula o atalho tem a mesma função.  

 

Questão nº 38 – Engenheiro Civil 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. O fato deste atalho do teclado funcionar na plataforma 

Windows além do próprio Google Chrome não invalida a questão que apresenta resposta correta. 

 

Questão nº 38 – Professor de Educação Física 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Em todas as versões recentes do Google Chrome o 

atalhado do teclado indicado possui a mesma função tornando-se desnecessário indicar o número da 

versão do navegador em questão. 

 

Questão nº 38 – Técnico Agrícola 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Concordamos com o(a) candidato(a) quando afirma que 

não existe o navegador “Windows Explorer” mas sim o “Windows Internet Explorer”. Como o 

enunciado possui o termo “EXCETO”, a resposta a ser assinalada é a alternativa “a) Windows 

Explorer”. 

 

Questão nº 39 – Professor de Língua Portuguesa 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A justificativa de que o Windows 10 não é amplamente 

utilizado, assim como menu Facilidade de Acesso não invalidam a questão que está correta. 

 

Questão nº 41 – Agente de Endemias, Atendente, Atendente de Farmácia, Auxiliar 

Administrativo, Monitor do PIM, Monitor Escolar, Técnico Agrícola, Técnico Eletricista, 

Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática e Visitador do PIM 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERANTIVA “B”. 

Conforme a Resolução nº 01/2018 o artigo 14 da Lei Orgânica de São José das Missões foi alterada 

passando para 2 (dois) o mandato da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores. 

 

Questão nº 42 – Auxiliar Administrativo 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. O(a) candidato(a) solicitou recurso contra a questão nº 42 

porém a descrição de seu recurso remonta ao tema da questão nº 41. 

 

Questão nº 43 – Gari 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERANTIVA “D”. 

Gabarito publicado incorretamente pois o aquecimento global refere-se à mudanças climáticas em 

escala global e não ao “desdobramento global”. 
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Questão nº 44 – Professor de Educação Física 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. A questão encontra-se de acordo com o artigo 16 da Lei 

Municipal nº 1049/2017 que está presente no conteúdo programático do cargo, sendo apenas o item 

III como incorreto, sendo assim a alternativa a ser assinala é a de letra “d) Apenas os itens I e II 

estão corretos”. 

 

Questão nº 45 – Agente Tributário, Auditor de Controle Interno e Engenheiro Civil 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Assiste razão aos candidatos. As 

alternativas “A” e “C” são igualmente incorretas, visto que no Brasil é vedada a prisão do 

depositário infiel, nos termos da Súmula Vinculante 25 do STF. Ocorre que ainda subsiste a prisão 

do devedor de alimentos (arts. 528 e 911 do CPC) De modo que não se pode afirmar que é vedada 

no Brasil a prisão por qualquer tipo de dívida, tornando também incorreta a alternativa “C”. 

 

Questão nº 45 – Dentista 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que as disposições 

gerais descritas na lei 8080/90 de saúde são:  

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício.  

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação.  

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Os níveis 

de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais.  

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm 

 

Questão nº 45 – Enfermeiro 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que as disposições 

gerais descritas na lei 8080/90 de saúde são:  

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício.  

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação.  

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Os níveis 

de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais.  

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm 

 

Questão nº 45 – Técnico Agrícola 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Não assiste razão aos candidatos. Isso porque SOMENTE 

a alternativa “E” encontra-se correta, sendo a literalidade do art. 5º, LXXVIII, § 2°, CF. A 
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dignidade da pessoa humana consiste OBJETIVO e não fundamento da República Federativa do 

Brasil, nos termos do artigo 1º, III, da Constituição da República, o que torna a alternativa incorreta:  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

III - a dignidade da pessoa humana; 

[...] 

As demais alternativas também estão incorretas. Portanto, a questão não é passível de anulação. 

 

Questão nº 46 – Técnico Agrícola e Técnico Eletricista 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Assiste razão aos candidatos. As 

alternativas “A” e “C” são igualmente incorretas, visto que no Brasil é vedada a prisão do 

depositário infiel, nos termos da Súmula Vinculante 25 do STF. Ocorre que ainda subsiste a prisão 

do devedor de alimentos (arts. 528 e 911 do CPC) De modo que não se pode afirmar que é vedada 

no Brasil a prisão por qualquer tipo de dívida, tornando também incorreta a alternativa “C”. 

 

Questão nº 48 – Dentista 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que plágio é o é o 

ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza (texto, música, obra 

pictórica, fotografia, obra audiovisual, etc) contendo partes de uma obra que pertença a outra pessoa 

sem colocar os créditos para o autor original. A questão dá credito ao autor da obra que não é o 

concurso da prefeitura de Florianópolis e sim ao decreto 7508/11 da onde o texto foi extraído.  

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm 

 

Questão nº 49 – Dentista 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que plágio é o é o 

ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza (texto, música, obra 

pictórica, fotografia, obra audiovisual, etc) contendo partes de uma obra que pertença a outra pessoa 

sem colocar os créditos para o autor original. A questão dá credito ao autor da obra que não é o 

concurso da prefeitura da EBSERH e sim ao decreto 7508/11 da onde o texto foi extraído.  

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm 

 

Questão nº 49 – Motorista 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Não é necessário a indicação de cor para definir o que 

indica a placa, apenas os símbolos apresentados nela é mais que suficiente para a resolução desta 

questão. 

 

Questão nº 49 – Técnico Agrícola 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Não assiste razão aos candidatos, porque SOMENTE a 

alternativa “E” encontra-se correta. 

Incorreta a alternativa “D”, pois a garantia do direito à saúde apesar de ser um direito 

constitucionalmente garantido, com aplicabilidade imediata, trata-se de um direito social, previsto 

no artigo 6º da CF:  

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.   

 

Os direitos sociais são aqueles garantidos aos indivíduos para possibilitar condições de uma 

existência digna e em classe de igualdade. Todavia, não se pode confundir direitos sociais com os 
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OBJETIVOS da República Federativa do Brasil, que são a finalidade que a Carta pretende atingir. 

A questão consiste na literalidade do texto legal. O direito à saúde não está elencado como um dos 

OBJETIVOS da República Federativa do Brasil, como se observa no artigo 3º da CF, o que torna a 

alternativa “D” incorreta. Veja-se:  

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação (grifo nosso).  

 

Portanto, a questão não é passível de anulação.  

 

Questão nº 50 – Médico Clínico Geral 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que os 

fundamentos e diretrizes são especificados e detalhados pela portaria 2488 de 2011, sendo que Ser a 

modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e 

capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária e Identificar riscos, 

necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado 

individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 

intervenções clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia 

dos indivíduos e grupos sociais, são descritos como parte introdutórias dos princípios da Atenção 

Básica, sendo a descentralização clarificadora desse assunto, além do incentivo da participação e 

autonomia da população o que caracteriza o princípio de controle social.  

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html 

 

Questão nº 50 – Vigilante 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Como o enunciado não deixou 

claro se o acidente no local de trabalho envolveria vítimas ou apenas perdas materiais a banca 

decide pela anulação da questão. 

 

Prefeitura Municipal de São José das Missões, em 05 de janeiro de 2018. 

 

 

 

                                                        SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA 

Prefeito 

 


