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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 03/2021 

  

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, PREFEITO MUNICIPAL DE GUATAMBU - SC, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do artigo 37, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA DISCORDÂNCIA DE GABARITO E QUESTÕES do Edital de Processo Seletivo 03/2021, 

conforme segue: 
    

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
    

RECURSO 001 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 02 para os cargos de nível médio e superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois é solicitado, o 

preenchimento das lacunas, por uma sequência lógica, apontada pelo excerto, com base nos itens. Locuções adverbiais 

são expressões formadas por duas ou mais palavras que exercem função adverbial de lugar, tempo, modo, dúvida, 

afirmação ou negação. A locução adverbial representa uma expressão formada por duas ou mais palavras que exercem 

função adverbial. Logo, I e II são locuções adverbiais, de afirmação e modo, diferente do item III que temos uma questão 

de regência nominal, que é a maneira de um nome (substantivo, adjetivo e advérbio) relacionar-se com seus 

complementos. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por preposição. Temos em 

“semelhante a”, uma locução adverbial de modo, contudo, o “a” é empregado como preposição, pois é seguido de uma 

palavra no plural, logo, não aceita crase. A sequência correta, com base nos itens, é B, sendo que a alternativa C não 

explica corretamente, o uso da crase nos itens. 

 

Referência: 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37.ed. revista, ampliada e atualizada conforme o novo Acordo 

Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova. Fronteira, 2009. 

 
RECURSO 002 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 04 para os cargos de nível médio e superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão aborta 

assuntos de morfologia e sintaxe, presentes no conteúdo programático, senão vejamos: 

 
As palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância 

nominal e verbal – Regência nominal e verbal – Colocação pronominal – Ortografia, 

acentuação e pontuação. Sintaxe – Morfologia – Classes de Palavras – Manual de 

Redação da Presidência da República: CAPÍTULOS I - II e III. (grifo nosso) 

 

RECURSO 003 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 05 para os cargos de nível médio e superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois há, claramente, a notação – 

atentando-se aos termos em destaque, logo, a classificação solicitada é a o termo destacado. Predicativo do sujeito é o 

termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito. Logo, o termo em destaque, atribui qualidades 

ao sujeito, quadro-negro, sendo essa a classificação. 

 

Referência: 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37.ed. revista, ampliada e atualizada conforme o novo Acordo 

Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova. Fronteira, 2009. 

 

RECURSO 004 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 09 para os cargos de nível médio e superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois o cálculo, demonstrado pelo 

recurso, está incompleto. Para saber o MDC dos números, devemos olhar à direita da fatoração e ver quais números 

dividiram simultaneamente os dois e multiplicá-los. Logo, temos, ainda, a multiplicação 2*3*5 = 30. Conforme indicado 

pelo título, a soma dos algarismos do MDC. Sendo o MDC de 90, 120 e 180 o número 30, 3+0 = 3. 

 

RECURSO 005 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 12 para o cargo de agente comunitário de 

saúde. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois o enunciado é claro ao 
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solicitar a alternativa que menciona a identificação e divulgação, conforme menciona o art. 5º da lei 8.080/90, senão 

vejamos: 

 
Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e 

social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

 

RECURSO 006 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 25 para o cargo de assistente administrativo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a população indicada na 

questão se refere ao último censo realizado pelo IBGE. 

 

Informação disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/guatambu/panorama  

 

RECURSO 007 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 12 para o cargo de engenheiro civil. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que o enunciado para 

completar a lacuna foi retirado integralmente da NBR 6118, senão vejamos: 

 
1.2 Esta  Norma  aplica-se  às  estruturas  de  concretos  normais,  identificados  por  

massa  específica  seca  maior  do  que  2  000  kg/m3,  não  excedendo  2  800  kg/m3,  

do  grupo  I  de  resistência  (C10  a  C50),  conforme  classificação  da  ABNT  NBR  

8953.  Entre  os  concretos  especiais  excluídos  desta  Norma  estão  o  concreto-

massa e o concreto sem finos. 

 

RECURSO 008 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 19 para o cargo de engenheiro civil. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a classe especial, a 

classe 1 e a classe 2 correspondem respectivamente a 1ª, 2ª e 3ª classe. 

 

RECURSO 009 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 11 para o cargo de fiscal de vigilância sanitária. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se refere aos 

“princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS)” os quais são desenvolvidos de acordo com o exposto na 

Constituição Federal. 

 

RECURSO 010 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 12 para o cargo de fiscal de vigilância 

sanitária. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois o enunciado é claro ao 

solicitar a alternativa que menciona a identificação e divulgação, conforme menciona o art. 5º da lei 8.080/90, senão 

vejamos: 

 
Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e 

social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

 

RECURSO 011 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 25 para o cargo de fiscal de vigilância 

sanitária. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a população indicada na 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/guatambu/panorama
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questão se refere ao último censo realizado pelo IBGE. 

 

Informação disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/guatambu/panorama  

 

RECURSO 012 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 17 para o cargo de nutricionista. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que de acordo com o 

Ministério da Saúde, os benefícios de uma dieta macrobiótica são: Rica em fibras Isenta de gorduras animais. Favorece a 

digestibilidade uma vez que os alimentos são muito triturados. Os benefícios apontados em D, são associados a uma dieta 

ovolacteovegetariana e não macrobiótica, caracterizada por ser uma dieta que atribui propriedades metafísicas aos 

alimentos. Seu nível mais restrito é isento de produtos de origem animal e alimentos crus, sendo composta basicamente de 

cereais e vegetais cozidos. Recomenda que os alimentos sejam muito mastigados. Restrição hídrica., disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_alimentacao_nutricao.pdf  

 

RECURSO 013 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 11 para o cargo de odontólogo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que o enunciado solicita 

assinalar outros princípios que não estão presentes no enunciado, sendo a alternativa apresentada no gabarito como 

correta, conforme exposto no art. 7º da lei 8.080/90. 

 

RECURSO 014 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 16 para o cargo de odontólogo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que a alternativa correta 

apresentada na questão é a alternativa “d” e não “b” conforme apresentado. ALTERAR GABARITO PARA 

ALTERNATIVA D. 

 

RECURSO 015 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 17 para o cargo de odontólogo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que de acordo com o 

UnaSus, fraturas perceptíveis ao exame físico não necessitam de radiografias, mas caso não sejam identificadas 

clinicamente o uso de radiografia panorâmica evidenciará a presença e o local da fratura. Radiografias laterais oblíquas de 

mandíbula, Póstero Anterior (PA) de mandíbula e radiografias oclusais podem ajudar no diagnóstico. O encaminhamento 

à tomografia computadorizada será necessário para o diagnóstico definitivo e o tratamento da fratura. Realizam-se as 

suturas quando necessário e é importante se proceder a contenção provisória da fratura com Bloqueio maxilo-mandibular 

ou bandagens. 

 

Fonte: https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/886/1/PDF%20-%20Livro%20do%20Curso.pdf  

 

RECURSO 016 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 19 para o cargo de odontólogo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois o MTA é um material 

bioativo capaz de gerar um ambiente ideal para a cura. A partir do momento em que o MTA é colocado em contato direto 

com o tecido humano, acredita-se que o material se comporta da seguinte maneira: 1. Forma hidróxido de cálcio (HC), 

que libera íons cálcio para a proliferação e anexação celular 2. Cria um meio antibacteriano em função de seu pH alcalino 

3. Modula a produção de citocina 4. Estimula a diferenciação e migração de células produtoras de tecido duro 5. Forma 

hidroxiapatita (HA, ou apatita carbonada) na superfície do MTA e confere um selamento biológico.  Como a questão 

aponta o termo, RESPECTIVAMENTE, é solicitado, o que ocorre após, o indicado no título, como se vê, no recurso, 

somente a alternativa C, enquadra-se no solicitado. 

 

Fonte: 

http://coimplante.odo.br/Biblioteca/Publica%C3%A7%C3%B5es%202018/Trauma%20Bucomaxilofacial%204a%20Edic

%CC%A7a%CC%83o%20-%20Raymond%20Fonseca.pdf  

 

RECURSO 017 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 21 para os cargos de nível médio e superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que a alternativa “b” da questão 

apresenta o termo “em prejuízo” onde o correto “sem prejuízo”, podendo assim induzir o candidato ao erro. ANULAR A 

QUESTÃO.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/guatambu/panorama
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_alimentacao_nutricao.pdf
https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/886/1/PDF%20-%20Livro%20do%20Curso.pdf
http://coimplante.odo.br/Biblioteca/Publica%C3%A7%C3%B5es%202018/Trauma%20Bucomaxilofacial%204a%20Edic%CC%A7a%CC%83o%20-%20Raymond%20Fonseca.pdf
http://coimplante.odo.br/Biblioteca/Publica%C3%A7%C3%B5es%202018/Trauma%20Bucomaxilofacial%204a%20Edic%CC%A7a%CC%83o%20-%20Raymond%20Fonseca.pdf
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RECURSO 018 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 11 para os cargos de agente de saúde pública e 

auxiliar de oficina. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que a alternativa “b” da questão 

apresenta o termo “em prejuízo” onde o correto “sem prejuízo”, podendo assim induzir o candidato ao erro. ANULAR A 

QUESTÃO.  

 

 

Demais recursos não foram julgados por estarem em desacordo com o edital, senão vejamos: 

 
8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, 

com argumentação lógica e consistente, com apresentação de bibliografia no 

caso de recurso contra questões, ou seja, obrigatoriamente deverá conter: 

CONTESTAÇÃO, ARGUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA. 

 

 

Guatambu, 25 de maio de 2021. 

 

 

 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA 

 Prefeito Municipal 

 


