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EDITAL 001/2021 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

  

ÉRCIO KRIEK, PREFEITO MUNICIPAL DE POMERODE, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 

37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS 

CONTRA DISCORDÂNCIA DE GABARITO E QUESTÕES do Edital 001/2021 de Concurso Público 01/2021, 

conforme segue: 

    

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 05 para os cargos de nível fundamental. 

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

apresenta uma coordenação adversativa, que está ligada a ação principal, no caso a pintura da kombi, sendo 

assim a ação geradora do fato foi realizada pelo mecânico, sujeito da frase. 

 

RECURSO 002 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 07 para os cargos de nível fundamental. 

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

“abafei” possui as seguintes representações: 1. Impedir o esfriamento de. 2. Sufocar. 3. Fazer diminuir a 

intensidade de. 4. Fazer com que não se ouça ou não se divulgue. 5. Impedir o desenvolvimento de. 6. 

Sonegar. 7. Matar por asfixia. 8. Impedir a combustão de. Não tendo relação alguma com “Furtei”. 

 

RECURSO 003 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 12 para os cargos de nível fundamental. 

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

alternativa correta para resposta em relação a “como era conhecida a rua dos Atiradores”, é a alternativa “a” 

Kleineseite. 

 

RECURSO 004 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 14 para os cargos de nível fundamental. 

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

refere a “densidade demográfica” e não a área do Município ou ao número de habitantes do Município. 
 

RECURSO 005 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 28 para os cargos de nível fundamental. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que a questão apresenta 

duas alternativas corretas, estando em desacordo com o item 6.3 do edital: 

 
6.3. Prova Objetiva (PO) de múltipla escolha, com quatro alternativas, sendo apenas 1 

(uma) única alternativa correta, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada 

para todos os candidatos. (grifo nosso) 

 

Sendo assim, a questão deve ser ANULADA. 

 

RECURSO 006 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 29 para os cargos de nível fundamental. 

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

apresenta correta. Os candidatos devem observar que o mês de julho (07) possui 31 dias. 
 

RECURSO 007 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 01 para os cargos de nível médio. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão 
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apresenta apenas uma alternativa correta, senão vejamos: 
 

a) Topografia; radical grego “Tópos” atua como primeiro elemento. 

b) Onomatopeia; radical grego “Ónoma” atua como primeiro elemento.    

c) Cromático; radical grego “Chróma” atua como primeiro elemento. 

d) Monarquia. radical grego “arché”, sentido de “comando, governo” atua como segundo elemento. 
 

Informação disponível em https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf10.php  

 

RECURSO 008 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 04 para os cargos de nível médio. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que na primeira 

frase os “instrutores” é o sujeito ativo. Já na segunda frase, os “motoristas” é o sujeito passivo, pois recebem as 

informações. 

Informação disponível em https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf73.php  
 

RECURSO 009 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 05 para os cargos de nível médio. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que o único item 

incorreto é o item III, que traz a informação de Complemento nominal de verbo. As regras gramaticais trazem 

a restrição do uso de vírgula aos casos em que a vírgula separa termos que, do ponto de vista sintático, 

estabelecem diretamente uma ligação entre si, não sendo este o caso do item III. 

 

RECURSO 010 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 06 para os cargos de nível médio. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, senão vejamos a 

explicação sobre o assunto: 

 
A concordância do verbo dependerá da pessoa gramatical de maior 

hierarquia. Ou seja, esta hierarquia é formada, em ordem decrescente, por: 

primeira pessoa (eu, nós); segunda pessoa (tu, vós); e terceira pessoa (ele, 

eles). 

 

O enunciado solicita informar qual a maior hierarquia, neste caso, a resposta correta é EU e NÓS, isto porque 

em casos de singular a maior hierarquia é EU e em caso de Plural a maior hierarquia é NÓS. Os candidatos 

devem observar que o enunciado não menciona que a hierarquia está relacionada apenas ao singular.  
 

RECURSO 011 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 08 para os cargos de nível médio. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, senão vejamos a 

explicação sobre o assunto: 
 

Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem 

seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o substantivo. 

 

Sendo assim, na frase 1% dos trabalhadores não aderiu à greve o verbo deveria estar no plural, pois o 

substantivo “trabalhadores” também está no plural. 
 

RECURSO 012 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 09 para os cargos de nível médio. 

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

apresenta correta, com apenas uma alternativa correta. Informação disponível: 

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-

de-redacao.pdf  

https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf10.php
https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf73.php
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf


          ESTADO DE SANTA CATARINA 

         MUNICÍPIO DE POMERODE 

 

3 

 

RECURSO 013 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 12 para os cargos de nível médio. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, tendo em vista que a 

resposta da questão está de acordo com a situação problema colocada. 

O assunto abordado nesta questão é proporcionalidade entre variáveis. A razão entre dois números é 

denominada uma proporção.  

Desse modo, vamos considerar o número de óbitos por Covid-19 como x e o número de óbitos por outras 

enfermidades como y. Sabendo que a razão entre o número de óbitos por Covid-19 e o número de óbitos por 

outras enfermidades é 2⁄5, temos a seguinte proporção: 

 

x/y=2/5 

 

Por fim, veja que podemos substituir o número de óbitos por Covid-19 na equação, pois sabemos que foram 

relatadas 14 mortes nesse hospital. Assim, o número de óbitos por outras enfermidades será: 

 

14/y=2/5⇒2y=70⇒y=70/2⇒y=35 

Portanto, o número de óbitos nesse hospital é: 

Óbitos=x+y=14+35=49 

 

 

RECURSO 014 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 16 para os cargos de nível médio. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, pois o erro é que a pergunta 

deveria se referir a célula G9 e não G6 e a resposta correta deveria ser 

=SE(C9<D9;SE(C9<E9;C4;E4);SE(D9<E9;D4;E9)), logo, deve-se ANULAR A QUESTÃO. 
 

RECURSO 015 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 18 para os cargos de nível médio. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois há um objetivo 

específico na questão (objeto círculo (canto superior esquerdo) surja dentro do slide durante uma apresentação). 

De acordo com a Microsoft, para aplicar efeitos de trajetória de animação para mover objetos de slide em uma 

sequência que conta uma história eficaz, deve-se acionar o comando Trajetória de Animação. 

Fonte: https://support.microsoft.com/pt-br/office/adicionar-um-efeito-de-trajet%C3%B3ria-de-

anima%C3%A7%C3%A3o-f3174300-0d24-4671-a1c2-e286b41efba6  
 

RECURSO 016 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 19 para os cargos de nível médio. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que não existe a palavra 

“Shareponit”, podendo induzir o candidato ao erro. ANULAR A QUESTÃO. 
 

RECURSO 017 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 20 para os cargos de nível médio. 

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

comando indicado na busca arquivos de uma específica extensão. 

Fonte: https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/07/guia-conheca-todos-os-comandos-de-

buscas-do-google.html  
 

RECURSO 018 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 01 para os cargos de nível superior. 

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

abordado na questão se trata de “As palavras de relação” presente no conteúdo programático. 
 

 

https://support.microsoft.com/pt-br/office/adicionar-um-efeito-de-trajet%C3%B3ria-de-anima%C3%A7%C3%A3o-f3174300-0d24-4671-a1c2-e286b41efba6
https://support.microsoft.com/pt-br/office/adicionar-um-efeito-de-trajet%C3%B3ria-de-anima%C3%A7%C3%A3o-f3174300-0d24-4671-a1c2-e286b41efba6
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/07/guia-conheca-todos-os-comandos-de-buscas-do-google.html
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/07/guia-conheca-todos-os-comandos-de-buscas-do-google.html
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RECURSO 019 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 03 para os cargos de nível superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que os pronomes 

lhe, lhes só acompanham esses verbos para indicar posse (caso em que atuam como adjuntos adnominais). 

Informação disponível em: https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint63.php  
 

RECURSO 020 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 04 para os cargos de nível superior. 

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

apresenta correta, apresentando uma regra de acentuação, conforme o novo acordo ortográfico, informação 

disponível em : https://www.portugues.com.br/gramatica/guia-rapido-novo-acordo-ortografico.html  
 

RECURSO 021 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 07 para os cargos de nível superior. 

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

apresenta correta, conforme podemos verificar: 
 

1 - A mulher deveria estar com dor, porque chorava muito. 

2 - Maria está triste porque seu cachorro morreu. 

3 - O candidato não só estudou, mas também chegou cedo na prova. 

 

1 – Oração coordenada sindética explicativa, pois a conjunção “porque” está obrigatoriamente anteposta ao 

verbo 

2 – Oração subordinada adverbial causal, pois a ideia de causa está diretamente ligada àquilo que provoca um 

determinado fato, ou seja, a tristeza pela morte do cachorro. 

3 – Oração coordenada sindética aditiva, pois a ligação se faz através da conjunção, “mas também” que soma as 

ideias expressas na oração: estudou + chegou cedo. 
 

RECURSO 022 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 12 para os cargos de nível superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que houve erro de 

digitação do gabarito provisório, visto que a única alternativa correta está marcada na alternativa “a” 400.000 

vacinas. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “A”. 
 

RECURSO 023 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 13 para os cargos de nível superior. 

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

aborda assunto sobre “matemática financeira” presente no conteúdo programático. 
 

RECURSO 024 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 17 para os cargos de nível superior. 

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

de “Um quilobit” por segundo corresponde ao envio ou recepção de 1000 bits por segundo. O quilobit é a 

unidade usada para medir velocidade de transmissão de dados, já o quilobyte é a unidade usada para medir 

tamanho de arquivos. 

Informação disponível em: https://www.convertworld.com/pt/largura-de-banda/kilobit-por-segundo.html  
 

RECURSO 025 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 19 para os cargos de nível superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que os recorrentes 

devem verificar o enunciado da questão, o qual traz: devemos verificar algumas situações antes do envio, 

EXCETO. Observem que o comando solicita a exceção, sendo apenas a alternativa “d” apresentada na questão, 

ou seja, a alternativa “c” não é uma exceção a ser verificada. 

https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint63.php
https://www.portugues.com.br/gramatica/guia-rapido-novo-acordo-ortografico.html
https://www.convertworld.com/pt/largura-de-banda/kilobit-por-segundo.html
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Informação disponível em: https://support.microsoft.com/pt-br/office/mala-direta-usando-uma-planilha-do-

excel-858c7d7f-5cc0-4ba1-9a7b-0a948fa3d7d3  

 

RECURSO 026 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 20 para os cargos de nível superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, senão vejamos: 
 

Alternar para o modo de exibição Estrutura de tópicos. Ctrl+Alt+O 

 

Informação disponível em: https://support.microsoft.com/pt-br/topic/atalhos-de-teclado-do-word-95ef89dd-

7142-4b50-afb2-f762f663ceb2  
 

RECURSO 027 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 21 para o cargo de assistente 

administrativo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que as cláusulas 

exorbitantes conferem poderes à Administração que a colocam em posição de supremacia, contudo, estas estão 

relacionadas às prerrogativas e não às sujeições, que por definição, são impostos como limites à atuação 

administrativa, necessários para garantir o respeito às finalidades públicas e aos direitos dos cidadãos, logo, a 

palavra “sujeições”, torna a alternativa incorreta. 

Fonte: https://www.al.sp.gov.br/StaticFile/ilp/Contratos_administrativos.pdf  
 

RECURSO 028 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 24 para o cargo de assistente 

administrativo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que Aviso é a 

Modalidade de comunicação oficial expedida exclusivamente por Ministros de Estado ou autoridades com o 

mesmo status, cujos destinatários sejam de mesma hierarquia para o tratamento de assuntos oficiais de interesse 

do órgão. Indiferente da versão, a única definição correta é a trazida pela alternativa D. 

Fonte: 

https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/Reda%C3%A7%C3%A3o%20Oficial.pdf  

http://www.agitra.org.br/fotos/manual_padronizacao.pdf  
 

RECURSO 029 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 25 para o cargo de assistente 

administrativo. 

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

preliminar, assim constituída: 1. denominação por extenso do órgão expedidor, grafado em letras maiúsculas e 

em negrito; 2. epígrafe centralizada com a identificação do ato, seguida da numeração sequencial cronológica e 

da data por extenso, grafados em caracteres maiúsculos e em negrito; 3. ementa que explicite de modo conciso 

o objeto da norma, alinhada à direita, com nove centímetros de largura; e 4. preâmbulo com autoria grafada em 

letras maiúsculas e em negrito, fundamento legal e comando de execução. Logo, a identificação da autoridade 

signatária grafada em caracteres maiúsculos e em negrito, faz parte da estrutura básica, mas não da parte 

preliminar. 

Fonte http://www.agitra.org.br/fotos/manual_padronizacao.pdf  
 

RECURSO 030 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 26 para o cargo de assistente 

administrativo. 

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

estadunidense abordou de forma intensiva as questões relacionadas com relações humanas e as suas aplicações 

no contexto das políticas organizacionais. Estas relações humanas podem ser categorizadas em: relações 

https://support.microsoft.com/pt-br/office/mala-direta-usando-uma-planilha-do-excel-858c7d7f-5cc0-4ba1-9a7b-0a948fa3d7d3
https://support.microsoft.com/pt-br/office/mala-direta-usando-uma-planilha-do-excel-858c7d7f-5cc0-4ba1-9a7b-0a948fa3d7d3
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/atalhos-de-teclado-do-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/atalhos-de-teclado-do-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://www.al.sp.gov.br/StaticFile/ilp/Contratos_administrativos.pdf
https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/Reda%C3%A7%C3%A3o%20Oficial.pdf
http://www.agitra.org.br/fotos/manual_padronizacao.pdf
http://www.agitra.org.br/fotos/manual_padronizacao.pdf
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industriais (relativas à indústria); laborais (no ambiente de trabalho); relações públicas (relacionamento da 

empresa com intervenientes do exterior). Elton Mayo e Fritz Jules Roethlisberger foram dois dos nomes mais 

sonantes no estudo das teorias das relações humanas. 

Fonte: 

https://www.cliquef5.com.br/mobile/conteudo.php?sid=216&cid=198687  

http://psicologiaaplicadaets.blogspot.com/2016/04/significado-de-relacionamento.html  

https://deborahpimentel.com.br/wp-content/uploads/2018/03/rela%C3%A7%C3%B5es-e-conflitos-

%C3%A9ticos.pdf  

https://www.significados.com.br/relacionamento-interpessoal/  
 

RECURSO 031 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 27 para o cargo de assistente 

administrativo. 

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

abordado na questão se refere a lei de licitações 14.133/2021, vigente em todo território nacional, em todas as 

esferas dos poderes públicos e presente no conteúdo programático, especificamente em “Processo e 

procedimento administrativo. Licitações. Contratos Administrativos”, bem como em “Noções Básicas de 

Processos e Procedimentos Licitatórios”. 
 

RECURSO 032 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 28 para o cargo de assistente 

administrativo. 

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

abordado na questão se refere a lei de licitações 14.133/2021, vigente em todo território nacional, em todas as 

esferas dos poderes públicos e presente no conteúdo programático, especificamente em “Processo e 

procedimento administrativo. Licitações. Contratos Administrativos”, bem como em “Noções Básicas de 

Processos e Procedimentos Licitatórios”. 
 

RECURSO 033 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 30 para o cargo de assistente 

administrativo. 

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

abordado na questão se refere a lei de licitações 14.133/2021, vigente em todo território nacional, em todas as 

esferas dos poderes públicos e presente no conteúdo programático, especificamente em “Processo e 

procedimento administrativo. Licitações. Contratos Administrativos”, bem como em “Noções Básicas de 

Processos e Procedimentos Licitatórios”. 
 

RECURSO 034 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 35 para o cargo de assistente 

administrativo. 

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

abordado na questão se refere a lei de licitações 14.133/2021, vigente em todo território nacional, em todas as 

esferas dos poderes públicos e presente no conteúdo programático, especificamente em “Processo e 

procedimento administrativo. Licitações. Contratos Administrativos”, bem como em “Noções Básicas de 

Processos e Procedimentos Licitatórios”. 
 

RECURSO 035 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 23 para o cargo de técnico em 

enfermagem. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois nefropexia é a 

elevação e fixação do rim, visto que o procedimento é realizado por conta de uma ptose renal, que leva ao seu 

deslocamento, logo, deve ser elevado à posição anatômica de origem e fixado em sua região anatômica. 

Fonte: http://www.ifcursos.com.br/sistema/admin/arquivos/08-02-51-

https://www.cliquef5.com.br/mobile/conteudo.php?sid=216&cid=198687
http://psicologiaaplicadaets.blogspot.com/2016/04/significado-de-relacionamento.html
https://deborahpimentel.com.br/wp-content/uploads/2018/03/rela%C3%A7%C3%B5es-e-conflitos-%C3%A9ticos.pdf
https://deborahpimentel.com.br/wp-content/uploads/2018/03/rela%C3%A7%C3%B5es-e-conflitos-%C3%A9ticos.pdf
https://www.significados.com.br/relacionamento-interpessoal/
http://www.ifcursos.com.br/sistema/admin/arquivos/08-02-51-terminologiacir%E2%94%9C%E2%95%91rgica2007.ppt
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terminologiacir%E2%94%9C%E2%95%91rgica2007.ppt  

http://zecaalves.no.comunidades.net/terminologia-cirurgica  

https://www.docsity.com/pt/terminologia-cirurgica-2/4732176/  
 

RECURSO 036 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 25 para o cargo de técnico em 

enfermagem. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois a dispepsia é a 

dificuldade de deglutir alimentos e líquidos, logo, o termo é corretamente aplicado, de acordo com a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares -EBSERH, dispepsia é a dificuldade na deglutição de líquidos, dificuldade 

de matar a sede. 

Fonte: http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/393018/PrincipaisTermosdeEnfermagem.pdf  

https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=3539508  
 

RECURSO 037 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 26 para o cargo de técnico em 

enfermagem. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois a questão discorre 

sobre os cuidados no preparo do paciente para o transporte, etapa específica deste processo. Informar quanto a 

recursos locais que eventualmente tenham que ser disponibilizados em função do quadro do paciente. Como 

exemplo: se o setor de TC possui respirador mecânico e que tipo, de forma a dar continuidade ao suporte 

ventilatório adequado é um procedimento ligado à coordenação pré-transporte, enquanto que entregar a 

documentação médica completa com todas as informações do paciente, assim como exames complementares e 

relatórios médicos é um procedimento realizado no pós-transporte, logo, somente A se enquadra como cuidado 

de enfermagem na fase do preparo do paciente. 

Fonte: http://www.szpilman.com/CTI/protocolos/Protocolo%20Geral%20de%20Transporte.pdf  
 

RECURSO 038 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 27 para o cargo de técnico em 

enfermagem. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois as camas Fowler 

permitem movimento de elevação do dorso/cabeceira e flexão de pernas em relação ao plano horizontal do 

leito, com retorno a posição de origem, logo, permitem ao paciente permanecer sentados para realizar sua 

alimentação e também, para desconforto respiratório. Ainda, há erro na definição do recurso, sendo o ângulo 

Fowler (maior), que o semi-fowler (que equivale à metade deste). 

Fonte: https://docplayer.com.br/52359180-Manual-de-instrucoes.html  
 

RECURSO 039 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 28 para o cargo de técnico em 

enfermagem. 

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

solicita a explicação sobre a “regionalização”, sendo assim, as demais alternativas se referem a 

“hierarquização”. 

Informação disponível em: https://antigo.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude  
 

RECURSO 040 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 29 para o cargo de técnico em 

enfermagem. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, o assunto apresentado 

na questão se refere ao Sistema Único de Saúde – SUS, presente no conteúdo programático. 

Informação disponível em: https://antigo.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/glossario-do-sus  
 

 

http://www.ifcursos.com.br/sistema/admin/arquivos/08-02-51-terminologiacir%E2%94%9C%E2%95%91rgica2007.ppt
http://zecaalves.no.comunidades.net/terminologia-cirurgica
https://www.docsity.com/pt/terminologia-cirurgica-2/4732176/
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/393018/PrincipaisTermosdeEnfermagem.pdf
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=3539508
http://www.szpilman.com/CTI/protocolos/Protocolo%20Geral%20de%20Transporte.pdf
https://docplayer.com.br/52359180-Manual-de-instrucoes.html
https://antigo.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude
https://antigo.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/glossario-do-sus
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RECURSO 041 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 21 para o cargo de fiscal de tributos II. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois a moralidade 

administrativa constitui pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública, que deve obedecer não 

somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos que podem ser estabelecidos em cada instituição. A 

violação de regras éticas e morais pode eventualmente configurar infração disciplinar e, em casos mais graves, 

improbidade administrativa. Além disso, todo e qualquer cidadão pode ajuizar ação popular contra atos públicos 

que afrontem a moralidade administrativa. Anote-se, ainda, que a moralidade vincula-se com o princípio da 

razoabilidade, pelo qual os atos do administrador público devem ser adequados para se atingir a finalidade 

pública, devem ser brandos nas restrições que causam aos particulares e os inconvenientes que causam devem 

ser compensados por benefícios à coletividade. O que aponta a alternativa A é sobre o princípio da Legalidade 

(art. 37), onde o Estado é resultado da vontade da coletividade. Por conseguinte, as entidades públicas e a ação 

do administrador público está condicionada aos mandamentos legais e às exigências do bem comum. Os atos 

que desrespeitam a lei são viciados e alguns vícios não podem ser corrigidos, o que exige a anulação do ato e, 

eventualmente, se houver má-fé ou falha, a responsabilização do Estado e do agente público. Na Administração 

Pública não há real liberdade nem vontade pessoal, mas sim ações vinculadas às finalidades públicas de cada 

instituição. Em alguns casos, porém, a legislação cria espaços de discricionariedade, ou seja, dá margens de 

escolha para o administrador, mas mesmo nessas situações há que se observar os princípios gerais e as 

finalidades públicas. 

Fonte: https://www.fea.usp.br/media/fck/Manual_direito_Administrativo_FEA.pdf  

 

RECURSO 042 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 22 para o cargo de fiscal de tributos II. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois Segundo Cortella 

(2009, p. 102), a ética é o que marca a fronteira da nossa convivência. [...] é aquela perspectiva para olharmos 

os nossos princípios e os nossos valores para existirmos juntos [...] é o conjunto de seus princípios e valores que 

orientam a minha conduta. Quanto a ser um assunto tradicional dos filósofos e pensadores, Chauí (1998, p. 25), 

afirma que a Filosofia existe há vinte e cinco séculos e, neste período, a ética, enquanto um dos seus principais 

ramos, esteve sempre presente e continua viva. Cortella ainda relata que a moral é entendida como um conjunto 

de normas para o agir específico ou concreto. Assim, constitui-se de valores e preceitos ligados aos grupos 

sociais e às diferentes culturas, determinando o que é ou não aceito por este grupo como bom ou correto. Já a 

ética é a reflexão sobre a moral. Logo, apenas os itens II e III estão corretos, pelas definições. 

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/155316/1/unesp-nead_reei1_ee_d05_texto1.pdf  
 

RECURSO 043 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 24 para o cargo de fiscal de tributos II. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois o conteúdo atende 

ao edital nos temas “Impostos; Taxas; Emolumentos; Contribuição de melhoria”. 
 

RECURSO 044 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 25 para o cargo de fiscal de tributos II. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois é correto afirmar 

que há uma afirmação equivocada, quando se associa o artigo da CF ao CTN, contudo, o senado, aponta, em 

seu texto sobre o CTN, que o Art. 146-A é dispositivo constitucional pertinente ao CTN, logo, parte dele, como 

aplicado ao texto, e pela leitura temos que a Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de 

tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, 

por lei, estabelecer normas de igual objetivo, logo, temos evidência do correto texto incluso ao CTN, e de 

resposta incontestável. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496301/000958177.pdf?sequence=1  
 

 

 

 

https://www.fea.usp.br/media/fck/Manual_direito_Administrativo_FEA.pdf
https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/155316/1/unesp-nead_reei1_ee_d05_texto1.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496301/000958177.pdf?sequence=1
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RECURSO 045 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 27 para o cargo de fiscal de tributos II. 

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

conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos por processo de 

acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, e conservados em 

decorrência de seu valor, definição diferente da abordada pela alternativa. 

Fonte: https://uspdigital.usp.br/proteos/manual/versao2/conceitosbasicos.pdf  
 

RECURSO 046 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 30 para o cargo de fiscal de tributos II. 

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

refere ao art. 1º do Ato Complementar de 1966, que se refere a impostos, assunto presente no conteúdo 

programático. 

Informação disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ACP/acp-31-66.htm  
 

RECURSO 047 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 34 para o cargo de fiscal de tributos II. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, conforme podemos 

verificar no art. 7º da lei 8.666/93: 

 
Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de 

serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à 

seguinte sequência: 

 

I - projeto básico; 

II - projeto executivo; 

III - execução das obras e serviços. 

 

Sendo assim, fica evidente que a alternativa “c - Processo licitatório” é a única exceção que não faz parte da 

sequência correta exposta no referido artigo da lei 8.666/93. 
 

RECURSO 048 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 23 para o cargo de pedagogo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, o assunto abordado na 

questão se trata de “didática geral”, presente no conteúdo programático. MORETO, 2008, representa apenas 

uma afirmativa bibliográfica. 

Em relação a alternativa ‘B’ dada como incorreta pelos recorrentes, é na verdade certa, pois traz uma crítica do 

modelo construtivista à prova, “a prova serve apenas para que o aluno devolva um conhecimento pronto, 

repetindo o que o professor falou em aula”, como é a visão de prova por essa tendência pedagógica, para o 

Construtivismo, a avaliação tem um sentido amplo e deve ser feita de formas diversas, com instrumentos 

variados. 

Fonte: https://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1735/1735.pdf  
 

RECURSO 049 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 24 para o cargo de pedagogo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois a questão, aborda, 

explicitamente, o tema do edital “Aspectos do trabalho cotidiano em relação à coordenação, supervisão e 

orientação escolar: o educador, o educando e suas relações” sendo pertinente a este certame. 
 

RECURSO 050 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 25 para o cargo de pedagogo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois o tema da questão 

está incluso no conteúdo programático em “os conteúdos de ensino e os materiais didáticos”. 
 

https://uspdigital.usp.br/proteos/manual/versao2/conceitosbasicos.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ACP/acp-31-66.htm
https://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1735/1735.pdf


          ESTADO DE SANTA CATARINA 

         MUNICÍPIO DE POMERODE 

 

10 

 

RECURSO 051 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 26 para o cargo de pedagogo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois o tema da questão 

está incluso no conteúdo programático em “os métodos e procedimentos de ensino”. Em relação a possuir mais 

de uma resposta correta, os recorrentes devem verificar o tema central do enunciado, ou seja, “ensinar numa 

população desconhecida”, tal informação está representada pelo ato social e político. Sendo assim, em relação 

ao tema central do enunciado, podemos verificar que há apenas uma alternativa correta. 
 

RECURSO 052 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 25 para o cargo de professor disciplina 

específica - língua alemã. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, pois de acordo com o texto 

Frau Schmidt comprou apenas três garrafas de água mineral. Quem comprou cinco garrafas de água mineral foi 

Frau Meier, ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “D”. 

 

RECURSO 053 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 26 para o cargo de professor disciplina 

específica - língua alemã. 

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

apresenta a palavra “Schokoladenkuchen” que significa “bolo de chocolate. Sendo assim, em “bolo de 

chocolate” temos a presença de uma locução adjetiva (de chocolate), conforme mencionado no gabarito 

provisório. Trata-se de uma interpretação de texto em alemão. 
 

RECURSO 054 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 24 para o cargo de professor disciplina 

específica – ensino religioso. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, pois pelo fato de 

apontar para as quatro direções, a suástica representa o deus Brahma. Esse é um símbolo sagrado e próspero 

para os hindus. 

Fonte https://www.dicionariodesimbolos.com.br/simbolos-religiosos/  

 

RECURSO 055 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 29 para o cargo de professor disciplina 

específica – ensino religioso. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que os itens I e II 

estão em desacordo com o exposto no art. 208 da Constituição Federal, senão vejamos: 

 

I - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

especializada de ensino; (correto seria na rede regular de ensino e não especializada como por exemplo 

APAE) 

II - Oferta de ensino diurno regular, adequado às condições do educando. (correto seria ensino noturno) 

 

Demais recursos não foram julgados por estarem em desacordo com o item 8.4 do 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. 

 

Município de Pomerode, 17 de junho de 2021.  
 

ÉRCIO KRIEK  

Prefeito Municipal  

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/simbolos-religiosos/

