
 
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL CP Nº 001 DE 29 DE FEVEREIRO 2016 

CONCURSO PÚBLICO 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5201 NUTRICIONISTA 09 CONTRA GABARITO 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata especificamente a questão de nº 09, afirma-se: 
A resposta correta da questão é a letra “D”, pois corresponde a um método de avaliação do consumo 
alimentar e não é retrospectivo. 
A pergunta pede para assinalar método "não retrospectivo" de avaliação do consumo alimentar. 
Avaliação antropométrica não é um método de avaliação do consumo alimentar. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
5406 MÉDICO VETERINÁRIO 08 CONTRA GABARITO 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato especificamente a questão de nº 08, afirma-se: 
Em nenhum momento foi citado que seriam descritos "todas" as características de ovos impróprios 
para o consumo. As características descritas na alternativa “D” são algumas das quais caracterizam 
ovos impróprios para o consumo de acordo com o artigo 733 do RIISPOA. Sendo assim a alternativa 
“D” está correta. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
5406 MÉDICO VETERINÁRIO 10 CONTRA GABARITO 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato especificamente a questão de nº 10, afirma-se: 
Segundo a literatura pesquisada na elaboração das questões (Manual de terapêutica veterinária - 
Silvia Franco Andrade), a imunização ativa se dá através de organismos íntegros. Além disso, a 
palavra imunização, segundo o dicionário, significa tornar imune. Ou seja, o animal pode se tornar 
imune de forma natural através do contato com um micro-organismo vivo e íntegro. Este seria um 
exemplo de imunizações ativa natural. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa já exposta. 

 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
5406 MÉDICO VETERINÁRIO 03 CONTRA GABARITO 

Situação: DEFERIDO 
 

Justificativa: 
Em resposta ao recurso interposto pelo candidato especificamente a questão de nº 03, afirma-se: 
Dado provimento ao recurso, pois a mesma apresenta erro de material. 
Diante do exposto, DEFERE-SE o recurso, anulando a questão e pontuando-se para todos ao cargo. 

 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
5575 / 5406 MÉDICO VETERINÁRIO 06 CONTRA GABARITO 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos pelos candidatos especificamente a questão de nº 06, afirma-
se: 
Dado provimento aos recursos, pois a mesma apresenta erro de material. 
Diante do exposto, DEFERE-SE o recurso, anulando a questão e pontuando-se para todos ao cargo. 

 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
5575 MÉDICO VETERINÁRIO 26 CONTRA GABARITO 

Situação: DEFERIDO 
 

Justificativa: 
Em resposta ao recurso interposto pela candidata especificamente a questão de nº 26, afirma-se: 
Dado provimento ao recurso, pois a mesma não apresenta resultado correto. 
Diante do exposto, DEFERE-SE o recurso, anulando a questão e pontuando-se para todos. 

 

Joaçaba,SC 2 de Maio de 2016. 
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