
 
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL Nº 001, DE 23 DE JANEIRO DE 2017 

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC 
PROCESSO SELETIVO 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

9025 / 9119 ENFERMEIRO 04 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação aos recursos interpostos pelos candidatos, afirma-se: 
O cuidado estratégico com o álcool e as orientações do AAA são linhas de cuidados a 
pacientes etilistas importantes, porém, a questão trabalha com a política de redução de 
danos, esta é voltada a redução do uso da droga em si e não da abstinência total como 
proposta pelo AAA ou o guia de cuidados com álcool e outras drogas. Dentro da Política de 
Redução de danos, as recomendações citadas são não beber e dirigir, beber bastante 
água, alternar o consumo de bebidas alcoólicas com alimentos e bebidas não alcoólicas, 
evitar beber de barriga vazia, optar por bebidas fermentadas à destiladas, entre outras 
sugestões.  
Fontes: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/114804/000954269.pdf?sequence=1  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.pdf 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

9025 / 9119 ENFERMEIRO 05 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação aos recursos interpostos pelos candidatos, afirma-se: 
Segundo o parecer do COREN/SP, Recomenda-se que a coleta de secreção vaginal e anal 
com swab em gestantes para pesquisa de estreptococo do grupo B, (sem a introdução do 
espéculo), seja realizada preferencialmente pelo Enfermeiro na consulta de Enfermagem. 
Segundo a prefeitura de SP sobre o programa Mãe Paulistana, O método de rastreamento é 
baseado na cultura de secreção vaginal e retal, colhidas por SWAB, para EGB, entre a 35ª e 
a 37ª semanas de gestação, para todas as gestantes. Segundo a URI Erechim, Apesar dos 
avanços tecnológicos na medicina pediátrica, a sepse neonatal pelo Streptococcus do grupo 
B (EGB) é a principal causa de morte em RNs (recém-nascidos). O EGB, além de ser a 
principal causa de sepse, pode causar a meningite em RNs, tendo como principal forma de 
identificação a cultura a partir de amostras coletadas da região anorretal e vaginal, no período 
gestacional entre a 35ª e 37ª semana.  
Fontes:  
http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/149_553.pdf  
http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/parecer_coren_sp_2014_024.pdf  
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/mulher/Prot_estrept
ococo_B.pdf  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

9234 ODONTÓLOGO 09 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto pelo candidato, afirma-se: 
O candidato alega que a resposta da referida questão é a letra “B” ao invés da letra “A”, 
porém, a referida questão desde sua data de publicação sempre foi a letra “B”, jamais a 
letra “A”. Houve uma falha na formulação do recurso por parte do candidato. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 



 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

9348 / 9906 MÉDICO VETERINÁRIO 02 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em relação aos recursos interpostos pelos candidatos, afirma-se: 
Houve falha na marcação da resposta correta. A alternativa correta é a letra “B”, assim 
como disposto pelos candidatos. 
Pelo exposto, resta DEFERIDO O RECURSO, alterando-se a assertiva já publicada 
anteriormente, de “C” para “B”. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

9808 MÉDICO VETERINÁRIO 05 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto pelo candidato, afirma-se: 
Houve um equívoco na elaboração da questão que não considerou a Portaria SAR n°017-
2012, de 20-07-2012. Podendo a questão ter duas alternativas como resposta correta.  
Pelo exposto, resta DEFERIDO O RECURSO, anulando-se a questão, e pontuando-se para 
todos os candidatos do cargo. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

9234 ODONTÓLOGO 23 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto na referida questão, afirma-se: 
Na frase I, o termo desobediente está qualificando o substantivo criança (sujeito), 
exercendo a função de adjunto adnominal. 
Na frase II, o termo vem isolado por vírgulas, podendo ser deslocado, exercendo a função 
de predicativo do sujeito. 
Na frase III, o termo desobediente Também qualifica o termo criança (objeto indireto), por 
isso pode ser classificado como adjunto adnominal, e da mesma forma, por qualificar um 
termo que está no predicado, ou seja, após o verbo de ligação, exerce função de 
predicativo. 
A diferença entre a classificação da frase II e da frase III é que: em II desobediente é 
predicativo do sujeito e em III é predicativo do objeto. 
Contudo, esta diferenciação não era a chave do questionamento, na prova. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

9333 ENGENHEIRO AMBIENTAL 27 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto na referida questão,  resolve-se: 
Os termos de uma fração correspondem ao numerador e denominador. Assim teremos de 
encontrar um número X que devem ser somados ao numerador e ao denominador da 
fração. 
(11+X)/(15+X)=6/7 
Resolvendo: 
7(11+X)=6(15+X) 
77 + 7X = 90 + 6X 
X = 90-77 
X=13  (Opção “B” da questão.) 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inscrição Cargo Questão Solicitação 
9808 MÉDICO VETERINÁRIO 26 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto na referida questão, resolve-se: 
Este é um problema clássico de conjuntos, ensinado no Ensino Médio. 
Temos assim: 
Torcem somente para o Flamengo = 380 - 80 = 300 torcedores. 
Torcem somente para o internacional = 230 - 80 = 150 torcedores 
Total dos torcedores = 300 + 150 + 80 = 530 
Como foram entrevistados 740 pessoas, tem-se que 740 - 530 = 210 são as pessoas que 
não torcem nem para o flamengo nem para o internacional. 
 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

9234 ODONTÓLOGO 28 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto na referida questão, resolve-se: 
Seja A o número que será dividido em partes diretamente proporcionais, 
Então: 
A/8 é a menor parte e A/5 a maior. 
A/5 - A/8 = 72 
Resolvendo-se a equação acima obtém-se: 
(8A - 5A) / 40 = 72 x 40/40 
3A=2880 
A = 960 
a menor parte é A/8 = 960/8 = 120 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questões Solicitação 

9014 / 9254 - 9144 Professor Ensino Fundamental 13 – 14 - 15 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação aos recursos interpostos nas referidas questões, afirma-se: 
Em análise novamente ao ementário proposto, constatou-se a ausência do conteúdo 
cobrado na ementa (Lei Orgânica Municipal), motivo pelo qual, recomenda-se a 
suspensão das mesmas exclusivamente para o referido cargo. 
Pelo exposto, restam DEFERIDO OS RECURSOS, anulando-se as questões e 
pontuando-se para todos os candidatos do cargo. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

9443 / 9378 
VIGIA / AGENTE DE SAÚDE NO 

COMBATE DE ENDEMIAS 
15 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto pelo candidato, afirma-se: 
Apesar de ocorrer erro material na formulação do enunciado, quando na verdade deveria ser 
“Estado de Santa Catarina” ao invés de “Município de Santa Catarina”, em momento algum a 
questão ficou prejudicada, sendo que todas as alternativas de reposta estão claramente 
demonstrando que o foco da questão é em relação ao “Estado de Santa Catarina”. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
 

Registra-se e publica-se em, 
 

Joaçaba-SC, 13 de Março de 2017. 
 

APRENDER.COM 


