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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA/SC 
 

PROCESSO SELETIVO 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 

11020 / 10993 / 11042 
ASSISTENTE SOCIAL / CIRURGIÃO 

DENTISTA 
16 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos acima na referida questão afirma-se: 
Em que pese os recursos apresentados pelos candidatos, os mesmos não 
encontram amparo ensejador de anulação de questão, considerando que a mesma 
versa sobre os princípios da municipalidade a qual é consabida se opera mediante 
LEI PRÓPRIA, qual seja, Lei Orgânica Municipal.  
Apesar da questão apresentar um leve erro ortográfico na palavra “reginal” 
ocasionado pelo próprio corretor ortográfico do software em questão, a ideia 
principal da afirmação contida na alternativa em momento algum sofreu desvio de 
interpretação, sendo óbvio e notório que a escrita correta da palavra seria 
“regional”.  
Ademais, a resposta do gabarito é totalmente contrária a idéia trazida no enunciado 
da resposta objeto do recurso, uma vez que a alternativa oficial, ou seja, em 
desconformidade com os princípios contidos na lei orgânica municipal,  versa sobre 
a “valorização social do trabalho e da livre iniciativa”, enquanto que a resposta 
contendo erro ortográfico versa sobre a “cooperação entre municípios visando 
progresso regional”, ou seja, narrativas totalmente contrárias entre si. 
Ao candidato que efetuou estudo da respectiva lei, o mesmo deve possuir 
conhecimento sobre os respectivos princípios, entre eles o “progresso regional” via 
cooperação entre os municípios. 
Outrossim, é inadequado alegar que, no caso de uma questão trazer uma palavra 
escrita de forma errônea, a mesma venha a desvirtuar totalmente a idéia explanada 
e por conseguinte sua compreensão, induzindo a uma resposta através do erro 
ortográfico. 
Da simples análise observa-se que o contexto da questão induz ao entendimento 
que trata-se de progresso alusivo a uma região, neste caso ao do município 
respectivo a lei orgânica municipal. 
A questão se apresenta de forma clara e objetiva quando pede para assinalar a 
alternativa incorreta dentre as apresentadas, sendo que a única resposta possível é 
a indicada no gabarito já publicado anteriormente. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   
  

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

11024 / 11182 / 11098 
PSICÓLOGO / AGENTE DE SAÚDE / 

ASSISTENTE SOCIAL 
17 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos acima na referida questão afirma-se: 
Em que pese os recursos apresentados pelos candidatos, os mesmos não 
encontram amparo ensejador de anulação de questão.  
Apesar da questão apresentar o vocábulo “complete” no qual a forma correta e 
óbvia seria “compete” conforme pode-se constatar lendo-se o enunciado da 
questão, em momento algum há indução ao erro de interpretação por parte do 
candidato, uma vez que o enunciado da questão pede para apontar a exceção das 
alternativas apresentadas, sendo que a interpretação do enunciado é parte 
integrante da prova, visto que na grande maioria dos recursos, o próprio candidato 



soube identificar o vocábulo correto para a questão “compete”, fato este que 
comprova novamente o entendimento do enunciado por parte do candidato.  
Da simples análise das opções de respostas elencadas, observa-se que o 
enunciado trata de questão alusiva a competência exclusiva do município, 
objetivando que o candidato responda qual a resposta que apresenta exceção ao 
questionamento. 
Outrossim, seria improcedente por parte da banca aplicar uma questão com erro 
material com a intenção de fazer uma “pegadinha” prejudicando desta forma a 
interpretação da questão. 
Como dito, ao candidato que efetuou estudo e, por conseguinte, obteve 
conhecimento acerca da competência exclusiva do município, não pode alegar por 
via de recurso, mediante apontamento de erro ortográfico, qualquer forma de 
indução ensejador de equivoco na escolha, uma vez que o objetivo da questão é 
claro, indicar qual das alternativas de resposta versa sobre exceção. 
A questão se apresenta de forma clara e objetiva quando pede para assinalar a 
alternativa incorreta dentre as apresentadas, sendo que a única resposta possível é 
a indicada no gabarito já publicado anteriormente. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

11203 MÉDICO GENERALISTA 09 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto na referida questão afirma-se: 
Observa-se que o enunciado é bastante claro:   
“Se apenas os artigos indefinidos que aparecem neste período fossem substituídos 
por artigos definidos, quantas palavras deveriam obrigatoriamente ser pluralizadas 
para seguir os preceitos de concordância verbal e nominal:” 
“um homem que cava um poço com perfeição e em tempo hábil, realiza um 
trabalho com eficiência; um homem que sabe o local correto para cavar o poço e 
achar água executa o trabalho com eficácia” 
Não há a inclusão de exceto a contagem dos artigos, ou quantas outras palavras 
deveriam ser pluralizadas; portanto a resposta esperada é: "Uns homens que 
cavam uns poços com perfeição e em tempo hábil, realizam uns trabalhos com 
eficácia; uns homens que sabem o local correto para cavar o poço e achar água 
executam o trabalho com eficácia." 
Como é possível constatar, a pluralização, segundo o comando do enunciado e os 
preceitos gramaticais, tem como obrigatoriedade DOZE (12) palavras. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já 
publicada anteriormente.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

11202 / 11203 MÉDICO GENERALISTA 01 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos acima na referida questão afirma-se: 
As considerações apresentadas pelos candidatos são pertinentes. A alternativa 
que atende ao enunciado da questão é a letra “A”. As demais alternativas constam 
da V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto 
Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST. Portanto troca-se o 
gabarito de “B” para “A” 
Pelo exposto, resta DEFERIR O RECURSO, alterando-se o gabarito provisório já 
publicado. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

11003 / 11078 / 11150 MÉDICO GENERALISTA 03 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos acima na referida questão afirma-se: 
As considerações apresentadas pelos candidatos são pertinentes. A alternativa 
que atende ao enunciado da questão é a letra “D”. A microscopia considerada 
típica é o granuloma não caseoso. Portanto troca-se o gabarito provisório de “C” 
para “D”. 



Pelo exposto, resta DEFERIR O RECURSO, alterando-se o gabarito provisório já 
publicado. 

  
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

11202 / 11169 / 11150 
11203 

MÉDICO GENERALISTA 04 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos acima na referida questão afirma-se: 
A questão discursa sobre um paciente feminino de 44 anos que procura 
atendimento médico com quadro de aumento de apetite, tremor das mãos, insônia, 
dor em articulações, pele quente e lisa, taquicardia sinusal e esplenomegalia, e 
solicita a alternativa que inclui a principal hipótese diagnóstica. De acordo com as 
bibliografias - Harrison - Medicina Interna (dois volumes), A Fauci; Braunwald, D. 
Kasper, Hauser, Longo, Jameson e Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 
201; e Goldman, D. Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São Paulo: 
Elsevier, 2014: “Na fase inicial da Tireoidite de Hashimoto ocorre uma elevação 
transitória dos hormônios tireoidianos, eventualmente levando à tireotoxicose 
manifesta. Como na maioria dos casos a elevação hormonal é subclínica, essa 
fase passa desapercebida. A segunda fase da doença é o hipotireoidismo 
subclínico, caracterizado pela elevação dos níveis de TSH, sem ainda haver queda 
do T3 e T4 séricos abaixo do valor de referência. A evolução para a terceira fase 
da doença – hipotireoidismo clinicamente manifesto – ocorre em média na taxa de 
5% ao ano.” “São Sinais e sintomas do Hipertireoidismo: pele quente e lisa, 
sudorese excessiva, prurido, cabelo fino e sedoso, eritema palmar, queda de 
cabelos, separação da unha do respectivo leito ungueal; palpitações, taquicardia 
sinusal, arritmias atriais; fadiga, miopatia, artralgia; aumento do apetite disfunção 
hepática; labilidade emocional, insônia, tremor fino das mãos/língua, hiper-reflexia; 
oligomenorreia e amenorreia, perda da libido e disfunção erétil; hipoproteinemia, 
elevação de ALT, fosfatase alcalina, enzima conversora de angiotensina e ferritina, 
redução do colesterol e microcitose.” (Resposta Correta: Alternativa D – 
Hipertireoidismo) 
Pelo exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se a alternativa já 
publicada. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

11231 / 11095 / 11098 AGENTE DE SAÚDE 12 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto na referida questão resolve-se: 
(1/5)*X + 800 = 1320 
(1/5)*X = 1320 - 800 
(1/5)*X = 520 
 X = 520*5 
 X = 2600 
Pelo exposto, resta DEFERIR O RECURSO, alterando-se o gabarito provisório já 
publicado para a letra “B” 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

11024 AGENTE DE SAÚDE 11 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto na referida questão, afirma-se: 
A questão está bastante clara em seu enunciado: “cercar uma área retangular”, não 
sendo possível interpretar de outra maneira, até porque, a questão traz uma única 
resposta correta possível, e resolvendo-se de forma correta chega-se ao resultado 
esperado. 
Calcula-se inicialmente o perímetro (soma dos lados)  
12,5 + 12,5 + 10,4 + 10,4 = 45,80 
Multiplica-se o perímetro por 5 visto que serão 5 fios utilizados na cerca.  
45,80 x 5 = 229 metros 
Multiplica-se a metragem do fio pelo valor do metro 
229 x 0,51 = R$ 116, 79 
Pelo exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se a alternativa já 



publicada. 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
11098 / 11095 AGENTE DE SAÚDE 01 Contra Gabarito Provisório 

Situação: DEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto na referida questão, afirma-se: 
A questão não abordou a faixa etária da criança, não tendo desta forma uma 
correta assimilação de resposta. 
Pelo exposto, resta DEFERIR O RECURSO,  anulando-se a questão e pontuando-
se para todos os participantes ao cargo. 

 
 

Sem mais, 
 

Registra-se e publica-se, 
 

Joaçaba, 02 de Outubro de 2017. 
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