
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
 

EDITAL CP Nº 001 DE 10 DE FEVEREIRO 2016 

MUNICÍPIO DE IBIAM 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
5266 PSICÓLOGO 01 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 01, afirma-se: 
A questão se encontra de forma clara e objetiva. Se na questão estivesse descrito após um 
“acontecimento estressante” como sugeriu a candidata, isso afetaria a alternativa correta, 
podendo ser confundida com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático. Por isso, tendo por 
base o artigo intitulado: “Transtorno de Adaptação” de autoria de Marilda Emmanuel Novaes 
Lipp (2007), verifica-se que após a descrição de um estresse excessivo, conforme aponta a 
questão, seus efeitos aplicam-se na área social, pois o sujeito precisa lidar com o estresse e 
sua capacidade de adaptação fica prejudicada uma vez que está inteiramente envolvida com 
isso.  
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5018 PSICÓLOGO 05 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 05, afirma-se: 
A questão está baseada no Roteiro de Avaliação do Estado Mental de Cordioli et al., o qual 
emprega o termo “Transtornos mais comuns...”. De acordo com o dicionário Aurélio (2010), a 
palavra transtorno pode ser: 1 Ato ou efeito de transtornar. 2 Perturbação, alteração, 
mudança. 3 Contratempo; contrariedade. 4 Incômodo. 5 Desarranjo mental. Dessa forma, 
também pode ser considerada alteração, conforme a candidata sugere.  
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5263 TESOUREIRO 12 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 12, afirma-se: 
No Curso Prático de Gramática, pág. 335, da editora Scipione, 6ª edição,  São Paulo, 2013, 
Ernani Terra há a seguinte justificativa: 
Metáfora consiste numa alteração de significado baseada em traço de similaridade entre 
dois conceitos... A metáfora é uma comparação implícita, isto é, SEM O CONECTIVO 
COMPARATIVO (COMO). Portanto, se é uma afirmação é metáfora. Só poderia ser 
comparação se a frase, em análise fosse: " a vida é COMO um tango. 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5263 TESOUREIRO 14 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 14, afirma-se: 
A análise que fundamentou o recurso não procede, pois o candidato não identificou que a 
alteração de sentido ocorre pela alteração do uso do nexo-lógico (conjunção). Na frase 
original do texto, o autor usou o MAS - conjunção coordenativa adversativa. Seus conectivos 
correspondentes são: porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. 
A única frase que não foi reescrita com este conectivos nexo-lógicos foi aquela cuja 
substituição por UMA VEZ QUE introduz uma oração adverbial causal. 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
 
 



Inscrição Cargo Questões Solicitação 
5071 MÉDICO 16 / 17 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção as questões 16 e 17, afirma-
se: 
O enunciado "a oração em destaque" se justifica por ser retira do texto, visto que o período 
está destacado entre aspas. 
Fundamentação teórica:  
Na pág. 243, do livro" Curso Prático de Gramática" Ernani Terra, 6ª edição, editora Scipione, 
2013, há a seguinte definição:" No período composto, as orações se relacionam de tal modo 
que umas podem exercer função sintática em relação à outra. Toda período composto por 
subordinação é formado por uma oração principal e uma oração subordinada, cuja função 
sintática é determinada pela conjunção. 
Portanto, o recurso não procede, visto que o candidato deveria analisar a conjunção, e dar a 
ela a devida classificação pela função sintática que esta estabelece no período. 
Podem servir de base para este esclarecimento outras gramáticas, como: pág. 584, 
Aprender e praticar gramática , Mauro Ferreira, FTD, 2014; pág. 346, Estudos de gramática, 
Giacomozzi, Gilio; Valério, Gildette; Fenga, Cláudia. FTD . 2010. 
Diante do exposto, resta INDEFERIR OS RECURSOS, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 
4846/4912/5294/5340/5190/5071 

 
FARMACÊUTICO/TESOUREIRO/MÉDICO 

 
25 

 
Contra Gabarito 

Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelos candidatos, em atenção a 
questão 25, demonstra-se: 

A = NÚMERO DE ACERTOS 
E = NÚMERO DE ERROS 

A + E = 80 
4A + 1,5E = 290 

 4A + 1,5(80 - A) = 290 
4A + 120 - 1,5A = 290 

 2,5A = 290 - 120 
 A = 170/2,5 

 A = 68 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o 
gabarito já exposto. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5101 / 5294 TESOUREIRO  32 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelos candidatos, em atenção a questão 32, afirma-se: 
Apesar da questão fazer menção ao Luiz Inácio Lula da Silva como novo ministro da Casa 
Civil, recentemente o mesmo esta suspenso do exercício, considerando que a posse foi 
valida, sendo a mesma suspensa por via de liminar no âmbito judicial. A liminar não anulou a 
posse e sim a suspendeu, razão pela qual, o status de ex-ministro continua mantido, sendo 
que tal situação não interfere em momento algum no foco da questão, um vez que a questão 
invoca qual o nome do ex-ministro da casa civil que supostamente seria substituído pelo 
então Luiz Inácio Lula da Silva, tendo como única resposta dentre as apresentadas a letra 
“C”. 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 
-------------- ------------- 39 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos pelos candidatos, em atenção a questão 39, afirma-
se: 
A referida questão apresenta-se de forma equivocada. 
Diante do exposto, resta DEFERIR O RECURSO, pontuando-se para todos do referido 
cargo. 



Inscrição Cargo Questão Solicitação 
 4912 / 5018 TESOUREIRO / PSICÓLOGO 33 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelos candidatos, em atenção a questão 33, afirma-se: 
Primeiramente, é necessário esclarecer que a questão objeto de análise diz respeito a 
“conhecimentos gerais”, e, neste tópico aborda conhecimentos alusivos ao “Brasil”, portanto, 
a Revolução Farroupilha encontra seu conteúdo ligado a aspectos inerentes a história do 
país, estando sua previsão contida no edital. Ademais, em relação ao enunciado da questão, 
especificamente a figura história, requer-se resposta relativa a exceção de personagem 
histórico da Revolução Farroupilha. A Resposta que refere-se a exceção versa sobre 
personalidade ligada a Guerra do Contestado, qual seja, resposta “D”.  
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5263 TESOUREIRO  34 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 34, afirma-se: 
As razões apresentadas no recurso não prosperam, considerando que, conforme 
informações junto aos endereços eletrônicos relacionados, bem como, as informações 
divulgadas nos demais meios de comunicação (tv, rádio, revistas, jornais e outros) de 
abrangência local, regional, nacional e internacional, a deflagração da alusiva operação foco 
de análise ocorreu no ano de 2014. 
Fonte1:http://m.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1548049-entenda-a-operacao-lava-jato-da-
policia-federal.shtml 
Fonte2:https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato 
Fonte3:http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/entenda-operacao-lava-jato-da-policia-
federal.html 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5119 TESOUREIRO  37 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 37, afirma-se: 
Conforme informações constantes nos endereços eletrônicos abaixo relacionados, bem 
como, matéria divulgada em meios de comunicação (emissora de TV), o projeto fora 
desenvolvido de maneira participativa e conjunta entre a União Européia (Agência Européia 
Espacial) e a Rússia, sendo o lançamento no território Russo.  

1. http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/2016-03-14/uniao-europeia-e-russia-lancam-com-
sucesso-missao-que-vai-explorar-marte.html 

2. http://www.jornalfloripa.com.br/emcimadahora/site/?p=noticias_ver&id=35347 
3. http://expresso.sapo.pt/internacional/2016-03-14-Missao-europeia-parte-para-Marte-a-

descoberta-de-indicios-de-vida 
4. https://www.youtube.com/watch?v=UPbiHuGlxeU 

Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto. 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
4912 / 5294 TESOUREIRO  38 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos pelos candidatos, em atenção a questão 38, afirma-
se: 
Não prospera as razões apresentadas, considerando que o enunciado da questão é claro 
requerendo que seja apontado o nome do ex-deputado o qual, assinou acordo de 
colaboração premiada em episódio apurado na “Operação Lava Jato”, sendo que a questão 
auxilia o candidato dizendo que o alusivo ex-político teria sido o 2º a colaborar com as 
investigações, informação esta amplamente divulgada nos meios de comunicação tanto 
televisionado, no rádio, escrito e disponibilizado de modo eletrônico (internet). 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto. 

 
 
 
 



Inscrição Cargo Questão Solicitação 
5071 MÉDICO 07 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos pelos candidatos, em atenção a questão 07, afirma-
se: 
Candidato alega gabarito errado, afirmando que a crise convulsiva seria uma simulação de 
sincope. 
Ocorre que a questão pergunta qual das afirmações simula uma sincope. 
As afirmativas, crise epiletica, transtorno de ansiedade e transtorno conversivo podem 
simular uma sincope, mas não são sincope, pois conforme elucidado no enunciado, não 
geram uma hipoperfusão cerebral global, caracterizada por rápido inicio, curta duração e 
recuperação completa e espontânea. 
Por sua vez a resposta vaso vagal é uma causa de sincope, por gerar essa hipoperfusão. 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5071 MÉDICO 09 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos pelos candidatos, em atenção a questão 09, afirma-
se: 
Candidato alega que não pode ser cobrada a questão por não existir definição de padrão de 
referencia entre as literaturas. 
O mesmo cita em sua argumentação literaturas onde o valor normal de uremia para homens 
é 3,4 a 7 mg/dl e para mulheres de 3 a 5 mg/dl, ou 2,4 a 7,4 mg/dl em homens e 1,4 a 5,8 
mg/dl em mulheres. 
Ocorre que a pergunta questiona o que seria considerado valores de hiperuricemia e não 
qual o valor de referencia, ou seja, qualquer valor acima de 7 mg/dl em homens e 6 mg/dl 
em mulher, já seria considera hiperuricemia independente dos valores de referencia pois já 
esta acima de todos. 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5071 MÉDICO 10 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos pelos candidatos, em atenção a questão 10, afirma-
se: 
Candidato alega que a disponibilidade de medicação, alternativa B, também estaria correta. 
Ocorre que a questão afirma que havendo a disponibilidade de todas as medicações, 
esmolol, labetalol ou nicardipina e o nitroprussiato, o porque não se deve utilizar o 
nitroprussiato. 
Ou seja, ela esta perguntado a justificativa para o não uso, que é devido o risco de poder 
aumentar a pressão intracraniana. 
Disponibilidade da medicação e dificuldade de conseguir esmolol e labetalol, são motivos do 
porque se usa no brasil o nitroprussiato. 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5018 PSICÓLOGO 03 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 03, afirma-se: 
A candidata se equivocou no recurso ao colocar o termo “Deficiência mental”, sendo que na 
alternativa está “Deficiência intelectual”. A descrição está conforme o DATASUS, e a única 
alternativa que se enquadra na descrição é Deficiência intelectual. 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5340 MÉDICO 30 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 30, resolve-se: 
Cálculo da inversa g(x) 
 



 
Justificativa: 

y=5x-4 
y+4=5x 
(y+4)/5=x troca x por y e obtêm-se 
y=(x+4)/5 
g(8)=(8+4)/5 � g(8)=12/5=2,4 
g(-1)=(-1+4)/5 � g(-1)=3/5=0,6 
g(8)+g(-1)=2,4+0,6=3 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5263 TESOUREIRO 28 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 28, resolve-se: 
Total = 5 + 13 + 30 = 48 
Pacientes em relação ao total de pessoas = 30 / 48 = 5/8 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

4912 TESOUREIRO 23 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 23, resolve-se: 
12 - 5(3w-2) < 1 
12 -15w + 10 < 1 
-15w + 22 < 1 
-15w < 1 – 22 
-15w < -21 multiplica por -1 
15w > 21 
w > 21/15 
w > 1,4 
O menor inteiro que satisfaz esta equação é 2. 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

4994 TESOUREIRO 07 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 07, afirma-se: 
Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior 
serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da 
contratação: 
I - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998) 
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:  (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998) 
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); (Redação dada 
pela Lei nº 9.648, de 1998) 
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). (Redação dada 
pela Lei nº 9.648, de 1998) 
... 
... 
§ 3º A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu 
objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, 
como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se 
neste último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão 
ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando não 
houver fornecedor do bem ou serviço no País. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 



§ 4º Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços 
e, em qualquer caso, a concorrência. 
 
O Parecer é alteração do Gabarito da Alternativa “B” para a Alternativa “D”, 
respeitando o que preconiza a lei de licitações e suas alterações posteriores, ressaltando 
que cabe ao Administrador definir qual modalidade de licitação utilizar, obedecendo a 
legislação pertinente, seja para licitação de R$ 1,00 (um real) como para licitação de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais). 
Diante do exposto, resta DEFERIR O RECURSO, alterando-se para a alternativa “D”, 
levando-se em conta a fase recursal provisória, conforme previsto em Edital. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5263 TESOUREIRO 01 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 01, afirma-se: 
Alienação de Bens: conta de mutação passiva que representa a desincorporação de bens do 
ativo decorrente da venda a terceiros; origina-se de um fato permutativo (troca de bens por 
dinheiro) vinculado à execução da receita de alienação de bens, que é uma receita não 
efetiva. Trata-se de uma variação passiva. 
Quando se recebe dinheiro devido à alienação de bens não ocorre a alteração do Patrimônio 
Líquido. Isso porque ocorre a troca de bem não monetário pelo bem monetário caixa.  
O Parecer é pela manutenção da questão e da resposta uma vez que a mesma esta 
identificando as alternativas que representam os fatos contábeis que podem ocorrer seja na 
contabilidade pública ou em qualquer outra contabilidade. 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
 

Sem mais, 
 
 

Publica-se e registra-se 
 
 

Joaçaba, SC – 28 de Março de 2016. 
 
 

APRENDER.COM 


