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DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO AOS RECURSOS AFETOS À DIVULGAÇÃO DO 
GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA REFERENTE AO EDITAL DE 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 008/2021 
 
 

O Senhor IVANIR JOSÉ POSSEBON, Prefeito de Nova Itaberaba, Estado de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais, e a Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, tornam pública a decisão 
dos recursos apresentados em face da divulgação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva:  
 
INSCRIÇÃO CARGO TIPO 

DE 
PROVA 

QUESTÃO SOLICITAÇÃO AÇÃO FINAL 

583511 Professor de 
1º ao 5º ano 
20h 

B 40 A candidata transcreve na 
íntegra a questão número 20 
do caderno de questões tipo 
B, de conhecimentos 
específicos para o cargo 
citado. A candidata apresenta 
o artigo 3º da Constituição 
Federal de 1988, dando 
destaque ao inciso IV - 
Promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de 
discriminação. Solicitando 
assim a alteração para 
alternativa C como correta. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, ALTERANDO-SE O 
GABARITO, PASSANDO A 
SER A ALTERNATIVA 
CORRETA A LETRA “C” 

580401 Professor de 
1º ao 5º ano 
20h 

A 30 Candidato aduz que “Na 
questão de número 30, no 
caderno de questões do Tipo 
A, temos a seguinte questão, 
candidato transcreve a 
questão. 
Nesta questão o gabarito 
provisório aponta como 
correta a questão A, porém, 
na Constituição da República 
Federativa do Brasil, em seu 
inciso IV apresenta o texto: 
‘Promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de 
discriminação. Solicitando 
assim a alteração para 
alternativa C como 
correta.’”. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, ALTERANDO-SE O 
GABARITO, PASSANDO A 
SER A ALTERNATIVA 
CORRETA A LETRA “C” 

578763 Professor de 
1º ao 5º ano 
20h 

A 09 O candidato aduz “A questão 
número 9 de conhecimentos 
específicos da prova de 
professor 1° ao 5” ano - 20h 
tipo A, refere-se às diretrizes 
presentes na Lei 
Complementar No 
1052/2015 que aprova o 
Plano Municipal de 

O recurso foi analisado e diante do 
exposto foi identificada que a 
alternativa está incorreta. Desta 
forma, a questão não será anulada, 
somente a alternativa ajustada para 
a resposta correta. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO PARA ANULAR A 
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Educação do Município de 
Nova Itaberaba.  Segundo o 
gabarito preliminar a 
resposta correta para essa 
questão seria a letra C. Porém 
na Lei Complementar N° 
1052/2015 que aprova o 
Plano Municipal de 
Educação do Município de 
Nova ltaberaba traz as 
seguintes diretrizes:   
Art. 2º São diretrizes do 
PME: 
I - erradicação do 
analfabetismo 
ll - universalização do 
atendimento escolar: 
III- superação das 
desigualdades educacionais, 
com ênfase na promoção da 
cidadania e na erradicação de 
todas as formas de 
discriminação   
IV- melhoria da qualidade da 
educação  
V- formação para o trabalho 
e Dara a cidadania, com 
ênfase nos valores morais e 
éticos em que se fundamenta 
a sociedade; 
VII- promoção humanística, 
científica cultural e 
tecnológica do País; 
VIII- estabelecimento de 
meta de aplicação de 
recursos públicos em 
educação como proporção do 
produto interno bruto- PIB, 
que assegure atendimento às 
necessidades de expansão, 
como padrão de qualidade e 
equidade.  
IX - valorização dos (as) 
profissionais da educação; 
X - promoção dos princípios 
do respeito aos direitos 
humanos, à diversidade e à 
sustentabilidade 
socioambiental.  (...)” 
Diante do exposto o 
candidato pede a anulação da 
questão. 

QUESTÃO, ALTERANDO-SE 
SOMENTE O GABARITO, 
PASSANDO A SER A 
ALTERNATIVA CORRETA A 
LETRA “E” 
  
 

578763 Professor de 
1º ao 5º ano 
20h 

A 10 Candidato aduz que “A 
questão número 10 de 
conhecimentos específicos 
da prova de professor 1° ao 
5°ano - 20h tipo A refere-se a 
Constituição Federal de 1988 
trazendo como um dos seus 
objetivos fundamentais no 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, ALTERANDO-SE O 
GABARITO, PASSANDO A 
SER A ALTERNATIVA 
CORRETA A LETRA “C” 
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Art,3°, inciso IV.  Segundo o 
gabarito preliminar a 
resposta correta para essa 
questão seria a letra A, porem 
a Constituição Federal de 
1988 traz como um dos seus 
objetivos fundamentais no 
Art.3°, inciso IV - Promover 
o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de 
discriminação. Assim, a 
alternativa correta seria a 
letra C. Constando na 
Constituição da seguinte 
forma: 
Art. 3° Constituem objetivos 
fundamentais da República 
Federativa Brasil: 
I- Construir uma sociedade 
livre, justa e solidaria: 
II- Garantir o 
desenvolvimento nacional: 
III- Erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e 
regionais: 
IV - Promover o bem de 
todos. sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de 
discriminação.” 
Requereu a alteração do 
gabarito para a letra C. 
 

582295 Professor de 
1º ao 5º ano 
20h 

C 29 Candidato aduz que “A 
alternativa está incorreta, 
pois o artigo 3º, inciso IV da 
Constituição Federal traz 
como objetivos 
fundamentais:  
 Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; 
II - garantir o 
desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e 
regionais; 
IV - promover o bem de 
todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de 
discriminação.” 
Requereu a alteração do 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, ALTERANDO-SE O 
GABARITO, PASSANDO A 
SER A ALTERNATIVA 
CORRETA A LETRA “C” 
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gabarito para a letra C e não 
a letra D. 

582295 Professor de 
1º ao 5º ano 
20h 

C 14 A candidata transcreve na 
íntegra a questão de número 
14 do caderno de questões 
tipo C do cargo referido. E 
aduz ”As alternativas 
solicitam que se observe o 
verbo destacado, porém na 
frase existem dois verbos 
(fazer-estar) ambos 
destacados e nenhum 
sublinhado, o que dificulta o 
entendimento e solução da 
questão. Portanto solicito a 
anulação da questão.” 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

579653 Professor de 
Educação 
Física 
20h 

B 12 A candidata aduz “A questão 
era interpretação de uma 
frase do texto 1, mas não 
havia texto 1 para 
interpretar.”. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583482 Professor de 
1º ao 5º ano 
20h 

C 29 Candidato aduz que ”Na 
prova consta: 29- A 
Constituição Federal de 1988 
traz como um de seus 
objetivos fundamentais no 
artigo 3º, inciso IV: 
promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de 
discriminação.” Solicita a 
alteração para a alternativa C 
como correta. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, ALTERANDO-SE O 
GABARITO, PASSANDO A 
SER A ALTERNATIVA 
CORRETA A LETRA “C” 

579655 Professor de 
1º ao 5º ano 
20h 

B 32 O candidato transcreve a 
questão de número 32 do 
caderno de questões tipo B, 
para o cargo referido. 
Destaca as alternativas E e B 
como alternativas corretas. E 
afirma ”Sendo que a parte do 
texto “liberdade apenas em 
ensinar”, da alternativa E não 
confere com a Lei de 
Diretrizes e Bases da 
educação, temos duas 
alternativas que estão 
incorretas. Desta forma, 
solicito revisão desta questão 
e seu anulamento.  

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

580401 Professor de 
1º ao 5º ano 
20h 

A 26 O candidato transcreve a 
questão de número 26 do 
caderno de provas do Tipo A 
para o cargo de Professor de 
1º ao 5º ano, alega que as 
alternativas E e B estão 
corretas segundo a LDB. 
“Sendo que a parte do texto 
“liberdade apenas em 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 
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ensinar”, da alternativa E não 
confere com a Lei de 
Diretrizes e Bases da 
Educação, temos duas 
alternativas que estão 
incorretas. Desta forma, 
solicito revisão desta questão 
e seu anulamento.”. 

578776 Professor de 
Arte 
30h 

B 14 O candidato afirma “Fazem 
ais de quatro semanas que 
estou na estrada” Sá e 
Guarabyra). A questão está 
confusa pois não possui item 
SUBLINHADO.” 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583796 Professor de 
Educação 
Infantil 
40h 

A 15 Candidato aduz que “Nestas 
questões, as alternativas 
falam sobre verbo/termo 
sublinhado, mas não há 
nenhuma parte da frase 
descrita na questão 
sublinhado.” 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583796 Professor de 
Educação 
Infantil 
40h 

A 13 Candidato aduz que “Na 
questão 13, a alternativa (e) 
não termina a frase “O estudo 
da literatura visa a ampliação 
do conhecimento, e fazer 
boa.”” 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO. 

583723 Odontólogo B 13 Candidato afirma “Solicito 
recurso referente a questão 
número 13 da prova tipo B. 
Na alternativa letra E, 
aparenta estar incompleta, 
prejudicando a análise total 
da frase. Realizando buscas 
pela internet, pode ser 
encontrado a mesma questão 
com a alternativa E 
completa.” 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO. 

583723 Odontólogo B 14 Candidato aduz que “Solicito 
recurso referente a questão 
de número 14 da prova tipo 
B. No enunciado da questão 
apresenta uma frase em 
destaque para análise, porém 
nas alternativas de resposta, 
diz: “O verbo/termo 
sublinhado”. Na frase da 
pergunta não apresenta 
nenhum verbo sublinhado, 
dificultando o entendimento 
dos candidatos a resposta 
correta, já que na frase em 
questão existia 2 verbos 
(Fazem e estou).” 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583659 Arquiteto C 12 Candidato afirma “A questão 
de número 12, do caderno do 
tipo C, sobre as festas típicas 
do estado de Santa Catarina 
apresenta erro de formatação, 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 
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na alternativa A há a 
identificação da opção 
correta através da expressão 
“Check-square” (quadrado 
de verificação, em 
português). Desta forma, a 
própria questão informa a 
opção correta para o 
candidato, principalmente 
para aqueles que tem 
conhecimento em inglês.” 

583659 Arquiteto C 14 Justificativa do candidato “A 
questão de número 14, do 
caderno de provas tipo C, 
sobre a letra da úsica de Sá e 
Guarabyra apresenta erro de 
formatação, as alternativas 
fazem menção a um “termo 
sublinhado” que não existe 
no enunciado da questão, 
impossibilitando a perfeita 
caracterização e 
interpretação da questão.” 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

579447 Odontólogo A 13 O candidato transcreve a 
questão número 13, do 
caderno de questões do tipo 
A e afirma “Questão está 
com alternativa letra E 
INCOMPLETA, não sendo 
possível a compreensão 
correta ou incorreta da 
alternativa, sendo passível de 
anulação.” 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

579447 Odontólogo A 15 Candidato aduz que 
“Questão 15 faz referência a 
uma frase citada: “Fazem 
mais de quatro semanas que 
estou na estrada.”(Sá e 
Guanabara). Todas as 
alternativas se referem a uma 
palavra sublinhada, porém 
não há nada sublinhado na 
frase, fazendo com que não 
haja a compreensão das 
alternativas para a escolha da 
mesma. Por exemplo: Letra 
A “O termo sublinhado é um 
verbo e sua concordância 
está correta, pois o termo 
“quatro semanas” está no 
plural.” Qual seria o termo 
sublinhado?”  

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

578867 Tesoureiro  B 14 O candidato transcreve a 
questão na íntegra e justifica 
“As alternativas solicitam 
que se observe o verbo 
destacado, porém na frase 
existem dois verbos (fazer-
estar) ambos destacados e 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 
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nenhum sublinhado, o que 
dificulta o entendimento e 
solução da questão.”.  

583748 Odontólogo B 14 Candidato afirma “As 
alternativas A, B, C e E falam 
sobre “termo sublinhado”, 
sendo que não há nada 
sublinhado na questão. Este 
erro de digitação 
impossibilita a resolução da 
mesma, devendo ser 
anulada.”. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583800 Tesoureiro A 15 Candidato transcreve a 
questão na íntegra e afirma 
“A questão 15 da prova A, 
não tem nenhum termo 
sublinhado e as alternativas 
refere-se aos termos 
sublinhados, tornando a 
questão errada pois não tendo 
como saber qual o termo a 
questão ses refere. Devendo 
assim ser anulada a questão 
15.”. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

579356 Enfermeiro C 37 Candidato afirma “A questão 
37 aborda uma inviabilidade 
de um cuidado de 
enfermagem. A alternativa 
correta trata da exposição ao 
sol de cobertores e 
travesseiros em casos de 
escabiose. Sabe-se que pela 
estrutura há uma 
inviabilidade de exposição ao 
sol e qualquer material 
contaminado. Conforme o 
manual de Lavanderia 
Hospitalar (1986) e a RDC 
50/2002 existe um fluxo para 
o processamento de rouparias 
quanto à sua limpeza, 
utilizando o fluxo da área 
suja e área limpa, incluindo a 
secagem destes insumos. 
Não sendo uma orientação 
expor ao sol. Entretanto, cabe 
a enfermagem aplicar a 
medicação conforme 
prescrita e se esta for 
permanganato de potássio, 
deve ser realizada. Peço a 
anulação da questão.” 

Inicialmente deve-se considerar 
que o Permanganato de Potássio 
não é usado para escabiose. Não 
foi mencionado que as orientações 
estavam sendo realizadas com 
acriança internada, porém, a 
criança esteve internada por 30 
dias e nesta ocasião adquiriu 
escabiose. Toda e qualquer 
tratamento deve inicialmente ser 
prescrito pelo médico, isso, está 
em nossa atribuição como 
enfermeiro, administrar, aplicar e 
ofertar medicações conforme 
prescrição médica e nenhum 
momento foi mencionado que foi 
prescrito. 
RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO 

579356 Enfermeiro C 39 Candidato aduz “A questão 
39 aborda a alternativa 
incorreta relacionada a sonda 
nasogástrica. Conforme 
Poter e Perry (2018) a 
inserção de sonda 
nasogástrica não exige 

A alternativa correta é a letra A. 
RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO PARA 
ANULAÇÃO DA QUESTÃO, 
ALTERADA NO GABARITO A 
RESPOSTA CORRETA PARA A 
ALTERNATIVA “A” 
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técnicas estéreis, em vez 
destas técnicas são utilizadas 
técnicas limpas. Assim 
tornando a alternativa A 
incorreta divergindo da 
resposta oficial, portanto de 
na passagem de sonda 
nasogástrica a luva à ser 
utilizada é a de 
procedimento. Peço anulação 
da questão.” 

578776 Professor de 
arte 

B 22 Justificativa do candidato “A 
resposta do item A está 
equivocado, pois “Outra 
derivação desta fase foi 
chamada colagem” faz parte 
do Cubismo Sintético. 
‘Procurou tornar as figuras 
novamente reconhecíveis’, 
faz parte do cubismo 
sintético. ‘Era impossível o 
reconhecimento de qualquer 
figura nas pinturas devia a 
excessiva fragmentação’, faz 
parte do cubismo analítico. 
Sendo assim, os itens não 
fecham com a resposta do 
gabarito.” 

O gabarito oficial apresentou a 
resposta A como correta, porém, 
está EQUIVOCADA conforme 
AFIRMAÇÕES abaixo. 
Os artistas do Cubismo passaram a 
representar os objetos com todas 
as suas partes num mesmo plano. 
É como se tivessem abertos e 
apresentassem todos os seus lados 
no plano frontal ao espectador. 
Com o tempo, o Cubismo evoluiu 
em duas grandes tendências 
chamadas Cubismo Analítico e 
Cubismo Sintético. Sabendo disso, 
relacione as colunas e, em seguida, 
assinale a alternativa que contém a 
sequência correta, tendência – 
característica: 
1. Sintético. 
2. Analítico. 
(2) Foi desenvolvido por Pablo 
Picasso e Georges Braque;  
https://laart.art.br/blog/cubismo-
analitico/ 
(1) Outra derivação desta fase foi 
chamada de Colagem; 
https://brasilescola.uol.com.br/lite
ratura/cubismo.htm 
(1) Procurou tornar as figuras 
novamente reconhecíveis; 
https://brasilescola.uol.com.br/lite
ratura/cubismo.htm 
(2) Era impossível o 
reconhecimento de qualquer figura 
nas pinturas devido a excessiva 
fragmentação 
https://www.historiadasartes.com/
nomundo/arte-seculo-20/cubismo/ 
A 1 – 2 – 2 – 1. 
B 2 – 1 – 1 – 2. 
C 2 – 2 – 1 – 1. 
D 1 – 1 – 2 – 2. 
E 1 – 2 – 1 – 2. 
Em correção a resposta 
apresentada no gabarito 
equivocadamente, apresenta-se a 
alternativa “B” como CORRETA. 
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RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, ALTERANDO-SE O 
GABARITO, PASSANDO A 
SER A ALTERNATIVA 
CORRETA A LETRA “B” 

578776 Professor de 
arte 

B 29 A candidata justifica “A 
questão possuía a palavra 
EXCETO no enunciado, 
porém Claude Monet e 
Camille Pissaro são pintores 
impressionistas.” Apontando 
sites como referência.   

O gabarito oficial apresentou a 
resposta C como correta, porém, 
está EQUIVOCADA conforme 
AFIRMAÇÕES abaixo. 
São pintores impressionistas 
EXCETO: 
A – (  )Édouard Manet / Alfred 
Sisley. 
B – (  )Auguste Renoir / Edgar 
Degas. 
C  - (  )Claude Monet / Camille 
Pissarro. 
D -  (  )Frédéric Bazille/Gustave 
Caillebotte 
E - ( x )Nenhuma das alternativas. 
 
Todos os pintores apresentados 
são impressionistas conforme site:  
http://www.historiadasartes.com/n
omundo/arte-seculo-
19/impressionismo/ 
https://blog.musement.com/pt/10-
pintores-impressionistas-que-
revolucionaram-a-arte/ 
 
Em correção a resposta 
apresentada no gabarito 
equivocadamente, apresenta-se a 
alternativa “E” como CORRETA. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, ALTERANDO-SE O 
GABARITO, PASSANDO A 
SER A ALTERNATIVA 
CORRETA A LETRA “E” 

583748 Odontólogo B 28 Justificativa do candidato “A 
questão descreve um caso de 
incidência, pois determina 
local e grupo amostral em um 
espaço de tempo específico, 
não contabilizando os casos 
antigos. O gabarito aponta 
para ‘prevalência’, porém o 
enunciado especifica ‘em um 
dado momento’. Para er 
prevalência, não poderia ter 
tempo específico, pois nela 
se registra casos antigos e 
novos, formando um total.” 

O candidato alega que a resposta 
seria um estudo de incidência, uma 
vez que determina local, grupo 
amostral em um espaço de tempo. 
Até este ponto, temos a 
especificação de estudos de 
prevalência e incidência. O que 
difere ambos é a quantidade de 
coletas realizadas. Observa-se que 
na questão está descrito 
"mensuramos a quantidade de 
lesões de cárie de um grupo de 
escolares de 12 anos EM UM 
DADO MOMENTO, e não, 
mensuramos a quantidade de 
novas lesões de cárie de um grupo 
de escolares de 12 anos em um 
período de tempo.  
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RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO, MANTENDO-SE 
O GABARITO  

583723 Odontólogo B 29 Justificativa do candidato “A 
pergunta nos questiona 
quanto ao tempo da 
coagulação e tempo de 
sangramento. De acordo com 
o ministério da Saúde, um 
paciente com hemofílica 
apresenta um tempo de 
coagulação anormal e tempo 
de sangramento 
duradouro/prolongado. A 
hemofilia afeta toda cascata 
de coagulação, sendo todas 
interligadas, tornando sem 
nexo as alternativas presentes 
na prova. Portanto a questão 
não apresentava uma 
alternativa que fosse: 
anormal, prolongada e 
negativa, a qual parece ser a 
mais correta.” Candidato 
anexou referências. 

A hemofilia afeta toda cascata de 
coagulação, sendo todas as etapas 
interligadas. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO ALTERANDO O 
GABARITO PARA A LETRA 
“D” 

579447 Odontólogo A 25 A candidata transcreveu 
referência do Ministério da 
Saúde sobre a hemofilia, 
também do World Federation 
of Hemophilia alegando sob 
ambas referências que a 
questão não apresentava uma 
alternativa que fosse: 
anormal, prolongada e 
negativa, qual parece ser a 
mais correta.” 

A hemofilia afeta toda cascata de 
coagulação, sendo todas as etapas 
interligadas. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO ALTERANDO O 
GABARITO PARA A LETRA 
“D” 

583800 Tesoureiro A 28 Justificativa do candidato “A 
questão 28 da prova A, no 
balanço patrimonial na conta 
capital subscrito o valor está 
R$331.91,00 e o correto seria 
R$31.991,00.” O candidato 
apresenta um site que 
apresenta a mesma questão. 
“Tornando a questão errada 
impossível de fazer o cálculo. 
Devendo assim, ser anulada a 
questão.” 

A reclamação do candidato não 
procede, a questão está correta. O 
mesmo está equivocado. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO, MANTENDO-SE 
O GABARITO 

583800 Tesoureiro A 33 Justificativa do candidato “A 
questão 33 da prova A, no 
enunciado faz uma aplicação 
financeira em 01.11.2019 
para o resgate em 31.01.2020 
e sobre a movimentação da 
aplicação financeira ocorre 
no me 01.11.2015, ocorrido 5 
anos antes. O que torna a 
questão errada e sem 
resposta. Devendo assim ser 

As datas informadas na descrição 
do problema estão com os anos de 
2015 e 2016 e deveria ter sido 
informado os anos de 2019 e 2020. 
Assim, a questão está errada e 
pode ser anulada. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 
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anulada a questão 33, pois 
não encontramos nenhuma 
resposta para esta questão.”  

583800 Tesoureiro A 34 Justificativa do candidato “A 
receita da venda 90.000 não 
entra no caixa gerado por não 
especificar se foi recebida a 
vista ou não. O pagamento a 
fornecedores também não 
entra porque não especificou 
se pagou em dinheiro, em 
cheques pra 30 dias ou se 
pagou com bens, para ter 
variação de caixa na conta 
fornecedor teria que detalhar 
a forma de pagamento se foi 
a vista ou a prazo. Devendo 
assim, ser anulada a questão, 
pois não encontramos 
nenhuma reposta para a 
questão.” 

A reclamação do candidato não 
procede, a questão está correta e 
refere-se à Demonstração do Fluxo 
de Caixa, no qual a resposta é a 
letra “a”. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO, MANTENDO-SE 
O GABARITO 

583800 Tesoureiro  A 35 Justificativa do candidato” A 
questão 35 da prova A, no 
balanço patrimonial na conta 
duplicatas a receber, o valor 
está 00 000,00 e o correto 
seria 100 000,00. Tornando 
esta questão errada 
impossível de fazer o 
cálculo.” 

Por erro de digitação o valor das 
Duplicatas a Receber (para 
recebimento em 14 meses) está 
zerado, desta forma a questão deve 
ser anulada 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

578763 Professor de 
educação 
infantil 

C 5 Candidato apresenta a 
questão escrita na íntegra e 
solicita a anulação diante da 
evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 
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580592 Fisioterapeut
a 

B e C 5 Candidato solicita a alteração 
para a alternativa E como 
correta e apresenta 
reportagem que faça sobre 
um estudo do ocorrido. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583659 Fisioterapeut
a 

B e C 5 Candidato solicita a anulação 
diante da evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

579447 Odontólogo A 3 Candidato solicita a anulação 
diante da evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
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e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583806 Odontólogo A 3 Candidato solicita a anulação 
diante da evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583789 Odontólogo B e C 5 Candidato solicita a alteração 
para a alternativa E como 
correta e apresenta 
reportagem que faça sobre 
um estudo do ocorrido. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
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perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583482 Professor de 
1º ao 5º ano 

B e C 5 Candidato solicita a alteração 
para a alternativa E como 
correta e apresenta 
reportagem que faça sobre 
um estudo do ocorrido. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

579653 Professor de 
Educação 
Física 

B e C 5 Candidato solicita a anulação 
diante da evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
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conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

578776 Professor de 
artes 

B 5 Candidato solicita a anulação 
diante da evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

578867 Tesoureiro B 5 Candidato solicita a anulação 
diante da evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
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Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583748 Odontólogo B 5 Candidato solicita a anulação 
diante da evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583511 Professor 1º 
ao 5º ano 

B 5 Candidato apresenta a 
questão escrita na íntegra e 
solicita a anulação diante da 
evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

Administrativo 

 

alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583723 Odontólogo B e C 5 Candidato solicita a anulação 
diante da evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

582295 Professor de 
1º ao 5º ano 

C 5 Candidato solicita a anulação 
diante da evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
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decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

579516 Professor de 
Informática 

A 3 Candidato solicita a anulação 
diante da evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

582587 Professor de 
artes 

A 3 Candidato solicita a anulação 
diante da evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
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RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583748 Odontólogo B 5 Candidato solicita a anulação 
diante da evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

579356 Enfermeiro B 5 Candidato solicita a anulação 
diante da evidência de duas 
alternativas incorretas, 
mediante evidências. 

Análise das alternativas: 
d) trata-se da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco e não do rio 
Doce; INCORRETA 
e) mesmo que a Vale tenha 
efetuado depósitos a atingidos, os 
diversos problemas de ordem 
ambiental, social e econômica 
perduram no tempo, como pode 
ser comprovado pelos inúmeros 
estudos, reportagens e 
depoimentos dos atingidos de 
conhecimento geral e veiculados 
pela mídia nacional; 
INCORRETA 
Alternativa indicada pelo gabarito 
preliminar: D 
Decisão: Tendo em vista que a 
questão solicita a marcação de 
alternativa INCORRETA e que há 
DUAS alternativas incorretas, 
decide-se por acatar os recursos e 
decidir pela ANULAÇÃO da 
referida questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 
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582295 Professor de 
1º ao 5º ano 

C 4 Candidato justifica e 
apresenta evidências quanto 
a inexistência de uma 
alternativa correta para a 
questão. 

São destacadas no texto das 
afirmativas os trechos incorretos 
enquanto valores do islamismo: 
a)o monoteísmo (Alá é o único 
Deus/Maomé, o seu profeta) e a 
ação de grupos extremistas 
radicais como forma de ação 
religiosa e política. 
b)a oração (salat), realizada cinco 
vezes ao dia, e a exigência de que 
toda a muçulmana use a burca 
(chadri) para cobrir o rosto. 
c)o jejum (saum), no mês do 
Ramadã, e a criação de exércitos 
paramilitares para a vingança 
contra judeus e cristãos em países 
ocidentais. 
d)o exercício da caridade (zakat) e 
a proibição de mulheres terem 
acesso ao ensino escolar e 
universitário.  
e)a peregrinação a Meca (haj), 
pelo menos uma vez na vida pelo 
fiel, e a tolerância em relação a 
todas as religiões. 
Apesar da tolerância em relação a 
todas as religiões ser um valor 
estimado no islamismo, não se 
constitui como um dos cinco 
pilares da religião como o 
monoteísmo, a oração, o jejum, a 
caridade e a peregrinação a Meca, 
conforme indica vasta literatura 
sobre o tema. 
Decisão: considerando que não há 
alternativas que versam na sua 
totalidade sobre os cinco pilares do 
islamismo, portanto, decide-se 
pela ANULAÇÃO da questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

579516 Professor de 
1º ao 5º ano 

A 7 Candidato justifica e 
apresenta evidências quanto 
a inexistência de uma 
alternativa correta para a 
questão. 

São destacadas no texto das 
afirmativas os trechos incorretos 
enquanto valores do islamismo: 
a)o monoteísmo (Alá é o único 
Deus/Maomé, o seu profeta) e a 
ação de grupos extremistas 
radicais como forma de ação 
religiosa e política. 
b)a oração (salat), realizada cinco 
vezes ao dia, e a exigência de que 
toda a muçulmana use a burca 
(chadri) para cobrir o rosto. 
c)o jejum (saum), no mês do 
Ramadã, e a criação de exércitos 
paramilitares para a vingança 
contra judeus e cristãos em países 
ocidentais. 
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d)o exercício da caridade (zakat) e 
a proibição de mulheres terem 
acesso ao ensino escolar e 
universitário.  
e)a peregrinação a Meca (haj), 
pelo menos uma vez na vida pelo 
fiel, e a tolerância em relação a 
todas as religiões. 
Apesar da tolerância em relação a 
todas as religiões ser um valor 
estimado no islamismo, não se 
constitui como um dos cinco 
pilares da religião como o 
monoteísmo, a oração, o jejum, a 
caridade e a peregrinação a Meca, 
conforme indica vasta literatura 
sobre o tema. 
Decisão: considerando que não há 
alternativas que versam na sua 
totalidade sobre os cinco pilares do 
islamismo, portanto, decide-se 
pela ANULAÇÃO da questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

582587 Professor de 
artes 

A 3 Candidato justifica e 
apresenta evidências quanto 
a inexistência de uma 
alternativa correta para a 
questão. 

São destacadas no texto das 
afirmativas os trechos incorretos 
enquanto valores do islamismo: 
a)o monoteísmo (Alá é o único 
Deus/Maomé, o seu profeta) e a 
ação de grupos extremistas 
radicais como forma de ação 
religiosa e política. 
b)a oração (salat), realizada cinco 
vezes ao dia, e a exigência de que 
toda a muçulmana use a burca 
(chadri) para cobrir o rosto. 
c)o jejum (saum), no mês do 
Ramadã, e a criação de exércitos 
paramilitares para a vingança 
contra judeus e cristãos em países 
ocidentais. 
d)o exercício da caridade (zakat) e 
a proibição de mulheres terem 
acesso ao ensino escolar e 
universitário.  
e)a peregrinação a Meca (haj), 
pelo menos uma vez na vida pelo 
fiel, e a tolerância em relação a 
todas as religiões. 
Apesar da tolerância em relação a 
todas as religiões ser um valor 
estimado no islamismo, não se 
constitui como um dos cinco 
pilares da religião como o 
monoteísmo, a oração, o jejum, a 
caridade e a peregrinação a Meca, 
conforme indica vasta literatura 
sobre o tema. 
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Decisão: considerando que não há 
alternativas que versam na sua 
totalidade sobre os cinco pilares do 
islamismo, portanto, decide-se 
pela ANULAÇÃO da questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583511 Professor de 
1º ao 5º ano 

B 7 Candidato justifica e 
apresenta evidências quanto 
a inexistência de uma 
alternativa correta para a 
questão. 

São destacadas no texto das 
afirmativas os trechos incorretos 
enquanto valores do islamismo: 
a)o monoteísmo (Alá é o único 
Deus/Maomé, o seu profeta) e a 
ação de grupos extremistas 
radicais como forma de ação 
religiosa e política. 
b)a oração (salat), realizada cinco 
vezes ao dia, e a exigência de que 
toda a muçulmana use a burca 
(chadri) para cobrir o rosto. 
c)o jejum (saum), no mês do 
Ramadã, e a criação de exércitos 
paramilitares para a vingança 
contra judeus e cristãos em países 
ocidentais. 
d)o exercício da caridade (zakat) e 
a proibição de mulheres terem 
acesso ao ensino escolar e 
universitário.  
e)a peregrinação a Meca (haj), 
pelo menos uma vez na vida pelo 
fiel, e a tolerância em relação a 
todas as religiões. 
Apesar da tolerância em relação a 
todas as religiões ser um valor 
estimado no islamismo, não se 
constitui como um dos cinco 
pilares da religião como o 
monoteísmo, a oração, o jejum, a 
caridade e a peregrinação a Meca, 
conforme indica vasta literatura 
sobre o tema. 
Decisão: considerando que não há 
alternativas que versam na sua 
totalidade sobre os cinco pilares do 
islamismo, portanto, decide-se 
pela ANULAÇÃO da questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

578867 Tesoureiro B 7 Candidato justifica e 
apresenta evidências quanto 
a inexistência de uma 
alternativa correta para a 
questão. 

São destacadas no texto das 
afirmativas os trechos incorretos 
enquanto valores do islamismo: 
a)o monoteísmo (Alá é o único 
Deus/Maomé, o seu profeta) e a 
ação de grupos extremistas 
radicais como forma de ação 
religiosa e política. 
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b)a oração (salat), realizada cinco 
vezes ao dia, e a exigência de que 
toda a muçulmana use a burca 
(chadri) para cobrir o rosto. 
c)o jejum (saum), no mês do 
Ramadã, e a criação de exércitos 
paramilitares para a vingança 
contra judeus e cristãos em países 
ocidentais. 
d)o exercício da caridade (zakat) e 
a proibição de mulheres terem 
acesso ao ensino escolar e 
universitário.  
e)a peregrinação a Meca (haj), 
pelo menos uma vez na vida pelo 
fiel, e a tolerância em relação a 
todas as religiões. 
Apesar da tolerância em relação a 
todas as religiões ser um valor 
estimado no islamismo, não se 
constitui como um dos cinco 
pilares da religião como o 
monoteísmo, a oração, o jejum, a 
caridade e a peregrinação a Meca, 
conforme indica vasta literatura 
sobre o tema. 
Decisão: considerando que não há 
alternativas que versam na sua 
totalidade sobre os cinco pilares do 
islamismo, portanto, decide-se 
pela ANULAÇÃO da questão. 
 
RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583806 Odontólogo A 19 O candidato cita que a 
palavra “discriminação”, não 
foi apontada num contexto 
jurídico, mas num contexto 
de discussão/debate em uma 
das alternativas. 

O autor do recurso questiona a 
alternativa d) enquanto correta, 
analisando parcialmente o sentido 
da palavra “discriminação”: “As 
ações afirmativas são uma forma 
de discriminação que se justifica 
do ponto de vista moral, porque 
visam a elevar o status moral de 
grupos vulneráveis”. 
Segundo o dicionário Aurélio da 
língua portuguesa, disponível em 
https://www.dicio.com.br/discrim
inacao/, tem-se os significados da 
palavra: 
Discriminação: (substantivo 
feminino) Ação de discriminar, de 
segregar alguém, tratando essa 
pessoa de maneira diferente e 
parcial, por motivos de diferenças 
Capacidade de distinguir ou 
estabelecer diferenças; 
discernimento. Ação ou efeito de 
discriminar, distinguir ou 
diferenciar. Ação de afastar, 
segregar ou apartar. Expressão: 
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Discriminação positiva. Reunião 
de regras ou leis que visam 
proteger grupos socialmente 
segregados, atribuindo 
determinadas proteções e direitos 
específicos a esse grupo, com o 
objetivo de garantir a igualdade de 
oportunidades. Etimologia 
(origem da palavra 
discriminação). Do latim 
discriminatiōne. Sinônimos de 
Discriminação - Discriminação é 
sinônimo de: separação, distinção, 
discernimento, diferença. 
De acordo com o sentido dado pelo 
dicionário, o verbete 
“discriminação” foi adotado na 
alternativa como a capacidade de 
distinguir ou estabelecer 
diferenças. Dessa forma, as 
alternativas de a) a d) estão 
corretas, portanto, e) todas as 
afirmações anteriores estão 
corretas. 
Decisão: Considerando a análise 
apresentada, decide-se 
INDEFERIR o recurso, mantendo-
se o gabarito indicado: alternativa 
“e) todas as afirmações anteriores 
estão corretas”. 
RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

579516 Professor de 
informática 

A 24 Candidato afirma que a 
questão não apresenta qual 
recurso específico se refere. 
Faltou a imagem do recurso, 
impossibilitando a resolução 
da questão.  

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

581968 Enfermeiro B 32 Candidato aduz “A questão 
refere-se a sondagem 
nasogástrica e pede para que 
seja assinalada a alternativa 
incorreta. Sendo assim a 
sondagem nasogástrica não é 
um procedimento estéril, mas 
é um procedimento limpo.”  

A alternativa correta é a letra A. 
RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO PARA 
ANULAÇÃO DA QUESTÃO, 
ALTERADA NO GABARITO A 
RESPOSTA CORRETA PARA A 
ALTERNATIVA “A” 

581968 Enfermeiro B 32 Candidato aduz “A questão 
refere-se a sondagem 
nasogástrica e pede para que 
seja assinalada a alternativa 
incorreta. Sendo assim a 
sondagem nasogástrica não é 
um procedimento estéril, mas 
é um procedimento limpo.”  

A alternativa correta é a letra A. 
RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO PARA 
ANULAÇÃO DA QUESTÃO, 
ALTERADA NO GABARITO A 
RESPOSTA CORRETA PARA A 
ALTERNATIVA “A” 

579123 Enfermeiro A 32 Justificativa da candidata 
“Encarecidamente pede-se a 
banca examinadora que seja 
revista a questão da prova 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO PARA ANULAR A 
QUESTÃO 
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tipo 1 do cargo de 
enfermeiro, uma vez que a 
questão não havia alternativa 
E, não ficando claro as outras 
questões.”. 

583659 Arquiteto C 31 No modelo de prova Tipo C, 
a ilustração não acompanhou 
o questionamento, 
impossibilitando a perfeita 
caracterização e 
interpretação da questão. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583789 Odontólogo A e B 16 Candidato aduz “Os 
conteúdos de todas as 
questões de legislação entre 
os cadernos do tipo A e do 
tipo B, ferindo o princípio da 
isonomia entre os candidatos. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583789 Odontólogo A e B 17 Candidato aduz “Os 
conteúdos de todas as 
questões de legislação entre 
os cadernos do tipo A e do 
tipo B, ferindo o princípio da 
isonomia entre os candidatos. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583789 Odontólogo A e B 18 Candidato aduz “Os 
conteúdos de todas as 
questões de legislação entre 
os cadernos do tipo A e do 
tipo B, ferindo o princípio da 
isonomia entre os candidatos. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583789 Odontólogo A e B 19 Candidato aduz “Os 
conteúdos de todas as 
questões de legislação entre 
os cadernos do tipo A e do 
tipo B, ferindo o princípio da 
isonomia entre os candidatos. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583789 Odontólogo A e B 20 Candidato aduz “Os 
conteúdos de todas as 
questões de legislação entre 
os cadernos do tipo A e do 
tipo B, ferindo o princípio da 
isonomia entre os candidatos. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO PARA ANULAR A 
QUESTÃO 

583755 Tesoureiro B 7 Candidato pede anulação da 
questão por existirem 
alternativas repetidas de 
resposta. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO   
 

583796 Professor de 
Educação 
Infantil 

A 7 Candidato pede anulação da 
prova por existirem 
alternativas repetidas de 
resposta. 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, PARA ANULAR A 
QUESTÃO   
 

578867 Tesoureiro B 1 Candidato apresenta a 
questão na íntegra e 
argumenta que o conteúdo da 
questão não está na ementa 
proposta no edital.  

O autor do recurso questiona sobre 
relação da Questão com o 
Ementário apresentado, ao que a 
banca enfatiza que existe uma 
série de problemas possíveis e 
decorrentes do mau uso da ciência 
e da técnica que podem ferir 
princípios éticos e direitos 
humanos essenciais. Por exemplo, 
o princípio ético da dignidade, de 
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Nova Itaberaba/SC, 17 de Novembro de 2021. 

 

IVANIR JOSÉ POSSEBON 

Prefeito Municipal 

 

não usar pessoas como meios (no 
caso das pesquisas) e o direito 
humano essencial expresso no 
artigo I da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, que afirma: 
Todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. 
Ponto que será mais bem discutido 
adiante. 
Decisão: Considerando a análise 
apresentada, decide-se 
INDEFERIR o recurso, mantendo-
se a questão indicada.  
RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO 


