MUNICÍPIO DE CAPINZAL – ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO N. 057/2017
Rua Carmelo Zocolli, nº. 155, Centro, 89.665-000, Capinzal/SC
Fone: (49) 3555-8700 – www.capinzal.sc.gov.br

DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO AOS
RECURSOS AFETOS À DIVULGAÇÃO DO GABARITO
OFICIAL PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 057/2017
O Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, Excelentíssimo Senhor Nilvo Dorini, e a
Coordenação dos Concursos Públicos da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, atuando
de forma conjunta, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a decisão dos recursos
apresentados contra a divulgação do gabarito oficial preliminar:

Inscrição
316953

Cargo
Escriturário

Questão
09

Solicitação
Aduz que a palavra sabor tem cinco
anagramas, mas na questão pedia pra
começar com vogal, sobrando ABO = 3 vezes
2 vezes 1 = 6.

316953
316521
318716
320742
323564
318559
318547
316953
320742
316521
316521

Escriturário

10

Nas alternativas dispostas não
apresentado a resposta correta.

Escriturário

12

O Município de Capinzal não faz divisa com
Joaçaba e Erval Velho.

Escriturário

17

Mais de uma alternativa correta.

318761
322297
316502
323630
319542
321107

Técnico
Tributário

10

Nas alternativas dispostas não
apresentado a resposta correta.

está

está

Situação
A questão diz que os anagramas têm que
começar com vogal e terminar com vogal.
Neste sentido, com relação a palavra sabor
existe duas possibilidades: A primeira pode
começar com A e terminar com O ou seja A _
_ _ O permutando as três letras do centro da
um total de 6 possibilidades. A segunda
possibilidade pode começar com O e
terminar com A ou seja O _ _ _ A permutando
as três letras do centro temos mais seis
possibilidades. Juntando as duas opções
temos no total 12 possibilidades. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
A questão não possui a alternativa correta
para ser assinalada. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARA ANULAR A QUESTÃO.

Joaçaba e Erval Velho não fazem divisa com
Capinzal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA ANULAR A QUESTÃO.
Os conceitos de Administração Pública,
Estado e Serviços Públicos, possuem
definições
claras
e
específicas,
e
principalmente, diferem entre si, no entanto
na literatura inúmeros autores fazem
diversas menções sobre os conceitos, onde a
definição engloba ou incorpora os conceitos
dos diferentes temas. Nesse contexto, acatase o pedido de recurso pela falta de definição
de autor e/ou forma ao qual o entendimento
da questão deveria ser analisado em seu
conceito restrito a cada temática. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A
QUESTÃO.
A questão não possui a alternativa correta
para ser assinalada. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARA ANULAR A QUESTÃO.
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323624
317001
316702
321907
321656
322599
319044
318267
319044

Técnico em
Enfermagem

01

Há duas alternativas incorretas quanto a
separação silábica (so-cie-da-de).

De acordo com Cegalla (2008, p. 16), não se
separam letras que representam ditongos,
como é o caso de sociedade (so-cie-da-de),
estando, desta forma, correta a separação
apontada na alternativa D. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Técnico em
Enfermagem

10

A questão não possui resposta correta.

323624

Técnico em
Enfermagem

14

O Município de Capinzal não faz divisa com
Joaçaba e Erval Velho.

319044

Técnico em
Enfermagem

18

A questão
incompleta.

323359
323624
317981
319044

Técnico em
Enfermagem

19

Indica que o correto de item da questão seria
“orientação correta” e não “ação certa”.

319810
322242

Técnico em
Informática

01

Há duas alternativas incorretas quanto a
separação silábica (so-cie-da-de).

321480
322242
319810
323913

Técnico em
Informática

14

O Município de Capinzal não faz divisa com
Joaçaba e Erval Velho.

Técnico em
Informática

20

A questão utiliza conhecimento em Expressões
Lógicas, e a alternativa indicada como correta
não estaria.

321480
323913
319810

Técnico em
Informática

22

Alternativa correta não é a apontada no
gabarito.

A questão de 800 alunos menos 350 meninos
sobram 450 meninas. O problema pede a
razão entre meninas e o total de alunos ou seja
a razão entre 450/800 que simplificado é igual
a 9/16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Joaçaba e Erval Velho não fazem divisa com
Capinzal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA ANULAR A QUESTÃO.
Conforme descrito no manual sobre a
segurança do paciente Higienização das mãos
da ANVISA, pagina 33, lê-se:
“Em geral, a higienização com sabonete líquido
remove a microbiota transitória, tornando as
mãos limpas. Esse nível de descontaminação é
suficiente para os contatos sociais em geral e
para a maioria das atividades práticas nos
serviços de saúde.”. O termo “em geral”
significa “que se aplica a um conjunto de casos
ou de indivíduos”. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Conforme o Protocolo de Segurança na
Prescrição, Uso e Administração de
Medicamentos desenvolvido pelo Ministério
da Saúde e ANVISA em parceria com
FIOCRUZ e FHEMIG, página 31 lê-se:
“Recente artigo identifica nove certos para
administração de medicamentos: paciente
certo, medicamento certo, via certa, hora
certa, dose certa, registro certo, ação certa,
forma certa e resposta certa.”. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
De acordo com Cegalla (2008, p. 16), não se
separam letras que representam ditongos,
como é o caso de sociedade (so-cie-da-de),
estando, desta forma, correta a separação
apontada na alternativa D. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Joaçaba e Erval Velho não fazem divisa com
Capinzal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA ANULAR A QUESTÃO.
O conteúdo programático apresentado para
o concurso requer noções de aplicativos do
Microsoft Office e não cita expressões
lógicas. A questão número 20 requer análise
do uso de funções para operações em
planilha eletrônica. Todas as opções de
resposta apresentam a sintaxe correta das
expressões, mas o resultado somente será
correto se utilizar a função SE e Média de
modo combinado. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
A alternativa correta é a letra “c”. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA ALTERAR O
GABARITO.

apresenta

a

afirmativa

IV
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321480

Técnico em
Informática

25

Windows Terminal Server não é um
componente do Microsoft Office e sim da
Microsoft Windows.

322167
320614

Fiscal
de
Obras
e
Posturas
Auditor Fiscal
Tributário

10

Nas alternativas dispostas não
apresentado a resposta correta.

está

07

Nas alternativas dispostas não
apresentado a resposta correta.

está

323612

Auditor Fiscal
Tributário

11

A questão de número 11 (onze) não apresenta
resposta correta, pois o site do Município de
Capinzal traz informação diferente das
dimensões do município (244,2 km
quadrados).

316615

Auditor Fiscal
Tributário

13

Candidato aduz que a questão de número 13
(treze) está incorreta pois não há resposta
correta, pois o site do Município de Capinzal
traz
informação
diferente
do
PIB
(398.597.000,00 reais)

323612

Auditor Fiscal
Tributário

24

Candidato aduz que o número “09” no início
da questão induz a erro.

322435

Enfermeiro

07

Nas alternativas dispostas não
apresentado a resposta correta.

está

322435

Enfermeiro

08

Nas alternativas dispostas não
apresentado a resposta correta.

está

322435

Enfermeiro

10

Obrigação da banca especificar o número de
dias que consideram o ano.

316615

A questão citada solicita para analisar as
afirmações relacionadas ao Windows
Terminal Server (WTS) e avaliar o que estava
INCORRETO nas afirmações.
Das alternativas a única INCORRETA é a
afirmação (I) a qual afirma que o Windows
Terminal Server é um componente do
Microsoft Office.
Como o candidato
apresenta no recurso o Windows Terminal
Server é um componente do Microsoft
Windows e não do Microsoft Office, o que
ratifica que não há nenhum problema técnico
na questão, pois solicitava para assinalar a
afirmação INCORRETA. A estrutura da
questão e o gabarito estão corretos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A questão não possui a alternativa correta
para ser assinalada. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARA ANULAR A QUESTÃO.
A questão não possui a alternativa correta
para ser assinalada. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARA ANULAR A QUESTÃO.
Não procede o recurso, pois a questão
questiona a área conforme dados do IBGE de
2016, sendo que no site do IBGE1. O fato do
site do município estar errado não altera a
situação, pois não induz a erro, posto que não
consta nas alternativas a opção constante do
site. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não procede o recurso, pois a questão
questionada PIB divulgado pelo IBGE de 2014,
sendo que no site do IBGE 2 consta o PIB de
31.265,83 reais.
O fato do site do município constar apenas a
informação geral não altera a situação, pois
não induz a erro, posto que não consta nas
alternativas a opção constante do site.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Trata-se de simples erro de gráfica, pois o
“09” no início da questão não atrapalha em
nada a compreensão da questão. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
A questão não possui a alternativa correta
para ser assinalada. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARA ANULAR A QUESTÃO.
As respostas das equações são 3 e3 .....-5 e 3 e
por último 8 e ¼. Testando todas as
alternativas a resposta correta continua sendo
a letra A que afirma que só as alternativas 1 e
3 estão corretas. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Na matemática 360 dias é pra quando falamos
de exercícios de juros, neste caso trabalhamos
com o que se conhece do cotidiano que é 365
dias. Com relação a questão 8 pedido

1

https://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=420390&idtema=16&search=||s%EDntese-dasinforma%E7%F5es) consta a área de 244.2.
2
https://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=420390&idtema=16&search=||s%EDntese-dasinforma%E7%F5es
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317085
316985

Enfermeiro

11

A questão de número 11 (onze) não apresenta
resposta correta, pois o site do Município de
Capinzal traz informação diferente das
dimensões do município.

320203

Enfermeiro

12

O Município de Capinzal não faz divisa com
Joaçaba e Erval Velho.

322435

Enfermeiro

13

Candidato aduz que a questão de número 13
(treze) está incorreta pois não há resposta
correta, pois o site do Município de Capinzal
traz
informação
diferente
do
PIB
(398.597.000,00 reais)

317289
321438
318185
322143
321360
320203
317085
316985

Enfermeiro

23

Fundamento 1:
Aduzem que o item “II” está incorreto, os a
via sexual não é o único meio de transmissão
do vírus HPV. A alternativa correta deveria ser
a “d”.

Fundamento 2:
Que no item “III” os tipos 68, 73 e 82 não são
citados.

indeferido, pois as respostas das equações são
3 e3 .....-5 e 3 e por último 8 e ¼. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não procede o recurso, pois a questão
questiona a área conforme dados do IBGE de
2016, sendo que no site do IBGE3. O fato do
site do município estar errado não altera a
situação, pois não induz a erro, posto que não
consta nas alternativas a opção constante do
site. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Joaçaba e Erval Velho não fazem divisa com
Capinzal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA ANULAR A QUESTÃO.
Não procede o recurso, pois a questão
questionada PIB divulgado pelo IBGE de 2014,
sendo que no site do IBGE 4 consta o PIB de
31.265,83 reais. O fato do site do município
constar apenas a informação geral não altera a
situação, pois não induz a erro, posto que não
consta nas alternativas a opção constante do
site. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Resposta ao fundamento 1:
O gabarito informado da questão era a
alternativa C na qual II, III, e IV estariam
corretas, porém, a alternativa II é incorreta e
a opção I é correta: Lê-se: INCA
“6: Transmissão
Como os HPV são transmitidos?
A transmissão do vírus se dá por contato
direto com a pele ou mucosa infectada. A
principal forma é pela via sexual, que inclui
contato oral-genital, genital-genital ou
mesmo manual-genital. Assim sendo, o
contágio com o HPV pode ocorrer mesmo na
ausência de penetração vaginal ou anal.
Também pode haver transmissão durante o
parto. Não está comprovada a possibilidade
de contaminação por meio de objetos, do uso
de vaso sanitário e piscina ou pelo
compartilhamento de toalhas e roupas
íntimas.”. Conforme o Protocolo Clínico e
Diretrizes
Terapêuticas
Infecções
Sexualmente Transmissíveis, abril de 2015, lêse: Ainda, conforme o Protocolo Clínico e
Diretrizes
Terapêuticas
Infecções
Sexualmente Transmissíveis, abril de 2015, lêse: Página 64: “O tempo de latência viral e os
fatores associados não são conhecidos, o
vírus pode permanecer quiescente por
muitos anos até o desenvolvimento de
lesões. Assim, não é possível estabelecer o
intervalo mínimo entre a infecção e o
desenvolvimento de lesões. A recidiva das
lesões do HPV está mais provavelmente
relacionada à ativação de reservatórios virais

3

https://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=420390&idtema=16&search=||s%EDntese-dasinforma%E7%F5es) consta a área de 244.2.
4
https://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=420390&idtema=16&search=||s%EDntese-dasinforma%E7%F5es
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que à reinfecção pela parceria sexual.”.
Desta forma estão corretas a I, III e IV, opção
"D". RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS,
PARA ALTERAR O GABARITO.

317085
320203
317289
318185
322435
316985

Enfermeiro

24

A questão não apresenta alternativa correta.

321438
318185
317085
316762
317568
316985

Enfermeiro

27

Fundamento 1:
O item IV estaria errado.

Fundamento 2:

Resposta ao fundamento 2:
Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas
Infecções
Sexualmente
Transmissíveis, abril de 2015, lê-se:
Página 64: “Os tipos de HPV que infectam o
trato genital são divididos em dois grupos, de
acordo com o risco oncogênico e o tipo de
lesão:
Baixo risco oncogênico: detectados em
lesões anogenitais benignas e lesões
intraepiteliais de baixo grau – tipos 6, 11, 40,
42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, e CP6108.
Alto risco oncogênico: detectados em lesões
intraepiteliais de alto grau e, especialmente,
nos carcinomas – tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82.”. RECURSOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Conforme o Protocolo Segurança do
Paciente em Serviços de Saúde: Higienização
das Mãos / Agência Nacional de Vigilância
Sanitária desenvolvido pela ANVISA, lê-se:
Página 63 : “A higienização das mãos é a
medida individual mais simples e menos
dispendiosa para prevenir a propagação das
infecções relacionadas à assistência à saúde
(LARSON, 2001; CDC, 2002). Recentemente, o
termo “lavagem das mãos” foi substituído
por “higienização das mãos”, englobando a
higienização simples, a higienização antiséptica, a fricção anti-séptica e a anti-sepsia
cirúrgica das mãos (CDC, 2002).”. Página 96:
“Ferramentas para treinamento e educação:
os profissionais de saúde necessitam de um
treinamento claro e sucinto sobre a
importância da higienização das mãos,
especialmente direcionado para “Os cinco
momentos para a higienização das mãos”,
envolvendo as técnicas corretas de fricção
anti-séptica das mãos com preparações
alcoólicas (gel ou solução) e higienização
simples das mãos (água e sabonete
associado ou não a antiséptico). Assim, os
profissionais de saúde, incluindo os novos
profissionais contratados, deverão receber
treinamento regular (pelo menos uma vez
por ano).”. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARA ANULAR A QUESTÃO.
Resposta ao fundamento 1:
Conforme o Protocolo de Segurança na
Prescrição, Uso e Administração de
Medicamentos desenvolvido pelo Ministério
da Saúde e ANVISA em parceria com
FIOCRUZ e FHEMIG, página 36 lê-se:
“7.1.2 Intervenções específicas
Instituir a prática de dupla checagem por dois
profissionais, para os cálculos de diluição e
5
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Indica que o correto de item da questão seria
“orientação correta” e não “ação certa”.

317289

Enfermeiro

30

O enunciado da questão contém falhas de
descrição.

323061

Tesoureiro

25

Aduz que há duas alternativas idênticas “b” e
“d”.

administração
de
medicamentos
potencialmente perigosos ou medicamentos
de alta vigilância. REMOVER do estoque das
unidades de internação os eletrólitos
concentrados (especialmente cloreto de
potássio
injetável)
e
bloqueadores
neuromusculares. Deverão permanecer nas
unidades de internação APENAS os
medicamentos potencialmente perigosos ou
de alta vigilância que sejam absolutamente
necessários à assistência ao paciente.”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Resposta ao fundamento 2:
Conforme o Protocolo de Segurança na
Prescrição, Uso e Administração de
Medicamentos desenvolvido pelo Ministério
da Saúde e ANVISA em parceria com
FIOCRUZ e FHEMIG, página 31 lê-se:
“Recente artigo identifica nove certos para
administração de medicamentos: paciente
certo, medicamento certo, via certa, hora
certa, dose certa, registro certo, ação certa,
forma certa e resposta certa.”. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Conforme descrito no informe técnico 19ª
Campanha Nacional de Vacinação contra a
Influenza e Mobilização Estadual contra o
Tétano, do Ministério da Saúde, por meio da
Coordenação-Geral do Programa Nacional de
Imunizações (CGPNI), do Departamento de
Vigilância das Doenças Transmissíveis, da
Secretaria de Vigilância em Saúde de abril de
2017, página 4 lê-se.
“A excreção viral nas secreções nasais
usualmente surge 24 horas antes do início dos
sintomas, dificultando a instituição de medidas
profiláticas medicamentosas para a prevenção
da doença. A excreção viral é máxima nos
primeiros três dias após início dos sintomas,
coincidindo com a piora clínica e aumento da
temperatura.”. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
As alternativas “B” e “D” são idênticas.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ANULAR A QUESTÃO.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Capinzal/SC, 11 de dezembro de 2017.

Nilvo Dorini
Prefeito
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