MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA – ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019
Rua Coronel Vitório, 966, Centro, Vargem Bonita/SC, CEP 89.675-000
Fone: (49) 3548-3000– www.vargembonita.sc.gov.br

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019
DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO AOS RECURSOS AFETOS À DIVULGAÇÃO DO GABARITO
OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

A Prefeita do Município de Vargem Bonita, Estado de Santa Catarina, Excelentíssima Senhora
Melânia Aparecida Roman Meneghini, 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
452808

Cargo
Professor

Questão
13

Solicitação
Aduz que não há menção no texto
dos profissionais serem lotados no
Município.

452192

Técnico
em
Enfermagem

24

Candidato aduz que a questão em
análise: Considere uma prescrição
de 6 mg de um determinado
medicamento, cuja apresentação é
ampola de 3 mL contendo 5
mg/mL. A opção que corresponde à
quantidade, em mL, que terá de ser
administrada é: de 3,6 ml
Justifica que a resposta correta seria
a letra “C” 4ml a que se aproxima
mais do valor correto.

449173
449391

Secretário
Escola

452621

Professor

de

03

Aduz que a alternativa correta é a
letra “d”.

Situação
De acordo com o art. 4º, V, da Lei
nº 01/93, de 08 de janeiro de 1993,
a qual instituiu o Plano de Carreira,
Cargos e Salários dos Servidores da
Prefeitura Municipal de Vargem
Bonita: “V - Cargo em Comissão e
as funções executivas de confiança
- conjunto de funções e
responsabilidades definidas com
base na estrutura organizacional,
serão exercidas, preferencialmente
por servidores ocupantes de cargos
de carreira técnica ou profissional,
lotados no Município;” (grifei).
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Tendo em vista a questão analisada
o valor correto é 1,2ml, justifica-se
pelas seguintes afirmações:
A ampola contém 3ml, sendo que
cada ml contém 5mg o total de mg
da ampola é de 15mg, a prescrição
é de 6mg.
15mg
3ml
6mg
x
15x: 18
X: 1,2ml
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Equívoco no gabarito que aponta
como correta a alternativa “b”,
quando a correta é a alternativa “d”.
RECURSOS CONHECIDOS E
1
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452545
449513
452621
452854

Professor

26

Aduz que não há alternativa correta
a ser assinalada.

452545

Professor

19

Aduz que pode a alternativa D (A –
B – D – C – E. ) estaria incorreta,
solicitando anulação da questão.

447599
452426
452545
459513
452866
452593
452263
452609
452621

Professor

25

Aduzem que não há alternativa
correta a ser assinalada.

449391

Secretário
Escola

19

Segundo o requerente, são estas as
Razões que fundamentam e
justificam o recurso:
A questão de número (dezenove)
19 pede para que assinale a
assertiva incorreta de acordo com a
lei Orgânica do município, ou seja,
o que não está previsto nesta.
Porém na seção III que versa sobre
Educação, Art.171 Parágrafos 1° e
3° e Art. 172 estão todos os itens

de

PROVIDOS, ALTERANDO-SE
O GABARITO. RESPOSTA
CORRETA: d) I, II, III e IV.
Dentro da evolução chegaram os
jogos eletrônicos e o videogame.
Novas construções de brincadeiras
ou desenvolvimento de algumas na
falta
de
outras,
novas
representações (Brougère, 2001).
Diz o autor: “Não podemos deixar
de citar os video-games: uma nova
técnica cria novas experiências
lúdicas que transformam a cultura
lúdica de muitas crianças. Tudo
isso mostra a importância do objeto
na constituição da cultura lúdica
contemporânea.”
http://www.scielo.br/scielo.php?sc
ript=sci_arttext&pid=S010225551998000200007
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Segundo as tendências pedagógicas
na Educação Infantil, a Pedagogia
tecnicista não faz relação com a
experiência da vida do aluno.
Assim, o item “B” da primeira
coluna não confere com o descrito
na segunda coluna apontado pelo
gabarito, logo, a questão não possui
alternativa correta a ser assinalada.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO, ANULANDO-SE A
QUESTÃO.
A alternativa A não pode ser a
correta, pois Piaget identificou que
o desenvolvimento ocorre em
quatro períodos: sensório-motor (02 anos); pré-operatório (2-7 anos);
operatório-concreto (8-11 anos) e
operatório-formal (12-14 anos).
Segundo a Epistemologia Genética
de
Piaget.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO,
ANULANDO-SE A QUESTÃO.
A
reclamação
não
possui
pertinência, pois na alternativa D
da referida questão, está colocada a
responsabilidade do município de
ofertar o ensino médio, o que não
está previsto na lei orgânica do
mesmo.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
2
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449391
452370

Secretário
Escola

452583

Auxiliar
Administrativo

452192

de

Técnico
em
Enfermagem

27

06

19

previstos nas alternativas constam
nos referidos artigos e parágrafos,
sendo assim, não há alternativa
correta para a questão.
Incisos do Art. 172. O ensino será
ministrado com base nos seguintes
princípios: I - igualdade de
condições para o acesso e
permanência na escola; II liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento,
a arte e o saber; III - pluralismo de
ideias
e
de
concepções
pedagógicas;
Segundo o requerente, são estas as
Razões que fundamentam e
justificam o recurso:
questão de número (vinte e sete) 27
pede para que assinale a assertiva
que NÃO corresponde à realidade
dos indicadores sociais do
município, porém percebe-se um
equívoco no comando da questão
que induz a erro, visto que não há
como ter mais de um indicador de
mesmo período/data/ano para o
município. Sendo assim, a
alternativa correta que consta no
gabarito é a "B", todavia esta
corresponde à realidade, no entanto
o enunciada da referida pergunta
leva o candidato à incorreção.
Restariam as outras (três)3
alternativas como certas, pois os
dados estão inexatos, cabendo à
anulação.
Candidato aduz que no inciso II da
referida questão o resultado deveria
ser “4a + 12”, com base na
propriedade
distributiva
da
multiplicação. Uma vez que o
inciso II estaria incorreto, solicita a
alteração do gabarito da alternativa
“d” para a alternativa “b”.

Candidato aduz que a questão em
analise o paciente M.S.P, sexo
masculino, 50 anos, foi atendido

O pedido do requerente deve ser
provido, pois de fato, há um erro no
enunciado da questão, cujo objetivo
deveria ser “Assinale a alternativa
Correta”.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO,
ANULANDO-SE A QUESTÃO.

Aplicando
a
propriedade
distributiva da multiplicação no
lado esquerdo da equação,
realmente o resultado encontrado é
4a + 12. Entretanto, é necessário
aplicar a mesma propriedade no
lado direito da equação:
2(2𝑎 + 6) = 4(𝑎 + 3)
2 ∙ 2𝑎 + 2 ∙ 6 = 4 ∙ 𝑎 + 4 ∙ 3
4𝑎 + 12 = 4𝑎 + 12
Sendo assim, a igualdade é
verdadeira e a afirmação do inciso
II da referida questão também é
verdadeiro.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Tendo em vista a questão analisada
o valor correto é 2 ampolas
justifica-se
pelas
seguintes
3
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452841
452583
452397
452922
452192
452854
448812

Auxiliar
Administrativo

01

pelo médico da unidade de saúde,
que prescreveu 2 g de dipirona, por
via endovenosa. Na farmácia da
unidade de saúde a apresentação do
medicamento dipirona é: solução
injetável 500 mg/mL, ampola
contendo 2 mL. Dessa forma, o
volume total de dipirona que o
técnico de enfermagem deve
aspirar corresponde a:
Justifica que a resposta correta seria
a letra “B” 4 ampolas.
1g de dipirona vale 1000mg então
2g 2000mg
Apresentação medicação 500m/ml
ampola contendo 2ml volume que
devem aspirar corresponde a:
Na questão não pede se o volume é
ml ou ampola?
2ml 500mg
X
2000mg
2x: 8ml
Cada ampola tem 2ml então 4
ampolas corresponde a 8ml.
Aduzem que a alternativa correta
seria a letra “b”.

afirmações: A ampola contém 2ml,
sendo que cada ml contém 500mg o
total de mg da ampola é de
1000mg, ou seja, para administrar
2g necessito de 2 ampolas.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.

Candidato apresentou recurso
referindo-se ao item IV da questão
27 “manter a seriedade, distância
dos problemas alheios e dedicar-se
às suas funções no horário de
trabalho” onde interpreta o termo
“problemas alheios” como sendo
possível que estes problemas sejam
de cunho profissional, podendo este
intervir para resolver.

Medeiros e Hernandes (2010),
apresentam todos os aspectos que
envolvem o trabalho de uma
secretária, que em muito tem a ver
com o trabalho de uma telefonista.
Afirma que “a secretária não
confunde seu comportamento com
o do executivo, (como com o de
qualquer pessoa), e abstém-se de
quaisquer
pronunciamentos
opinativos sobre fato a que não é
chamada.”
Ora, quando nos referimos a
interferência a problemas alheios,
isto quer dizer, interferência em um
fato não conhecido sem a devida
autorização.
Quando nossa interferência é
solicitada, não há intromissão e sim
resposta e auxílio a quem pede.

Técnico
em
Enfermagem

Equívoco no gabarito que aponta
como correta a alternativa “d”,
quando a correta é a alternativa “b”.
RECURSOS CONHECIDOS E
PROVIDOS, ALTERANDO-SE
O GABARITO. RESPOSTA
CORRETA: b) Censo – senso –
sessão – seção.

Escriturário
447615
Telefonista
452391
447735
447735

Telefonista

27

4
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452854

Técnico
em
Enfermagem

26

Candidato aduz que a atualização
dos termos utilizados não permite
responder à questão, justificando
que:
Diabetes tipo 1 O termo “tipo 1”
indica processo de destruição da
célula beta que leva ao estágio de
deficiência absoluta da insulina, ou
seja, não leva eventualmente ao
estágio de deficiência absoluta
Diabetes gestacional é um estado
de hiperglicemia menos severo que
o Diabetes tipo 1 e 2 detectado pela
primeira
vez
na
gravidez.
Geralmente se resolve no período
pós-parto e pode frequentemente
retornar anos depois. Ou seja, pode
frequentemente voltar, mas não
significa que irá retornar anos
depois em grande parte dos casos,
conforme afirmado na questão.

Neste caso, trata-se de uma atitude
positiva e obrigatória para quem
exerce cargo público. Não será
problema alheio e sim, problema a
ser resolvido.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Tendo em vista que a candidata
fundamenta seu argumento em uma
literatura mais atualizada da que foi
usada para a formulação da
questão.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO,
ANULANDO-SE A QUESTÃO.

Vargem Bonita/SC, em 20 de janeiro de 2020.

Melânia Aparecida Roman Meneghini
Prefeita Municipal
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