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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 

 

EMERSON LUCIANO STEIN, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC, no uso de suas atribuições 

legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO O JULGAMENTO 

DOS RECURSOS CONTRA DISCORDÂNCIA DE GABARITO E QUESTÃO do Edital de Processo Seletivo 01/2019, 

conforme segue: 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001  

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 02 para os cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, pois, embora esse 

equívoco, não há outro item ou palavra exercendo função de artigo, se não o termo “um” no item 3. Portanto, não 

havendo prejuízos ao candidato, a questão será mantida. 
 

RECURSO 002 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 08 para os cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que, as alternativas 

A e B são diferentes, pois: 

Na alternativa A temos 187.500 m2 = cento e oitenta e sete mil e quinhentos metros quadrados 

Já na alternativa B temos 187,5 m2 = cento e oitenta e sete vírgula cinco metros quadrados. 

Como visto, os separadores são diferentes, no item A, o separador foi o ponto (.), já no item B, o separador foi a 

vírgula (,).  

Esses separadores nos dão o valor relativo na formação dos números, ou seja, as suas ordens e classes. (Exemplo: 

unidade/dezena/centena; décimo, centésimo, milésimo). 

A seguir, a resolução da questão: 

1,5km2 = 1.500.000 m2 

1.500.000/8 = 187.500 m2 

 
Fonte: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/unidades-medidas-area.htm 

https://www.somatematica.com.br/fundam/medsup2.php 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/conhecendo-a-ordem-dos-numeros.htm 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/sistema-numeracao-decimal.htm 

https://www.todamateria.com.br/sistema-de-numeracao-decimal/ 

http://www.matematicadidatica.com.br/SistemaNumeracaoDecimal.aspx 

Souza, Joamir Roberto de. Vontade de saber matemática, 6º ano / Joamir Roberto de Souza, Patrícia Rosana Moreno Pataro – 

2ª Edição – São Paulo – FTD / 2012 

 

RECURSO 003 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 09 para os cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que, quanto à 

unidade de medida, qualquer matéria poderá ser medida em qualquer unidade de medida, de capacidade ou massa, 

desde que utilizado os recipientes corretos para tal medição.  

Por exemplo: um copo pode ser graduado em litro ou mililitros para saber a capacidade de liquido que tem nele 

e esse mesmo como pode ser colocado em uma balança (com ou sem líquido) para que seja medida sua massa.  

Portanto a apresentada da grandeza em massa (gramas) não interfere na resolução da questão. 

Já a ondem de apresentação das grandezas e suas respectivas proporções foram apresentadas da maneira correta. 

A seguir a resolução da questão, obedecendo a segunda propriedade de cálculo com proporção: 
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total/(parte 1)=(proporção total)/( parte 1) 

180/achocolatado=(2+5)/( 2) 

180/achocolatado=7/( 2) 

7a=360 

a=360/7 

a=51,43 gramas 

 
Fonte: 

http://www.matematicadidatica.com.br/Proporcao.aspx 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/propriedades-das-proporcoes.htm 

https://www.somatematica.com.br/fundam/propor6.php 

https://www.todamateria.com.br/unidades-de-medida/ 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/relacoes-entre-massa-volume-e-capacidade.htm 

Souza, Joamir Roberto de. Vontade de saber matemática, 7º ano / Joamir Roberto de Souza, Patrícia Rosana Moreno Pataro – 

2ª Edição – São Paulo – FTD / 2012 

 

RECURSO 004 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 10 para os cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que, o enunciado está 

claro quanto ao que é solicitado. Analisando o enunciado, temos: 

“Para asfaltar três quintos de uma estrada foram contratados cinco funcionários, sendo que esse primeiro trecho 

corresponde a 105 km.” nesta etapa, é dado que 3/5 da estrada é igual a 105 km e para esse serviço 5 funcionários 

trabalharam na obra. 

“Para terminar de asfaltar a estrada no mesmo período da primeira etapa e considerando o mesmo rendimento 

dos funcionários, no mínimo, quantos deverão trabalhar nesta obra” nesta etapa, o que será asfaltado é o que falta, 

ou seja, 2/5 da estrada, mas não temos ainda o valor que corresponde a 2/5.  

Com funcionários de mesmo rendimento, ao perguntar quantos trabalharão (“quem trabalharão na obra?” Os 

funcionários), ou seja, se quer saber a quantidade de funcionários que deverá trabalha nesta próxima etapa do 

serviço. 

A seguir a resolução da questão: 

3/5 são 105km 

105*5=525 

525/3=175 km→total da estrada 

 

Falta para asfaltar: 175 – 105 = 70 km 

105 km ------------ 5 funcionários 

70 km ------------- x 

Grandezas inversamente proporcionais, ou seja, menos asfalto, menos funcionários trabalhando. 

105x = 70*5 

105x = 350 

X = 350/105 

X = 3,33 

Como não existe 0,33 homens, arredondamos para cima por conta do contexto da questão: 4 funcionários 

 
Fonte: 

https://www.infoescola.com/matematica/fracoes/ 

https://www.todamateria.com.br/fracoes/ 

https://www.somatematica.com.br/fundam/fracoes.php 

https://www.todamateria.com.br/regra-de-tres-simples-e-composta/ 

Souza, Joamir Roberto de. Vontade de saber matemática, 6º ano / Joamir Roberto de Souza, Patrícia Rosana Moreno Pataro – 

2ª Edição – São Paulo 
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Souza, Joamir Roberto de. Vontade de saber matemática, 7º ano / Joamir Roberto de Souza, Patrícia Rosana Moreno Pataro – 

2ª Edição – São Paulo – FTD / 2012  – FTD / 2012 

 

RECURSO 005 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 21 para o cargo de farmacêutico. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que, de acordo com 

o Manual dos Agentes Comunitários de Saúde, Muitas vezes a resolução de problemas de saúde requer não só 

empenho por parte de profissionais e gestores de saúde, mas também o empenho e contribuição de outros setores. 

Quando se trabalha articuladamente com outros setores da sociedade, aumenta-se a capacidade de oferecer uma 

resposta mais adequada às necessidades de saúde da comunidade. A intersetorialidade possibilita que ações de 

outros setores da sociedade colaborem com o setor saúde para alcançar resultados mais duradouros e sustentáveis. 

No SUS, Transversalidade é um dos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH), que, visa estar 

presente em todos os programas e políticas do SUS. Com isso, o resultado esperado é um grau de contato e 

comunicação entre pessoas e grupos ampliados, sem hierarquia, reforçando a produção de saúde com qualidade. 

A transversalidade aponta para comunicação dentro do setor de saúde entre diversas áreas, promovendo qualidade 

da saúde, enquanto ações intersetoriais envolvem ações além da saúde, como disserta a questão, o que aponta 

setores da educação, indústria, comércio, entre outros que podem favorecer as práticas de saúde. O ACS é o 

profissional indicado da Atenção Básica pelas ações intersetoriais pois está inserido na comunidade e conhece a 

maioria dos serviços diversos prestados por esta. 

 
Fonte: http://redehumanizasus.net/93093-transversalidade-no-sus/  

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf  

 

RECURSO 006 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 16 para o cargo de assistente social. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assistente ao candidato recorrente. A resposta correta 

está na Letra que é a assertiva que contém erro, já identificada pelo candidato. Todavia, na letra C há de fato um 

erro de digitação na sigla apresentada. E, em virtude desse erro, a questão deverá ser anulada. 

 

RECURSO 007 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 17 para o cargo de médico do trabalho. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste ao recorrente, pois de acordo com a convenção 

161, em seu artigo 12,  o acompanhamento da saúde dos trabalhadores em relação com o trabalho não deverá 

acarretar para estes e qualquer ônus; deverá ser gratuito e ter lugar, na medida do possível, durante o expediente 

de trabalho. Sendo assim, deve-se alterar para C a alternativa correta. 

 
Fonte: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1991/decreto-127-22-maio-1991-342965-publicacaooriginal-1-pe.html 

 

RECURSO 008 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 18 para o cargo de médico do trabalho. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, pois segundo a convenção 

155, a expressão "áreas de atividade econômica" abrange todas as áreas em que existam trabalhadores 

empregados, inclusive a administração pública. As convenções nacionais são destinadas a segurança e saúde dos 

trabalhadores, não sendo necessário mencionar o órgão que expediu, pois as convenções são estabelecidas por 

leis e decretos federais, sendo assim, emitidas pela União. As convenções são conteúdo exigido pelo edital do 

certame, e assuntos pertinentes a segurança e saúde ocupacional de caráter nacional e federal. 

 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1254.htm  

 

 

RECURSO 009 

http://redehumanizasus.net/93093-transversalidade-no-sus/
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1991/decreto-127-22-maio-1991-342965-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1254.htm
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Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 19 para o cargo de profissional de 

educação física. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, pois dentre as várias 

definições de Educação Física, a questão traz a definição de Medina (1987) que é amplamente aceita no meio 

profissional, que discorre que a Educação Física é entendida como disciplina que se utiliza do corpo, através de 

seus movimentos, para desenvolver um processo educativo que contribua para o crescimento de todas as 

dimensões humanas. Deve ocupar-se do corpo e de seus movimentos, voltando-se para a ampliação constante das 

possibilidades concretas dos seres humanos, ajudando-os, assim, na sua realização mais plena e autêntica. Para o 

autor, o profissional de Educação Física tem a função de “promover conscientemente o homem a níveis mais 

altos de vida, contribuindo assim com sua parcela para a realização da sociedade e das pessoas em busca de sua 

própria felicidade”. Deve ainda auxiliar as pessoas no seu desenvolvimento pessoal, sendo um agente 

transformador da sociedade, importante por produzir e estimular cultura no contexto em que está inserido. 

 
Fonte: http://md.intaead.com.br/geral/fundamentos-metodologicos-do-ensino-e-prat-ed-fisica/pdf/fundamento-e-pratica-da-

educacao-fisica.pdf 

 

RECURSO 010 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 19 para o cargo de auxiliar de cirurgião 

dentista. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, pois a técnica de Bass é 

indicada para pacientes com doença periodontal e permite a limpeza do sulco gengival sem causar ou agravar 

lesões na gengiva. A técnica de Fones Indicada para crianças em idade pré-escolar, essa técnica também pode ser 

ensinada para pacientes que têm pouco tempo para realizar a escovação durante o dia. É a técnica indicada para 

remoção de biofilme e matéria Alba da superfície dental Posicionando-se a escova num ângulo reto em relação 

aos dentes, devem ser realizados movimentos circulares suaves em todas as superfícies dos dentes, com exceção 

da face mastigatória, na qual devem ser realizados movimentos anteroposteriores. 

 
Fonte: https://tepe.com.br/4-tecnicas-diferentes-de-escovacao-que-voce-pode-considerar-no-seu-consultorio/  

https://profissaodentista.com/2013/08/04/tecnicas-de-escovacao/  

 

RECURSO 011 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão 19 para o cargo de agente de combate as 

endemias. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, pois o controle de vetores 

e os mosquitos vetores de doença são conteúdo do edital do certame. A questão não exige nenhum conhecimento 

sobre a febre do Nilo Ocidental e sim, o vetor causador da doença, foco de trabalho do ACE. 
 

Os demais recursos não foram julgados por não estarem de acordo com o exposto no item 8.4 do edital, senão vejamos: 

 
8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com 

argumentação lógica e consistente, com apresentação de bibliografia no caso de recurso 

contra questões, ou seja, obrigatoriamente deverá conter: CONTESTAÇÃO, 

ARGUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA. 

 

 

Porto Belo, 19 de março de 2019. 

 

 

 

EMERSON LUCIANO STEIN 

Prefeito Municipal 

http://md.intaead.com.br/geral/fundamentos-metodologicos-do-ensino-e-prat-ed-fisica/pdf/fundamento-e-pratica-da-educacao-fisica.pdf
http://md.intaead.com.br/geral/fundamentos-metodologicos-do-ensino-e-prat-ed-fisica/pdf/fundamento-e-pratica-da-educacao-fisica.pdf
https://tepe.com.br/4-tecnicas-diferentes-de-escovacao-que-voce-pode-considerar-no-seu-consultorio/
https://profissaodentista.com/2013/08/04/tecnicas-de-escovacao/

