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ATO 016: Edital de Análise de Recursos de Gabarito 

Apresentado o gabarito provisório, os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram tempestivamente 
recurso(s) acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento, manifestamos nosso parecer ao(s) 

item(ns) apontado(s) como conflitante(s). 

Questão: 05  Referência(s): 409, 38 e 434 

Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: A questão busca 
claramente a classificação dos termos destacados, aplicados dentro do contexto da frase posta para análise, de 

onde, respectivamente, são classificados unicamente como “pronome demonstrativo” e “contração”. 

Questão: 05  Referência(s): 32 
Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 
aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Impetrante além 

de não trazer absolutamente nenhum argumento que possa indicar outra resposta correta, deixa de efetuar a 

leitura do edital, onde a questão é enquadrada claramente no conteúdo programático “pronomes” e “classes 

gramaticais”. 

Questão: 09  Referência(s): 463 e 377 

Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Apesar de existir 
um equívoco na grafia do enunciado da questão, nem mesmo na mais utópica interpretação que tente ser dada 

ao enunciado da questão, o termo empregado trata de “existência”, não sendo deste modo possível qualquer 

outro tipo entendimento, a não ser aquele buscado pela questão. 

Questão: 09  Referência(s): 463 e 367 
Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 
aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: A questão busca 

claramente a classificação dos termos destacados, aplicados dentro do contexto da frase posta para análise, de 

onde, respectivamente, é classificado unicamente como “advérbio”. 

Questão: 17  Referência(s): 319, 367 e 377 

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
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Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Impetrante parece 

sequer se dar ao trabalho de realizar uma breve pesquisa, pois se assim o tivesse feito, teria inúmeras fontes 
acerca de atualidades que trazem disposto o nome do ministro exatamente como disposto na questão, não 

sendo nem minimamente necessário trazer o “nome completo” para conseguir identificar de quem se trata o 

enunciado. 

Questão: 19  Referência(s): 456, 319, 147, 374, 375, 367, 377 

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Impetrante deixa 

de observar que a questão busca claramente apenas as informações dispostas em publicação oficial do sítio 

eletrônico do IBGE, disponível no link constante no enunciado da questão. 

Questão: 19  Referência(s): 434 

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante deixa de observar que a questão busca claramente as informações dispostas 
em publicação oficial (IBGE), disponível no link constante no enunciado da questão, tentando sustentar seus 

argumentos com sítio de livre edição (Wikipédia) que sequer perfaz o conteúdo programático ao tema. 

Questão: 19  Referência(s): 91 

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Impetrante não traz absolutamente nenhum argumento em seu 
formulário de recurso, trazendo unicamente “anexos”, sendo indeferido sem análise de mérito, como 

determinado pelo item 10.2.4 do Edital. 

Questão: 19  Referência(s): 150 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 19  Referência(s): 150 

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  
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Questão: 19  Referência(s): 374 e 147 

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Impetrante deixa 

de observar que a data de 08/04/1964 é a data de elevação do distrito à categoria de município, porém sua 
instalação oficial se deu apenas em 06/06/1964, sendo assim a assertiva Falsa, como já indicada no gabarito 

provisório. 

Questão: 21  Referência(s): 319 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Agente Administrativo 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 
aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Impetrante deixa 

de observar que a questão busca o ordenamento emanado pelo estatuto dos servidores e não a letra da lei. 

Questão: 22  Referência(s): 368 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Agente Administrativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Impetrante deixa 
de observar que a opção II não deixa margem a nenhuma exceção (impreterivelmente), quando a legislação 

nos traz que a autorização deve ser obtida, “sempre que possível”. 

Questão: 28  Referência(s): 434 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Agente Administrativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 35  Referência(s): 319 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Agente Administrativo 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 36  Referência(s): 434 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Agente Administrativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
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Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 38  Referência(s): 434 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Agente Administrativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Impetrante deixa 
de observar que existe condicionante prévio para que o disposto na opção II tenha aplicabilidade, não 

diretamente e sem ressalva, como disposto. 

Questão: 38  Referência(s): 368 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Agente Administrativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Impetrante deixa 
de observar que a opção IV traz unicamente que a proposta mais baixa, mediante a sua aceitabilidade, será 

declarada vencedora, sendo este o objetivo central do pregão. 

Questão: 21  Referência(s): 394 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Cirurgião Dentista 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 22  Referência(s): 394 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Cirurgião Dentista 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 26  Referência(s): 394 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Cirurgião Dentista 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 28  Referência(s): 36 e 341 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Cirurgião Dentista 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
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Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 31  Referência(s): 341 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Cirurgião Dentista 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 22  Referência(s): 38 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Enfermeiro 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 
aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Impetrante deixa 

de observar que a questão busca o ordenamento emanado pelo estatuto dos servidores e não a letra da lei 

(opção I), enquanto que a opção II não deixa margem a nenhuma exceção (impreterivelmente), quando a 

legislação nos traz que a autorização deve ser obtida, “sempre que possível”. 

Questão: 27  Referência(s): 38 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Enfermeiro 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Impetrante não traz absolutamente nenhum argumento em seu 
formulário de recurso, trazendo unicamente “anexos”, sendo indeferido sem análise de mérito, como 

determinado pelo item 10.2.4 do Edital. 

Questão: 29  Referência(s): 451 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Enfermeiro 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Questão busca justamente a alteração efetuada em 2020 em relação à doença em tela, 

como já indicado no próprio link disposto no enunciado da questão. 

Questão: 35  Referência(s): 451 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Enfermeiro 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Questão busca o regramento em termos gerais acerca dos profissionais de enfermagem, 

sem efetuar qualquer exclusão em sua análise, ou mesmo, suprimindo qualquer especialidade. 

Questão: 21  Referência(s): 377 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Gerente Técnico Administrativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
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Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Impetrante deixa 

de observar que a questão busca o ordenamento emanado pelo estatuto dos servidores e não a letra da lei. 

Questão: 22  Referência(s): 150 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Gerente Técnico Administrativo 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 27  Referência(s): 377 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Gerente Técnico Administrativo 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 29  Referência(s): 150 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Gerente Técnico Administrativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 30  Referência(s): 150 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Gerente Técnico Administrativo 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 32  Referência(s): 147 e 150 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Gerente Técnico Administrativo 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 38  Referência(s): 268, 150 e 377 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Gerente Técnico Administrativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante sequer realiza 



 
 

 
 

 

Lei 9610/98: A formulação deste documento está protegida pela Lei do Direito Autoral, sendo todos os direitos reservados à NBS Provas, 

portanto é proibida qualquer cópia ou reprodução deste documento, no todo ou em partes, sem a sua prévia autorização, por escrito, sob 
pena das sanções previstas no Art. 184 do Código Penal Brasileiro. 

 

 

Estado de Santa Catarina 

Município de Agronômica 
Concurso Público n.º 01/2020 
Publicação Legal: Ato Administrativo 

Página 7 de 9 
 

a leitura do enunciado da questão, pois claramente, contando até com destaque (sublinhado), se busca a 

sequência correta na ordem DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe. 

Questão: 39  Referência(s): 268, 150 e 377 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Gerente Técnico Administrativo 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 
aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Impetrante não traz absolutamente nenhum argumento em seu 

formulário de recurso, trazendo unicamente “anexos”, sendo indeferido sem análise de mérito, como 

determinado pelo item 10.2.4 do Edital. 

Questão: 21  Referência(s): 32 e 243 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Técnico Administrativo 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Impetrante deixa 

de observar que a questão busca o ordenamento emanado pelo estatuto dos servidores e não a letra da lei. 

Questão: 22  Referência(s): 435 e 32 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Técnico Administrativo 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 
aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Impetrante deixa 

de observar que a questão busca o ordenamento emanado pelo estatuto dos servidores e não a letra da lei 
(opção I), enquanto que a opção II não deixa margem a nenhuma exceção (impreterivelmente), quando a 

legislação nos traz que a autorização deve ser obtida, “sempre que possível”. 

Questão: 27  Referência(s): 367 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Técnico Administrativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 35  Referência(s): 435 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Técnico Administrativo 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

Questão: 36  Referência(s): 243 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Técnico Administrativo 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
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Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: A questão é clara 

e objetiva, sendo a interpretação de texto item básico de avaliação. 

Questão: 37  Referência(s): 435 e 243 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Técnico Administrativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido meramente para fins de despacho: Impetrante deixa 
de observar que existe condicionante prévio para que o disposto na opção II tenha aplicabilidade, não 

diretamente e sem ressalva, como disposto. 

Questão: 38  Referência(s): 32 e 367 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Técnico Administrativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: impetrante sequer realiza 
a leitura do enunciado da questão, pois claramente, contando até com destaque (sublinhado), se busca a 

sequência correta na ordem DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe. 

Questão: 27  Referência(s): 401 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nutricionista 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: A questão é clara e objetiva, sendo a interpretação de texto item básico de avaliação da 

questão, onde o elemento “método completo” já descarta uma série de métodos ou uma sequência para a 

busca do resultado esperado. 

Questão: 29  Referência(s): 409 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nutricionista 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: A questão é clara em indicar que as todas as ações e serviços públicos devem obedecer às 

diretrizes estabelecidas no Art. 198 da CF e em nenhum momento afirma que estas ações devem estar elencadas 
no dispositivo legal, sendo a ação e/ou serviço apenas submetido à análise de suas diretrizes. 

Questão: 30  Referência(s): 463 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nutricionista 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Em nenhum momento a questão relaciona competência ao nutricionista para solicitar 
qualquer um dos exames, mas sim, o conhecimento que se deve ter acerca da necessidade daqueles exames, 

para o cenário posto para avaliação. 

Questão: 30  Referência(s): 401 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nutricionista 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
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Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: A questão é clara e objetiva, sendo a interpretação de texto item básico de avaliação da 

questão, onde os elementos postos para análise são plenamente suficientes para a resolução da questão, 

devendo ser considerados unicamente os elementos expostos e não informações adicionais que sequer perfazem 
itens elencados para avaliação. 

Questão: 34  Referência(s): 463 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nutricionista 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A opção I elenca incorretamente como principal indicativo a presença de sudorese e 
palidez, quando na realidade, estes podem ser um dos sintomas, porém não como principal indicativo. 

Questão: 35  Referência(s): 409 e 463 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nutricionista 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A opção II nos traz o conceito central do programa “Estratégia de Saúde da Família”, 
justamente criando “vínculos” com os agentes de saúde, cuja atuação é adstrita com a unidade de saúde, bairro 

ou localidade. 

 

Agronômica/SC, 07 de dezembro de 2020. 
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