
  MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC 
Edital n.º 01/2021 de CONCURSO PÚBLICO 

ESF – Estratégia Saúde da Família 
  
 

ATO 009 
DECISÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR  

 DO EDITAL Nº 01/2021 DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 

O Senhor Felipe Voigt, Prefeito do Município de Schroeder, no uso de suas 
atribuições legais, em conjunto com o Instituto o Barriga Verde, torna 
público o que segue. 

 

1. As decisões dos recursos contra o as questões da prova objetiva e gabarito preliminar, seguem abaixo 
descritos: 

 

a. Conforme edital: 
15.16. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera 
administrativa. 
15.17. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo. 

 
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DA PROVA 

 
1. ENSINO MÉDIO 

1.1. Conhecimentos Básicos 
1.1.1. Língua Portuguesa 

 
Questão 01 
16120 - IANAEL RIBEIRO - 02. Agente Comunitário de Saúde - Rio Hern 
Alegações: Candidata questiona a liberação da prova no sistema, alega não ter acesso a mesma para interpor 
recursos. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão a candidata, todas as informações referentes a “como seriam divulgados os 
cadernos de provas e como se dá a forma de apresentar recursos”, estavam contidas no edital e o candidato 
declarou ciência quando confirmou sua inscrição. Senão vejamos os seguintes itens: 

1. No edital estava estabelecido: 11.35. Não serão fornecidos os exemplares dos cadernos de questões, no dia da prova.  
Um caderno de questões de cada cargo estará disponível no dia seguinte ao da realização da prova, na área restrita 
do candidato, permitindo assim que os candidatos possam interpor recursos contra as questões da prova. 

2. Na capa da prova constava a seguinte informação:  O caderno estará disponível no site www.iobv.org.br, no dia 

seguinte ao da realização das provas na área restrita do candidato. 

3. Na divulgação do gabarito preliminar no item 3, do ato 008, constava: 3. Um caderno de cada 
prova de cada cargo, consta divulgado na área restrita do candidato, “MINHAS INSCRIÇÕES” – 
“GERENCIAMENTO” em arquivos do edital, para consulta das questões aplicadas e formulação de 
possíveis recursos, devendo o candidato entrar com login e senha para acessar. 

Conforme estabelecido no edital e nas instruções da capa de prova e no ato 008, um caderno de prova de cada 
cargo foi disponibilizado na área restrita do candidato, por esta banca publicada  16/08, às 14h:00. Conforme 
print da tela do nosso sistema o que o candidato pode comprovar acessando sua área restrita com login e senha. 
 

http://www.iobv.com.br/
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Decisão: Recurso Indeferido 

 
Questão 02 
15673 - ILIANE STINGHEN - 02. Agente Comunitário de Saúde - Rio Hern 
Alegações: Em síntese candidata alega que a resposta do gabarito não condiz com o gênero divulgado. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão a candidata, a questão solicitava que o candidato soubesse características 
da composição teatral denominada “Auto”. Na justificativa apresentada pela candidata ela tenta de forma 
equivocada inserir o auto no subgênero narrativo ou épico. Senão vejamos: 
 Os gêneros literários são uma classificação teórica que tem o objetivo de separar cada texto literário segundo 

suas características específicas e suas semelhanças com textos da mesma espécie, de maneira a facilitar o estudo 

e a compreensão de cada um deles. Assim, o texto literário pode ser classificado como épico ou narrativo, lírico 

ou dramático. 

Gênero narrativo ou épico: 

- Epopeia: longo poema narrativo. 

- Romance: longa narrativa em prosa. 

- Conto: curta narrativa em prosa. 

- Novela: narrativa em prosa com dimensões entre o conto e o romance. 

- Fábula: narrativa curta protagonizada por animais e com uma moral. 

 

O texto literário do gênero dramático é aquele escrito para ser encenado, ou seja, peças de teatro e roteiros de 

cinema. Normalmente, ele tem a seguinte estrutura: 

- atos (partes da peça); 

- cenas que compõem os atos; 

- rubricas (instruções do dramaturgo); 

- falas dos personagens. 

Gênero dramático: 

- Tragédia: temática funesta, trágica. 

- Comédia: temática engraçada ou ridícula. 

- Farsa: peça cômica de um só ato. 

- Auto: peça de teor moral, místico ou satírico, de um só ato. 
Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/os-generos-literarios.htm 

Decisão:  INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/os-generos-literarios.htm
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1.2. Conhecimentos específicos  
1.2.1. Específicos comuns 

 
Questão 29 
15981 - FERNANDA CAROLINA MORAES DA SILVA - 07. Técnico de Enfermagem – ESF 
16645 - GILBERTO PEREIRA - 07. Técnico de Enfermagem - ESF 
Alegações: Em síntese candidatos alegam que não há alternativa correta e erro na repetição de alternativas. 
Parecer da Banca: Assiste razão aos candidatos, a questão possui erro de diagramação das alternativas. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
1.2.2. Específicos do cargo 

 
07. TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ESF 
 
Questão 31 
17013 - CRISTIANE MINGOTTI - 07. Técnico de Enfermagem - ESF 
Alegações: Em síntese candidato solicita anulação da questão, alegando erro na formulação e apresenta suas 
razões. 
Parecer da Banca: O recurso não assiste razão ao candidato, pois ao se tratar de Concurso Público, o calendário 
utilizado é o PNI, pois é baseado no SUS, e não em sociedades. A criança, aos 4 anos, recebe uma dose, da 
vacina Varicela monovalente, completando o ciclo de duas doses, e não de reforço como aponta o recursante. 
Logo, o item está correto. Pois o esquema é aplicado, somente, em dose única, uma aos 15 meses, na 
composição tetraviral, e em dose única (Varicela Monovalente), aos 4 anos. 
https://www.saude.go.gov.br/files/imunizacao/calendario/Calendario.Nacional.Vacinacao.2020.atualizado.pdf 
Decisão:  INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 32 
17013 - CRISTIANE MINGOTTI - 07. Técnico de Enfermagem – ESF 
16212 - FRANCISCA PATRÍCIA DA COSTA SILVA - 07. Técnico de Enfermagem - ESF 
Alegações: Em síntese candidatos alegam que há duas alternativas corretas e solicitam anulação da questão 
Parecer da Banca:  O recurso não assiste razão ao candidato, pois a questão é objetiva, quem CAUSA a doença. 
Mosquitos, sejam fêmeas ou machos, são vetores, logo, levam o agente causador. Caso estes não estejam 
infectados, pelo AGENTE CAUSADOR, não transmitem a doença. A diferença entre vetor e agente etiológico é que 
esse último causa a doença, mas o vetor transporta o agente etiológico. A malária, por exemplo, é provocada por 
protozoários do gênero Plasmodium (agente etiológico), que são transmitidos pela picada do mosquito (vetor) do 
gênero Anopheles infectado. Logo, o agente etiológico, ou causador da doença Malária, é somente um, os 
parasitas do gênero Plasmodium. De acordo com o Ministério da Saúde, A malária é uma doença infecciosa cujo 
agente etiológico é um parasito do gênero Plasmodium. As espécies associadas à malária humana são: 
Plasmodium falciparum, P. vivax P. malariae e P. ovale. No Brasil, nunca foi registrada transmissão autóctone de 
P. ovale, que é restrita a determinadas regiões da África. A transmissão natural da malária ocorre por meio da 
picada de fêmeas infectadas de mosquitos do gênero Anopheles, sendo mais importante a espécie Anopheles 
darlingi, cujos criadouros preferenciais são coleções de água limpa, quente, sombreada e de baixo fluxo, muito 
frequentes na Amazônia brasileira. 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_malaria.pdf 
https://mundoeducacao.uol.com.br/doencas/diferenca-entre-vetor-agente-
etiologico.htm#:~:text=A%20diferen%C3%A7a%20entre%20vetor%20e%20agente%20etiol%C3%B3gico%20%
C3%A9%20que%20esse,vetor)%20do%20g%C3%AAnero%20Anopheles%20infectado. 
Decisão:  INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
 

 
 

https://www.saude.go.gov.br/files/imunizacao/calendario/Calendario.Nacional.Vacinacao.2020.atualizado.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_malaria.pdf
https://mundoeducacao.uol.com.br/doencas/diferenca-entre-vetor-agente-etiologico.htm#:~:text=A%20diferen%C3%A7a%20entre%20vetor%20e%20agente%20etiol%C3%B3gico%20%C3%A9%20que%20esse,vetor)%20do%20g%C3%AAnero%20Anopheles%20infectado
https://mundoeducacao.uol.com.br/doencas/diferenca-entre-vetor-agente-etiologico.htm#:~:text=A%20diferen%C3%A7a%20entre%20vetor%20e%20agente%20etiol%C3%B3gico%20%C3%A9%20que%20esse,vetor)%20do%20g%C3%AAnero%20Anopheles%20infectado
https://mundoeducacao.uol.com.br/doencas/diferenca-entre-vetor-agente-etiologico.htm#:~:text=A%20diferen%C3%A7a%20entre%20vetor%20e%20agente%20etiol%C3%B3gico%20%C3%A9%20que%20esse,vetor)%20do%20g%C3%AAnero%20Anopheles%20infectado
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2. ENSINO SUPERIOR 

2.1. Conhecimentos Básicos 
2.1.1. Língua Portuguesa 

 
Questão 04 
16562 - RENATO AUGUSTO FACIROLI TOMAZ - 09. Medico - ESF 
Alegações:  Em síntese solicita correção do gabarito considerando corretas as alternativas B e C, apresentando 
suas razões: 
Parecer da Banca: O recurso não assiste razão, pois, o interlocutor é claro no início da fala, “é meio de...”, logo, 
faz uma relação de modo, e não de transferência. Diferente de C, que utiliza o verbo “transpor”, que significa, 
mudar de um lugar, tempo, contexto etc. para outro; transferir, objeto da questão. 
https://www.dicio.com.br/transpor/ 
DECISÃO: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
 

2.1.2. Matemática 
 
Questão 14 
15909 - HELOISA ARCHANJO TREVISAN DE OLIVEIRA - 08. Enfermeiro - ESF 
16939 - BRUNO ANTONIO BURGARDT - 09. Medico - ESF 
17017 - EDUARDO SANTANIELO VIDOTE - 09. Medico - ESF 
16037 - JOANA ALEXANDRINA - 09. Medico - ESF 
Alegações:  Em síntese solicitam anulação da questão alegando erro na formulação do enunciado em que “t” 
deveria estar como expoente. 
Parecer da Banca:  Assiste razão aos candidatos o enunciado da questão deveria trazer: “A expressão que 

corresponde a proposta salarial (s), em função do tempo de serviço (t), em anos é s(t)= 1.800 . (1,03)𝑡 .”  
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
2.2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
08. ENFERMEIRO ESF 
 
Questão 37 
15815 - GERTHA LOUIS - 08. Enfermeiro – ESF 
16286 - JULIO CESAR LOPES - 08. Enfermeiro - ESF 
Alegações: Em síntese candidatos solicitam anulação da questão alegando que todas as alternativas são 
corretas, apresentando sua fundamentação. 
Parecer da Banca:  O recurso não assiste razão ao candidato, pois de acordo com a ANVISA, em seu manual de 
Pediatria, nas transmissões de precauções aéreas Devem ser usado, juntamente com precauções – padrão: • 
Utilizar em pacientes portadores de doenças transmitidas pelo ar. • Quarto privativo e, se possível com ventilação 
especial (pressão negativa e filtro); • Portas e janelas devem permanecer fechadas; • É necessário uso de máscara 
(N95) ao entrar no quarto; pacientes com a mesma doença podem dividir o mesmo quarto, exceção feita para 
pacientes com tuberculose multirresistente. São consideradas doenças de transmissão aérea: Tuberculose 
pulmonar (confirmada ou suspeita) e laríngea; Varicela, herpes zoster disseminado ou herpes zoster localizado 
em imunossuprimidos - As pessoas sabidamente não-imunes devem evitar entrar no quarto. Caso isso não seja 
possível, devem usar as máscaras N95. As pessoas sabidamente imunes estão dispensadas do uso de máscaras. É 
recomendado o uso de luvas ao contato com lesões do paciente e avental ao contato direto. Estas precauções 
deverão ser mantidas até que todas as lesões estejam na forma de crostas; e Sarampo. Ainda, de acordo com o 
Manual, entre os Exemplos de doenças transmitidas por gotículas e tempo de precaução, temos: • Doença 
invasiva por H. influenzae tipo b (epligotite, meningite, pneumonia) - manter precauções até 24 h do início da 
antibioticoterapia. • Doença invasiva por meningococo (sepsis, meningite, pneumonia) - manter precauções até 
24 h do início da antibioticoterapia. • Difteria laríngea - manter precauções até duas culturas negativas. • 

https://www.dicio.com.br/transpor/
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Coqueluche - manter precauções até 5 dias após o início da antibioticoterapia. • Caxumba - manter precauções 
até 9 dias do início da exteriorização ou tumefação das parótidas • Rubéola - manter precauções até 7 dias após 
o início do exantema • Escarlatina - manter precauções até 24 h após o início da antibioticoterapia. Com base na 
ANVISA, o herpes-zoster é de transmissão por aerossóis, e exige outro tipo de precaução, diferente da imposta 
por doenças transmissíveis por gotícula. 
https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_pediatria.pdf 
DECISÃO: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 38 
16855 - SUZANA DOS SANTOS DA ROSA - 08. Enfermeiro - ESF 
Alegações:  Em síntese alega que a a questão de número 38 pede para relacionar os achados apresentados com 
as opções abaixo. Porém há um equívoco do item correspondente ao correto da questão. Solicita anulação 
apresentando suas razões. 
Parecer da Banca:  O recurso atende o candidato, pois Hematoma Subgaleal é a hemorragia abaixo da 
aponeurose epicraniana que conecta os componentes frontal e occipital dos músculos fronto-occipitais. 
Apresenta-se como massa de consistência firme a flutuante, às vezes se estendendo para o pescoço ou fronte, 
sua borda é bem definida e à palpação pode apresentar crepitação, principalmente na periferia.  Cefalo-
hematoma: é uma coleção sanguínea subperiostal, que se desenvolve após o parto e se expande durante o 
primeiro dia de vida à medida que o sangue se acumula. É arredondado e limitado a um osso. Ocasionalmente 
pode haver fratura subjacente. Logo, há impossibilidade de resposta correta frente às definições. Deve-se anular 
a questão. 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3905402/mod_resource/content/1/manual_de_neonatologia.pdf 
DECISÃO: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
 

Questão 32 
16932 - CAMILA FONSECA KÄFFLER - 09. Medico - ESF 
Alegações:  Em síntese solicita anulação da questão alegando que possui mais de uma alternativa correta e 
apresenta suas razões. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a questão traz uma descrição, de um método utilizado e 
descrito pela Sociedade Brasileira de DM, e as alternativas apontam para indicação desse método. O texto da 
Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020 é claro sobre a Albumina Glicada: A dosagem de albumina glicada 
funciona de maneira análoga à de HbA1c, com a desvantagem de não apresentar validação com desfechos a longo 
prazo. A variabilidade da albumina glicada correlaciona-se, em alguns estudos, com desfechos renais, por 
exemplo, mesmo em pacientes bem controlados. Apresenta correlação variável com a HbA1c. Assim como a 
frutosamina e o 1,5-AG, a albumina glicada não tem aplicação no diagnóstico de DM. Diferente da metodologia 
descrita para Frutosamina: A frutosamina vem sendo tradicionalmente utilizada como alternativa à HbA1c quando 
esta apresenta problemas metodológicos. Essa conduta, porém, deve idealmente ser adotada apenas quando se 
esgotam as possibilidades de contornar esses problemas (por exemplo, no homozigoto para hemoglobinas 
variantes). Para o diagnóstico de DM, a frutosamina não é validada e, portanto, não deve ser utilizada. Logo, a 
resposta frente às características propostas, é albumina glicada. 
Fonte: http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-
2019-2020.pdf 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 37 
16383 - ROGÉRIO ALVES RESENDE - 09. Medico - ESF 
Alegações: Em síntese solicita anulação da questão alegando que possui mais de uma alternativa correta e 
apresenta suas razões. 
Parecer da Banca:  O Recurso não assiste razão ao candidato, pois de acordo com o Manual de Recomendações 
para o Controle da Tuberculose, do Ministério da Saúde (2019) Intensificar as ações de prevenção, envolve: 

https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_pediatria.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3905402/mod_resource/content/1/manual_de_neonatologia.pdf
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-2020.pdf
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-2020.pdf
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Implantar a vigilância da Infecção Latente de Tuberculose (ILTB);  incorporar novas tecnologias para o diagnóstico 
da ILTB no país, com o objetivo de ampliar a rede de diagnóstico da ILTB;  ampliar o diagnóstico e tratamento da 
ILTB como uma das principais estratégias de prevenção da tuberculose no país;  implantar esquemas encurtados 
de tratamento da ILTB com o objetivo de melhorar a adesão a essa estratégia;  manter altas e homogêneas 
coberturas vacinais de BCG; implementar as medidas de controle de infecção nos serviços de saúde. De acordo 
com o Ministério da Saúde, no mesmo manual, “implementar ações de comunicação, advocacy e mobilização 
social para ampliar a visibilidade da doença”, é uma estratégia ligada ao objetivo “Fomentar ações para garantir 
a realização das atividades de cuidado e prevenção da doença com recursos adequados (humanos, infraestrutura 
e financeiros)” e não, de intensificação de ações de prevenção, logo, incorreta. 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 

Schroeder (SC), 24 de Agosto de 2021 
 

Felipe Voigt 
Prefeito Municipal 


