
 

 
RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 

EDITAL Nº 01 DE 12 DE NOVEMBRO 2015 

MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
3894  FISCAL DE OBRAS E TRIBUTOS 01  Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO   
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido pelo candidato, em especial a questão de nº 01 afirma-se: 
De acordo com o mencionado dispositivo legal, Art. 44, da LRF, a aplicação de receita 
decorrente de alienação de bens e direitos poderá ser utilizada para o pagamento de 
despesas previdenciárias. 
Todavia, a aplicação de recursos públicos desta forma é uma exceção, não mencionada no 
item III questão, já que se trata de regra geral prevista na LRF. 
Pelo exposto, não havendo menção à despesa específica para fins previdenciários, 
A afirmativa deve ser considerada incorreta, inexistindo motivação da alteração do gabarito 
da questão. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

3105  AG. ADMINISTRATIVO JUNIOR   02 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto, a questão em foco está bastante clara quando enfatiza 
“a função desta ferramenta é mostrar os programas, os processos e os serviços que estão 
sendo executados no computador naquele momento”, ou seja, ao contrário do 
CTRL+ALT+DEL, que na versão do Windows 7 abre primeiramente uma tela preliminar com 
algumas opções para que o usuário possa escolher entre (Bloquear Computador, Trocar de 
Usuário, Fazer logoff, Alterar senha e finalmente Iniciar Gerenciador de Tarefas), porém para 
se ter acesso a esta última opção “Gerenciador de Tarefa”, o usuário novamente terá que 
dar um click na opção de menu aberta na tela preliminar, não sendo uma maneira direta de 
se ter acesso ao gerenciador, ao contrário do CTRL+SHIFT+ESQ, comando no qual 
direciona de forma direta ao objetivo pedido na questão.  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 3120 PROF. SÉRIES INICIAIS EDUC. INFANTIL 06  Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido pela candidata, afirma-se: A questão está de acordo com 
os conteúdos programáticos para a resolução da provs. Para a verificação por parte do 
candidato, segue a referência: 
A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos de 
conhecimento produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a 
influência entre eles — questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a 
qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a uma 
relação entre disciplinas.  
Página 31. 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf Acesso em > 22/12/2015 
Parâmetros curriculares nacionais. Língua portuguesa: Ensino de primeira à quarta série. I. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 3120 PROF. SÉRIES INICIAIS EDUC. INFANTIL 11 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata afirma-se: O enunciado da questão esta 
bastante claro quando pede quais das alternativas compete privativamente ao Município de 
Lacerdópolis. Tais alternativas podem ser observadas no Art.10 da Lei Orgânica Municipal, 



 
 

Justificativa: 

no qual observa-se também que a alternativa “D” é única alternativa que é de competência 
comum do Município, da União e do Estado. Outro sim, a palavra “polícia” esta de forma 
correta, conforme Art.19, item XXII.  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 3120 PROF. SÉRIES INICIAIS EDUC. INFANTIL 12 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata no qual alega que a ordem das 
alternativas está diferente das citadas na Lei Orgânica, explica-se: todos os itens citados no 
referido artigo da Lei Orgânica Municipal, independente da ordem prevalecem, não 
prejudicando em momento algum a interpretação da questão. Diante do exposto, indefere-se 
o pedido, mantendo-se a alternativa já publicada anteriormente. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 3120 PROF. SÉRIES INICIAIS EDUC. INFANTIL 13 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata, afirma-se: A própria autora do recurso foi 
clara, a letra B aparece  no texto, principalmente  através da ideia da Internet. Porém o que 
desqualifica a letra B, como resposta desta questão é justamente o enunciado "Pode-se 
inferir pela leitura global do texto que a mensagem pretendida pela autora é de que: c) 
Violência gera violência. 
Há dois mecanismos básicos que norteiam a resolução desta questão: Inferência( chegar à 
conclusão através da temáticas desenvolvidas reafirmando a tese que concatena o texto) e 
a leitura global do texto, ou seja, não se pode levar em consideração apenas uma parte, mas 
sim o todo, visto que a mensagem se traduz pela intencionalidade da autora de reafirmar a 
máxima que VIOLÊNCIA GERA VIOLÊNCIA. 
Outra forma de comprovar a resposta está no final do texto: Bandeiras, faixas, punhos 
erguidos e cerrados e palavras de ordem não são divertimento, e nada têm a ver com 
juventude. Não precisamos de mais violência por aqui. É bom abrir os olhos e descobrir o 
que fazer enquanto é tempo. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

3728 - 3907  PROF. EDUCAÇAO FÍSICA / 
AGENTE ADMINISTRATIVO 14 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO   
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos interpostos pelos candidatos, afirma-se 
Primeiramente, nenhuma das duas expressões são perguntas, tendo em vista a ausência do 
ponto de interrogação. O enunciado é construído por afirmações analíticas que exigem a 
competência linguística do candidato em trabalhar a construção do recurso estilístico 
utilizado pela autora: a concatenação do raciocínio lógico como reafirmação da tese da 
própria autora. 
Verificando a primeira afirmação: 
Todos os itens se interligam ao assunto explorado no texto. Isto exige do candidato uma 
identificação das temáticas subjacentes ao assunto principal que é violência; a primeira 
afirmação vem acompanhada de EXCETO, ou seja, o candidato precisa excluir da 
contextualização de violência, SEGUNDA A AUTORA, a palavra divertimento. 
Outra confirmação da questão, ocorre no título, cuja função textual é explicitar o assunto e 
reafirmar a tese (característica desta autora- estilística) A VIOLÊNCIA NÃO É UMA 
FANTASIA - se não é fantasia, não é brincadeira, não é divertimento. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

3894  FISCAL DE OBRAS E TRIBUTOS  10 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 

Em resposta ao recurso interposto, a questão em foco está bastante clara quando enfatiza 
“a função desta ferramenta é mostrar os programas, os processos e os serviços que estão 
sendo executados no computador naquele momento”, ou seja, ao contrário do 
CTRL+ALT+DEL, que na versão do Windows 7 abre primeiramente uma tela preliminar com 



Justificativa: algumas opções para que o usuário possa escolher entre (Bloquear Computador, Trocar de 
Usuário, Fazer logoff, Alterar senha e finalmente Iniciar Gerenciador de Tarefas), porém para 
se ter acesso a esta última opção “Gerenciador de Tarefa”, o usuário novamente terá que 
dar um click na opção de menu aberta na tela preliminar, não sendo uma maneira direta de 
se ter acesso ao gerenciador, ao contrário do CTRL+SHIFT+ESQ, comando no qual 
direciona de forma direta ao objetivo pedido na questão.  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 2782 MÉDICO CLINICO GERAL 03 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta, afirma-se: Apesar do candidato não manifestar o motivo do recurso, apenas 
juntou texto com algumas fontes. A questão trata das contra indicações para uso de carvão 
ativado e não da indicação de uso do carvão, que neste caso é a resposta corretar, pois 
pergunta-se qual das afirmativas NÃO e uma contra indicação.  
O Manual de Emergências Clínicas, do hospital de clínicas da Faculdade de medicina da 
Universidade de São Paulo, 8 edição, 2013, define como contra indicação para uso a ingesta 
de hidrocarbonetos, ingesta de substancia corrosivas e ausência de ruído gastrointestinal, 
pois isso manteria as substancias mais tempo no organismo agravando o quadro. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 2782  MÉDICO CLINICO GERAL 06 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta, afirma-se  A questão trata dos sinais típicos, de insuficiência cardíaca e não 
dos sintomas, que veem a ser forte achado de insuficiência cardíaca.  
A mesma tem como definição o estado de inadequação da capacidade cardíaca em fornecer 
perfusão adequada para as demandas periféricas, ou ainda quando o coração consegue 
fornecer um débito adequado, mas a custa de uma pressão de enchimento ventricular 
aumentada.  
A Fadiga pode aparecer como queixa do paciente conforme progressão da doença, mas é 
classificada como sintoma e não sinal. Uma vez que sintoma é toda a informação subjetiva 
descrita pelo paciente. 
Desta forma, apesar do candidato não manifestar o motivo do recurso, mantem-se a 
resposta Letra B, pois pergunta-se qual não é sinal de insuficiência cardíaca.  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 2782 MÉDICO CLINICO GERAL 07 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta, afirma-se: A questão trata da causa mais comum de diarreia aguda não 
inflamatória, que tem por característica fezes aquosas, volumosas, sem sangue, muco ou 
pus, onde vírus corresponde a 60% dos casos, Bactérias 20% e protozoários 5%. Fonte 
Manual de emergências clinicas da USP, 8 Edição, 2013; 
Sendo assim, bactérias também são causas de diarreia não inflamatórias, mas não a mais 
comum. São a causa mais comum das Inflamatórias, onde temos evacuação frequentes, de 
pequeno volume, com presença de pus e algumas vezes com sangue, causadas pelas 
bactérias enteroinvasivas. Fonte Manual de emergências clinicas da USP, 8 Edição, 2013; 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

 2782 MÉDICO CLINICO GERAL 08 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta, afirma-se:  As dores musculares ocorrem após as crises convulsivas devido as 
contrações generalizadas, batidas e tremores, bem como, distúrbios metabólicos e consumo 
de oxigênio exarcebado. Consiste assim, um efeitos das alterações geradas na abstinência 
e não um achado clinico.  Ressalto ainda, que o texto apresentado, não manifesta em 
nenhum momento dor muscular. O termo miopatia e generalizado e significa doença ou 
condição anormal dos tecidos musculares; distúrbio na musculatura esqueletal; 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 



 
 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
3684 FISCAL DE OBRAS E TRIBUT OS 26 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO   
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto, afirma-se: A questão apresenta-se de maneira clara 
quando pede para apontar em que posição “numericamente” a presidente Dilma Rousseff 
ocupa dentro da cronologia histórica dos presidentes que governaram o Brasil oficialmente.  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

2882 PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA 11 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto, afirma-se: A questão faz parte do enunciado da 
disciplina: 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: História, conceitos, princípios, finalidades e 
objetivos da Educação Física. Os conteúdos nas aulas de Educação Física Escolar: Jogos, 
Esporte, Lutas, Ginástica, Dança; Os procedimentos didático-metodológicos do ensino da 
Educação Física. As concepções e as tendências pedagógicas da Educação Física Escolar. 
As concepções abertas no ensino da Educação Física Escolar. O lúdico nas aulas de 
Educação Física. O esporte no contexto escolar; As concepções do esporte; O fenômeno 
esportivo enquanto realidade educacional. Condicionamento físico, legislação, metodologia, 
métodos gímnicos, organização e pedagogia. Fundamentos, regras, equipamentos e 
instalações utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), 
handebol, futebol e voleibol. Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica, fisiologia do 
esforço e socorros de urgência. Contextualização sócio-política da Educação Física: Esporte 
na escola (teoria e  prática conscientizadora). A cultura popular, o lazer e a Educação Física 
escolar de séries iniciais e educação infantil. O jogo: Características sócio-afetivas, motoras 
e cognitivas; Jogo cooperativo. O Ensino da Educação Física no Ensino Fundamental: 
Procedimentos metodológicos e avaliatórios; Seleção de conteúdos. A Educação Física com 
instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura. A Educação Física: ética, saúde, 
orientação sexual, pluralidade cultural e meio ambiente. A corporalidade e a ludicidade no 
ambiente escolar. Linguagem corporal e cultura. Corpo e poder: disciplina e controle. 
Metodologia de ensino de Educação Física. Constituição Federal, na parte referente a 
Educação; Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; PCN de Educação Física; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8.069/90). Lei Orgânica Municipal. Conhecimentos inerentes a função observando-se a 
prática do dia-a-dia. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

3297 OP. MÁQUINAS LEVE E VEÍCULOS 26 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO   

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto, afirma-se.  A questão trouxe na fase preliminar como 
alternativa correta no gabarito provisório a letra “B”, porém, em análise novamente pela 
banca, retifica-se para a letra “D”, uma vez que a questão se encontra de maneira correta 
tendo como única alternativa de resposta a letra “D”. Tal alteração estende-se para os 
cargos de “Operador de Máquinas Pesada; Merendeira e Profissional de Manutenção e 
Conservação”.  
Pelo exposto, resta DEFERIR RECURSO, alterando-se o gabarito para a letra “D”.   

 
 
 

Registra-se e publica-se em, 
 

Joaçaba-SC, 11  de Janeiro de 2016. 
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