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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 
 

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, PREFEITO MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO, no uso de suas atribuições 

legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA DISCORDÂNCIA DE GABARITO E QUESTÕES do Edital de 

Concurso Público 01/2021, conforme segue: 
  

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 

RECURSO 001 

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

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

Primeiramente vamos verificar o que é o “predicativo do sujeito”: é o termo da oração que complementa e 

caracteriza o sujeito 
 

O predicativo do sujeito é o termo da oração que complementa e caracteriza o sujeito. 

 

Sendo assim, a frase apresentava a seguinte redação: 

 
Nós somos oito ao todo. 

 

Podemos verificar que “oito” está caracterizando o sujeito, ou seja, está indicando a quantidade que está 

representada em “nós”. 

 

Por fim, o enunciado solicita a análise sintática e não morfológica, caso solicitasse a análise morfológica, seria 

classificado em numeral. 

 

Informação disponível em: https://www.normaculta.com.br/predicativo-do-sujeito/  
 

RECURSO 002 

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

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

O enunciado da questão foi retirado, ipsis litteris, do Manual de Redação da Presidência da República, senão 

vejamos: 

 
O pronome Sua Excelência é utilizado para se fazer referência a alguma autoridade 

(indiretamente). 

 

Informação disponível em: http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-

presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf  
 

RECURSO 003 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 13 para os cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

Para obtenção da resposta os candidatos devem fazer a divisão da distância pela velocidade, ou seja: 
 

https://www.normaculta.com.br/predicativo-do-sujeito/
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
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1.560/80 = 19,5 

 

Considerando que uma hora possui 60 minutos, podemos verificar que 19,5 se refere a 19 horas e meia (30 

minutos) e não 19 horas e 50 minutos. 
 

RECURSO 004 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 16 para os cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

A informação apresentada na questão foi retirada do site oficial do Município de Flor do Sertão, o qual traz 

informações fidedignas. 

 

Informação disponível em: https://turismo.flordosertao.sc.gov.br/sobre-a-cidade  
 

RECURSO 005 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 20 para os cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

O Município de Flor do Sertão pertence a microrregião de Chapecó, em relação a pertencer ao “Oeste 

Catarinense”, é correto quando se refere a mesorregião.  

 

Informação disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/flor-do-sertao/panorama  
 

RECURSO 006 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 25 para o cargo de enfermeiro. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

As alternativas presentes na questão foram retiradas da NOAS/2001, a qual traz a seguinte redação: 
 

 

III.2.1.1 - Da condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada  

54 - Os municípios habilitados em gestão plena da atenção básica ampliada serão 

desabilitados quando:  

A -  descumprirem as responsabilidades assumidas na habilitação do município;  

B -  apresentarem situação irregular na alimentação dos Bancos de Dados Nacionais 

por mais de 04 (quatro) meses consecutivos;  

C -  a cobertura vacinal for menor do que 70% do preconizado pelo PNI para as 

vacinas: BCG, contra a poliomielite, contra o sarampo e DPT;  

D -  apresentarem produção de serviços insuficiente, segundo parâmetros definidos 

pelo MS e aprovados pela CIT,  de alguns procedimentos básicos estratégicos;  

E -  não firmarem o Pacto de Indicadores da Atenção Básica;  

F - apresentarem irregularidades que comprometam a gestão municipal, identificadas 

pelo componente estadual e/ou nacional do SNA.  

 

Passamos agora a analisar as alternativas presentes na questão: 

 
a) Apresentarem situação irregular na alimentação dos Bancos de Dados Nacionais 

por mais de 04 (quatro) meses consecutivos; 

b) A cobertura vacinal for menor do que 70% do preconizado pelo PNI para as 

vacinas: BCG, contra a poliomielite, contra o sarampo e DPT; 

c) Apresentarem produção de serviços insuficiente, segundo parâmetros definidos pelo 

MS e aprovados pela CIT,  de alguns procedimentos básicos estratégicos; 

d) Firmarem o Pacto de Indicadores da Atenção Básica. 

https://turismo.flordosertao.sc.gov.br/sobre-a-cidade
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/flor-do-sertao/panorama
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Podemos verificar que a única alternativa que está em desacordo com o exposto na NOAS/2001 é a alternativa 

“d”. 

 

Informação disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html  

 

RECURSO 007 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 27 para o cargo de enfermeiro. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

A base legal do SUS são: Constituição federal, Lei 8.080/90 e 8.142/90, além disso, há diversas normatizações, 

decretos, portarias e medidas provisórias que atualizam, alteram ou revisam aspectos organizacionais e 

operacionais do sistema. Mas a estrutura formal do SUS está disposta nesses três documentos citados 

anteriormente. 

 

Informação disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/progestores/leg_sus.pdf  
 

RECURSO 008 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 28 para o cargo de nutricionista. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que a questão apresenta 

dois itens com a mesma ordem, onde deveria apresentar itens I e II. ANULAR A AQUESTÃO. 
 

RECURSO 009 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 28 para o cargo de assistente 

administrativo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

O item III apresenta um exemplo de endereço, não sendo necessário mencionar “correio eletrônico”, isto pois o 

enunciado da questão traz a seguinte redação: 

 

Sobre o correio eletrônico, leia os itens a seguir e responda o que se pede: (grifo nosso) 

 

RECURSO 010 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 29 para o cargo de enfermeiro. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

As informações apresentadas na referida questão foram retiradas do Manual de Administração de Medicamentos 

do Ministério da Saúde, o qual traz a seguinte redação: 

 
Alguns medicamentos são colocados sob a língua (tomados via sublingual) ou entre a 

gengiva e os dentes (via bucal) para que possam se dissolver e ser absorvidos 

diretamente pelos pequenos vasos sanguíneos que ficam sob a língua. Esses 

medicamentos não são ingeridos. A via sublingual é especialmente boa para 

nitroglicerina, que é utilizada para aliviar a angina, devido à sua absorção rápida e ao 

fato de o medicamento entrar imediatamente na corrente sanguínea, sem necessidade 

de passar primeiro pela parede intestinal e pelo fígado. No entanto, a maioria dos 

medicamentos não pode ser administrada dessa forma, porque eles podem ser 

absorvidos de maneira incompleta ou indevida. 

 

 

Informação disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt-

br/casa/medicamentos/administra%C3%A7%C3%A3o-de-medicamentos-e-

farmacocin%C3%A9tica/administra%C3%A7%C3%A3o-de-medicamentos  
 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/progestores/leg_sus.pdf
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/medicamentos/administra%C3%A7%C3%A3o-de-medicamentos-e-farmacocin%C3%A9tica/administra%C3%A7%C3%A3o-de-medicamentos
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/medicamentos/administra%C3%A7%C3%A3o-de-medicamentos-e-farmacocin%C3%A9tica/administra%C3%A7%C3%A3o-de-medicamentos
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/medicamentos/administra%C3%A7%C3%A3o-de-medicamentos-e-farmacocin%C3%A9tica/administra%C3%A7%C3%A3o-de-medicamentos
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RECURSO 011 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 31 para o cargo de enfermeiro. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

As informações apresentadas na referida questão foram retiradas do Manual do Ministério da Saúde, o qual trata 

sobre Doenças diarreicas agudas (DDA). 
 

Informação disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/doencas-diarreicas-

agudas-dda  
 

RECURSO 012 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 31 para o cargo de professor de 

ensino fundamental anos iniciais. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

A questão traz uma explicação sobre a teoria da atividade, tal teoria advém de três correntes dentro da 

Psicologia, mas ambas são consideradas corretas. 
 

Informação disponível em: https://is.cos.ufrj.br/woses/2007/documentos/02-

ArtigoWOSES2007-teoria%20da%20atividade%20-%20p13-24.pdf  
 

RECURSO 013 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 33 para o cargo de nutricionista. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

A questão traz valores apresentados pela Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO 4ª edição 

revisada e ampliada, do site do Conselho Federal de Nutricionistas, a qual apresenta índices confiáveis.  
 

Informação disponível em: https://www.cfn.org.br/wp-

content/uploads/2017/03/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf  
 

RECURSO 014 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 35 para o cargo de assistente 

administrativo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

A questão aborda assunto presente no conteúdo programático, conforme podemos verificar: 

 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Administração Pública. Princípios e Poderes da 

Administração Pública. Atos Administrativos. Processo e procedimento administrativo. 

Licitações. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos; 

Generalidades Administrativas e Contábeis. Conhecimentos Básicos sobre Licitações 

(Lei 8.666/93). Correspondência Oficial. Conhecimento de arquivo, redação 

administrativa, carta comercial, requerimento, circular, memorando, ofícios, 

telegrama. Correio eletrônico. Conhecimento das rotinas de expedição de 

correspondência. Manual de Redação da Presidência da República disponível em 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao. Noções gerais de relações humanas. 

Conhecimentos gerais das rotinas administrativas. Política de Recursos Humanos; 

Noções Básicas de Processos e Procedimentos Licitatórios; Noções de Gestão Pública; 

- Lei de Responsabilidade Fiscal; - Lei que instituiu a licitação na modalidade de 

pregão (Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002); - Planejamento Estratégico. (grifos 

nossos) 

 

 

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/doencas-diarreicas-agudas-dda
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/doencas-diarreicas-agudas-dda
https://is.cos.ufrj.br/woses/2007/documentos/02-ArtigoWOSES2007-teoria%20da%20atividade%20-%20p13-24.pdf
https://is.cos.ufrj.br/woses/2007/documentos/02-ArtigoWOSES2007-teoria%20da%20atividade%20-%20p13-24.pdf
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf
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RECURSO 015 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 39 para os cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão se 

apresenta correta. 

A única alternativa que não está presente no assunto abordado na questão é o apresentado na alternativa “a”, 

senão vejamos: 

 

Lei vigente: 

 
São formas de provimento em cargo público: 

I - Nomeação; 

II - Ascensão; 

III - Reintegração; 

IV - Readaptação; 

V - Recondução; 

VI - Reversão; 

VII - Aproveitamento.  

 

Alternativas presente na questão: 

 
39) De acordo com o Art. 7º do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Flor do 

Sertão, são formas de provimento em cargo público, EXCETO:  

a) Aprovação; 

b) Ascensão; 

c) Recondução; 

d) Reversão 

 

A referência do artigo não impede o candidato de chegar a resposta correta, pois o assunto abordado na questão 

solicita ter conhecimento de formas de provimento em cargo público e a exceção. O referido assunto encontra-

se presente no Estatuto dos Servidores Públicos, conforme mencionado no enunciado. A questão não solicita 

indicar o conteúdo presente no artigo 7º. Assim, como não há a presença de um erro crasso, mantem-se a 

questão. 

 

Informação disponível em:  

https://www.flordosertao.sc.gov.br/uploads/401/arquivos/1667682_Lei_497___Alterada.pdf  
 

RECURSO 016 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 40 para os cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que a questão não 

apresenta nenhuma alternativa correta, pois conforme a lei mencionada na questão, o prazo seria 05 (cinco) dias 

úteis. ANULAR A QUESTÃO. 
 

RECURSO 017 

Requerem os candidatos a alteração do gabarito ou a anulação da questão 25 para os cargos de nível 

fundamental. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que a questão não 

apresenta nenhuma alternativa correta, pois conforme a lei mencionada na questão, o prazo seria 05 (cinco) dias 

úteis. ANULAR A QUESTÃO. 
 

 

 

 

https://www.flordosertao.sc.gov.br/uploads/401/arquivos/1667682_Lei_497___Alterada.pdf
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Demais recursos não foram julgados por estarem em desacordo com o 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. 

 

 

Flor do Sertão, 07 de fevereiro de 2022. 
 

 

 

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER  

Prefeito de Flor do Sertão 


