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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016. 

 

Julgamento dos Recursos Interpostos 

 

 

Recurso quanto à questão 01 cargo de Agente Administrativo 

INDEFERIDO 

 

Após o texto observa-se: 

 

Do texto pode-se extrair todas as conclusões abaixo, exceto: 

a) O autor personagem está morrendo. 

b) O autor personagem iniciou seu texto pela sua morte. 

c) Para o autor personagem é mais comum iniciar o texto pelo nascimento. 

d) Moisés também contou a sua morte, e a pôs no final do livro. 

e) O autor personagem está morto. 

 

Assim, espera-se que o candidato assinale a única alternativa que NÃO é uma conclusão 

possível de se extrair do texto. 

 

Desta forma a alternativa “a” O autor personagem está morrendo é uma conclusão que não 

está presente no texto, pois se observamos a passagem do texto que diz: eu não sou 

propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, fica evidente que o autor está morto 

e não morrendo. 

 

Recurso quanto à questão 02 – cargo de motorista I 

INDEFERIDO 

 

Polissemia é um conceito da área da linguística com origem no termo 

grego polysemos, que significa "algo que tem muitos significados". Uma palavra polissêmica é 

uma palavra que reúne vários significados. 

A palavra "vela" é um dos exemplos de polissemia. Ela pode significar a vela de um 

barco; a vela feita de cera que serve para iluminar ou pode ser a conjugação do verbo velar, 

que significa estar vigilante. 

  

Recurso quanto à questão 16 cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 

INDEFERIDO 

A pergunta solicitava a resposta INCORRETA,  e não a resposta correta. Portanto mantem-se a 

alternativa do gabarito preliminar. 
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Recurso quanto à questão 19 cargos de Nível Médio e Superior 

INDEFERIDO 

A pergunta solicitava a resposta INCORRETA,  e não a resposta correta. Portanto mantem-se a 

alternativa do gabarito preliminar. 

 

Recurso quanto à questão 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 cargos de Nível Médio e 

Superior. 

INDEFERIDO 

Estava previsto para todos os cargos de nível médio, técnico e superior, em seus respectivos 

conteúdos programáticos, a possibilidade de cobrança de questões sobre Lei Complementar nº 

129/12 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira  e Lei Orgânica do 

Município de Videira, conforme edital. 

 

Recurso quanto à questão 33 cargo de Nutricionista 

INDEFERIDO 

 

A questão solicita a informação de onde provem o recurso federal do PNAE, e o mesmo veem 

do tesouro nacional previsto no orçamento da união, conforme Cartilha Nacional de 

Alimentação escolar de 2015, na pagina 12, segue print da pagina da informação abaixo: 

 

 
 

Recurso quanto à questão 28 cargo de Nutricionista 

INDEFERIDO 

 

Conforme pagina 03 DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA no Art. 4º Serão atendidos pelo PNAE os 

alunos matriculados na educação básica das redes públicas federal, estadual, distrital e  

municipal, em conformidade com o Censo Escolar do exercício anterior realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação – 

INEP/MEC. 
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Recurso quanto à questão 29 cargo de Nutricionista 

INDEFERIDO 

 

Conforme pagina 5 da Resolução N° 26 de 17 de junho de 2013, onde esta descrito no inciso 3º 

A Secretaria Estadual de Educação que delegar a rede permanece responsável.  

 

Recurso quanto à questão 31,32 e 39 cargo de Psicólogo 

INDEFERIDO 

 
Sobre os autores citados, não cabe a banca fazer comparativos elencando qualidade, visto que 
os referidos autores são utilizados como fontes bibliográficas em diversos cursos de psicologia 
e cursos correlatos, possuindo vários livros, experiência, excelente formação e principalmente, 
teoria coerente com demais autores que escrevem sobre o assunto em questão; Autores 
consagrados como Freud, Wallon e Vygostky sempre serão importante fonte de consulta, mas 
muitos conceitos desses autores são revisados na bibliografia moderna e psicólogos atuais 
devem estar atentos e outras visões complementares. 

 
 

Recurso quanto à questão 36 cargo de Psicólogo 

INDEFERIDO 

A questão está de acordo com as premissas do edital; 
Do ponto de vista da formulação, é relevante destacar que uma vez sabido o conteúdo, 
conforme o autor, torna-se secundário se a pergunta versa sobre quais são as questões chaves 
para a avaliação de desempenho ou a quantidade destas. O candidato deve estar preparado 
para todas as possibilidades de formatos de perguntas; 
Sobre os autores citados, não cabe a banca fazer comparativos elencando qualidade, visto que 
os referidos autores são utilizados como fontes bibliográficas em diversos cursos de psicologia 
e cursos correlatos, possuindo vários livros, experiência, excelente formação e principalmente, 
teoria coerente com demais autores que escrevem sobre o assunto em questão; 
A data da publicação é recente, o que denota entendimentos contemporâneos. 
 
 

Recurso quanto à questão 37 e 38 cargo de Psicólogo 

INDEFERIDO 

 
A questão está de acordo com premissas do edital; 
Sobre o autor citado, não cabe a banca fazer comparativos elencando qualidade, visto que o 
referido autor é utilizado como fonte bibliográfica em diversos cursos de psicologia e cursos 
correlatos, possui vários livros, experiência, excelente formação e principalmente, teoria 
coerente com demais autores que escrevem sobre o assunto em questão; 
A data da publicação é recente o que denota, entendimentos contemporâneos; 
O livro em questão tem diversos assuntos pertinentes, bem teorizados, e atualizados, o que o 
credencia para servir de fonte a diversos temas; 
Sobre autores possuírem opiniões diferentes, é imprescindível destacar que há estudos 
diversos em diversas correntes onde muitos convergem e tantos outros divergem, e que isso  
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não é exclusividade da psicologia. Se não fosse dessa forma estaríamos presos a um saber 
imutável, estático e determinista. Os grandes autores servem de base para tantos outros 
autores nos presentearem com novas descobertas. O profissional da psicologia, mesmo 
seguindo determinados pensadores, deve estar atento a absorver tais novos entendimentos. 
 
 

Recurso quanto à questão 08 cargos de nível Médio e Superior 

INDEFERIDO 

A interpelação de recurso não tem fundamentação para tal. Inglaterra é um país e não um 
estado, como aponta o recurso. Inglaterra, País de Gales e Escócia são os três países que 
formam a maior ilha Britânica, chamada de Grã-Bretanha que, juntamente com a Irlanda do 
Norte, formam o Reino Unido. Portanto, seu recurso esta indeferido. 

 Recurso quanto à questão 07 cargos de nível Fundamental 

DEFERIDO 

Ao invés da banca perguntar "Qual é essa doença?",  perguntou-se " Qual é o vírus?", portanto 

esta correto a requerente do recurso em questionar. 

 

Recurso quanto à questão 06 cargos de nível Médio 

DEFERIDO 

Ao invés da banca perguntar "Qual é essa doença?", perguntou-se " Qual é esse vírus?", 

portanto esta correto a requerente, anula-se a questão. 

 

Recurso quanto à questão 34 cargo de Assistente Social 

DEFERIDO 

 

A questão não tratava do Sistema Único de Saúde e sim sobre o Sistema Único de Assistência 

Social. Portanto solicita-se anulação da questão. 

Recurso quanto à questão 30 cargos de Motorista I 

INDEFERIDO 

A descrição apresentado na questão de número 30 para o cargo de Motorista I, visa sobretudo, 

que o candidato efetivamente demonstre seu conhecimento na área na qual almeja ingressar 

junto ao Setor Público. Hora, uma vez que a questão apresenta suas alternativas e pede para 

identificar se existem exceções, fica evidente que ao demonstrar o total conhecimento que se 

diga, não, não existem exceções, pois todas estão corretas no que tange a suspensão do 

direito de dirigir. Desta forma INDEFERIMOS o pedido de anulação. 
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Recurso quanto à questão 25 cargos de Agente Administrativo 

INDEFERIDO 

Ao analisarmos o enunciado da questão 25, podemos observar que dois pontos são destaque, 

a modernização e o respeito ao cidadão. Com a evolução do conhecimento, as pessoas não se 

permitem mais adentrar num espaço público e ser tratado de qualquer forma. Os seus 

impostos pagam os salários dos servidores públicos, isso reflete claramente no desejo de se ter 

no mínimo um atendimento de qualidade. Trata a questão 25 em identificar ações de boas 

praticas no atendimento, estas por sua vez não podem ser encontradas em Leis, tão pouco ser 

ditadas por qualquer regulamento, mas são fundamentais quando se pretende prestar um 

atendimento de excelência.  

Ao se tratar de investigar, ora, é evidente que não se trata de questões de poder de polícia, 

trata-se de descobrir a real necessidade do cidadão, investigar o que de fato deseja pois, 

muitas vezes algumas pessoas tem dificuldades de se explicarem ou de exatamente dizerem o 

que precisam, restando ao servidor questionar e encaminhar para o devido setor ou pessoa 

responsável. Diante disto, indeferimos a anulação. 

 

Recurso quanto à questão 39 cargos de Odontólogo 

DEFERIDO 

 

Recurso quanto à questão 35 cargos de Odontólogo 

INDEFERIDO 

A questão referente ao Cargo de Odontologia nº 35 está indeferida pois todas as alternativas 

estão corretas sendo que são 3 medicamentos mencionados na questão, sendo ela muito bem 

elaborada segundo o link abaixo 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302003000300009 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2008001500002 

 

Recurso quanto à questão 36 cargos de Odontólogo 

DEFERIDO 

Alteração de Gabarito para a alternativa “E”, erro de digitação de gabarito. 

Recurso quanto à questão 35 cargos de Enfermeiro 

INDEFERIDO 

 

A questão referente ao Cargo de Enfermagem n° 35 está indeferida , pois não consta em suas 

alternativas as vias mencionadas no recurso, sendo a única alternativa correta a letra A, a 

questão não se refere a todas as vias de administração do medicamento mencionado. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302003000300009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2008001500002
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Recurso quanto à questão 39 cargos de Enfermeiro 

INDEFERIDO 

A questão referente ao Curso de Enfermagem n° 39 está indeferida, pois a mesma se refere 

aos exemplos de vacinas, sendo que consta mais de um exemplo. 

 

Recurso quanto à questão 40 cargos de Enfermeiro 

DEFERIDO 

 

Recurso quanto à questão 35 cargos de Médico Psiquiatra 

DEFERIDO 

 

 


