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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
CAPÍTULO V – Da Educação Especial
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
§ 1o Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação
especial.
40 Lei de diretrizes e bases da educação nacional
§ 2o O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos,
não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3o A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado,
tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.
Entretanto não consta Sindrome de Heller e autismo precoce infantil. Então a crresposta correta seria a letra "C".
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
HABILITADO E NÃO HABILITADO

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
QUESTÃO Nº 5 CONHECIMENTOS GERAIS
LDBE - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela
de educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das
condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a
educação infantil.
Entretanto na questão de número 5 estão todas corretas "B".
Não costa na lei Síndrome de Heller e autismo infantil precoce.
Resposta: todas as alternativas estão corretas pois, Síndrome de Heller e autismo infantil precoce está dentro da deficiência
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Resposta correta letra B.
RECURSO INDEFERIDO

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/11/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
A questão numero 5 que diz respeito a disciplina de matemática,apresentava um problema referente a venda de um imóvel.
Realizei diversos cálculos, desde os básicos ate alguns mais avançados,e o resultado final não era compatível com o que
mostravam as alternativas de resposta. Em um desses cálculos chegou-se ao resultado de R$137.880,00, porem das
alternativas apresentadas nenhuma confere com o resultado, a alternativa D tem valor de R$ 13.7880,00, consta como correta
no gabarito, mas em nenhum dos cálculos, encontrou-e esse resultado. Desta forma, acredita-se que houve equivoco quando na
colocação da pontuação deste resultado. então solicita-se que seja reavaliada essa questão da prova.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - EDUCADOR

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Essa questão da disciplina de língua portuguesa,diz respeito ao tema figuras de linguagem, e o gabarito preliminar considerou
correta a alternativa D(Personificação), porem em pesquisas feitas na internet, notou-se que a resposta condizente com o texto
expresso na questão trata-se de uma Metáfora (alternativa C).
Fonte;http://tudosaladeaula.blogspot.com.br/2017/08/atividades-figuras-de-linguagem.html
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - EDUCADOR

Questão 2

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Segue em anexo requerimento de recurso com as razões do recurso para a questão 19 de Conhecimentos Específicos da prova
para o cargo de Professor de Educação Infantil.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EDU INFANTIL - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
HABILITADO E NÃO HABILITADO

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
RESPOSTA: NÃO TEMOS O QUE QUESTIONAR OS PCN. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais o debate sobre a
qualidade da educação da criança até 6 anos no Brasil tem uma história. Para situar o atual momento, é necessário rever
concepções e recuperar os principais fios dessa história para que a discussão atual possa dialogar com os avanços e as
dificuldades anteriores, alcançando um novo patamar nesse processo de múltiplas autorias. Essa contextualização busca
contemplar a concepção de criança e de pedagogia da Educação Infantil, o debate sobre a qualidade da educação em geral e o
debate específico no campo da educação da criança de 0 até 6 anos, a qualidade na perspectiva da legislação e da atuação dos
órgãos oficiais do país, os resultados de pesquisas recentes.
CORRETA LETRA = A.
PARECER INDEFERIDO.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Segue em anexo requerimento de recurso com as razões do recurso para a questão 08 de Conhecimentos Gerais da prova para
o cargo de Professor de Educação Infantil.
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
HABILITADO E NÃO HABILITADO

Questão 8

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
Pesquisas relacionadas a temas transversais pdf
pcn temas transversais
temas transversais saude
temas transversais meio ambiente
temas transversais trabalho e consumo
temas transversais pluralidade cultural
temas transversais ética
https://www.google.com.br/search?
q=temas+transversais+pdf&oq=TEMAS+TRANS&aqs=chrome.2.69i59j69i57j69i59l2.7488j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
RESPOSTA CORRETA LETRA=A só pesquisar PCN vai encontrar que contempla todas as alternativas a qual foi descrita acima:
Classifique V para verdadeiras e F para falsas.
PARECER INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Segue em anexo requerimento de recurso com as razões do recurso para a questão 07 de Conhecimentos Gerais da prova para
o cargo de Professor de Educação Infantil.
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
HABILITADO E NÃO HABILITADO

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
RESPOSTA: A pergunta enunciado está descrevendo sobre o currículo a base comum nacional a qual complementada, em cada
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da clientela é justamente divulgando parte dessa pluralidade que o MEC contribui com a
discussão. Há diversidade nas reflexões teóricas, porque há diversidade de projetos curriculares nos sistemas, nas escolas.
Esse movimento, do nosso ponto de vista, enriquece o debate. A base é única e deve ser trabalhada de acordo com a realidade
de cada escola discutida elaborando assim o projeto curricular na escola.
RESPOSTA CORRETA LETRA= D
PARECER INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Segue em anexo requerimento de recurso com as razões do recurso para a questão 05 de Conhecimentos Gerais da prova para
o cargo de Professor de Educação Infantil.
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
HABILITADO E NÃO HABILITADO

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
Resposta: todas as afirmativas estão corretas pois, Síndrome de Heller e autismo infantil precoce está dentro da deficiência
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Resposta correta letra B.
PARECER INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Segue em anexo requerimento de recurso com as razões do recurso para a questão 03 de Conhecimentos Gerais da prova para
o cargo de Professor de Educação Infantil.
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
HABILITADO E NÃO HABILITADO

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
RESPOSTA: Exatamente avaliação refere-se ao rendimento escolar conforme o enunciado para obter um rendimento você terá
logicamente um aproveitamento não sei o porquê o questionamento está nos PCN claramente.
RESPOSTA CORRETA LETRA= D.
PARECER INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
O gabarito preliminar da questão 14 deve ser modificado para fazer constar a resposta correta a alternativa A.
A alternativa C conforme gabarito preliminar, estabelecida como correta, não encontra amparo na literatura técnica para o tema.
Pois a alternativa que consta todos os itens corretos é a letra A . Conforme argumentado pelos renomados autores abaixo
citados.
O abscesso dentro alveolar agudo é considerado uma contra indicação para exodontias pelo fato do mesmo apresentar três
fases. E se o mesmo se encontrar na suas fases submucoso/subcutâneo (fase evoluído), e flagmentosa/subperiostal (fase em
evolução), o mesmo pode apresentar trismo, febre, prostração com inchaço intra e extra oral presentes o que dificulta o ato
anestésico (SOARES e GOLBERG, 2011).
E conforme HUPP et al (2015, pg 92) é contra indicação local realizar exodontias em casos de abscesso dentro alveolar agudo
com trismo ou dificuldade da técnica anestésica.
Ante ao exposto, requer que se faça constar como correta a alternativa “A”, sendo única que corresponde ao enunciado e ao
questionamento ora proposto.
HUPP, James et al. Cirurgia Oral e Maxilo Facial Contemporânea. Tradução A; Cavalcanti et al. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
Cap 7, pag: 92.
SOARES , Ilson Jose; Golberg, Fernado. Endodontia: técnicas e fundamentos. Porto Alegre: Artmed, 2011. Cap 16, pag 318333.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
O gabarito aponta para assinalar a alternativa INCORRETA, no entanto, ao publicar o gabarito a alternativa de letra C não é
INCORRETA conforme informado e sim CORRETA, uma vez que O PRONOME POSSESSIVO "Tuya" existe na conjugação dos
verbos assim como também "Tuyo". Ambos apresenta significado sua - seu. A ALTERNATIVA INCORRETA QUE DEVERIA SER
É DE LETRA "B", UMA VEZ QUE NÃO HÁ COMO FALAR "Yo me de despedí" utilizando o pronome de tratamento DE antes de
verbo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ESPANHOL - PROFESSOR DE ESPANHOL HABILITADO E NÃO
HABILITADO

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
A Questão referida fala sobre dose de radiação X.
No entanto conforme edital este assunto não faz parte do conteúdo programático do referido teste seletivo, conforme pagina 39
do edital item 1.3.2
Sugiro que anulem esta questão 16
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
No conteúdo de técnicas radiográficas você encontra na literatura também as doses de radiação de cada exame realizado.
RECURSO INDEFERIDO.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
conforme a questão 14 sobre contra indicações para extração (exodontia) dentária.
Opcção v da questão onde falava:
V- Presença de abcesso dentoalveolar agudo, devido ao fato de não alcançar um estado de anestesia local adequado. ESTA
CORRETA conforme literatura como uma contraindicação modificada pela necessidade de tratamento adicional conforme
enunciado da questão.
Apenas a presença de um abcesso dento alveolar agudo não é um caso de contra indicação no entanto quando não se
consegue um estado de anestesia dos tecidos este se torna uma contra indicação momentânea, onde o paciente deve ser
medicado com antibiótico terapia até que se consiga controlar o caso de infecção para APÓS realizar a extração (exodontia)
dentária.
Sugiro mudança de gabarito para letra A considerando a letra V como correta conforme literatura.
CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR - ODONTÓLOGO

Questão 4

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
conforme a questão 14 sobre contra indicações para extração (exodontia) dentária.
Opcção v da questão onde falava:
V- Presença de abcesso dentoalveolar agudo, devido ao fato de não alcançar um estado de anestesia local adequado. ESTA
CORRETA conforme literatura como uma contraindicação modificada pela necessidade de tratamento adicional conforme
enunciado da questão.
Apenas a presença de um abcesso dento alveolar agudo não é um caso de contra indicação no entanto quando não se
consegue um estado de anestesia dos tecidos este se torna uma contra indicação momentânea, onde o paciente deve ser
medicado com antibiótico terapia até que se consiga controlar o caso de infecção para APÓS realizar a extração (exodontia)
dentária.
Sugiro mudança de gabarito para letra A considerando a letra V como correta conforme literatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
Não, não deveria ser alterada já que a alternativa V não é uma contra indicação local para extração – você interpretou
erroneamente a afirmação da alternativa V, a mesma diz que: na presença de abscesso dento alveolar agudo não se alcança um
estado de anestesia local adequado, por isso é uma contra-indicação - porém é uma afirmativa falsa. O abscesso
dentoalveolar agudo não é uma contra-indicação, e a anestesia nem sempre será inadequada, a anestesia poderá estar
dificultada, então, é uma dificuldade a qual conseguimos manejar e não uma contra-indicação. Não se referir ao trismo está
subentendido que não havia trismo.
Para que esta afirmativa fique bem clara vou citar o parágrafo do livro CIRURGIA ORAL E MAXILOFACIAL CONTEMPORÂNEA
– PETERSON, ELLIS, HUPP, TUCKER, capítulo 7, pagina 135, (acho que nos referimos a mesma bibliografia) que fala sobre o
abscesso dento alveolar agudo:
“ Finalmente, abscesso dentoalveolar agudo precisa ser mencionado. Está bem claro em muitos estudos prospectivos que a
resolução de uma infecção, secundária a uma necrose pulpar, é mais rápida quando o dente é removido o mais cedo possível.
Assim sendo, a infecção aguda não é uma contra-indicação a extração, porém pode ser difícil extrair o dente porque o paciente
pode não abrir a boca o suficiente ou não alcançar um estado de anestesia local adequado. Se o acesso e a anestesia são
apropriados, o dente deve ser removido o mais cedo possível”
Quando os autores falam PODE, quer dizer que não é uma regra. Então o “não conseguir uma anestesia local adequada “ não é
uma contra-indicação, como já citei e sim uma dificuldade.
PARECER INDEFERIDO.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Questão 11 de conhecimentos específicos de Odontologia sobre flúor com enunciado:
11 - Apesar de todos os esforços, a cárie dentária permanece como um importante problema de
saúde pública, e as evidências científicas disponíveis neste momento indicam que um
importante fator para sua prevenção é a utilização de flúor, segundo a ABO – Odontopediatria,
assinale a recomendação correta
Segundo o site da ABO- odontopediatria a indicação correta do uso de dentifrício fluoretado é a partir de 1100 ppm de flúor
conforme indicação em site na data de hoje 17/1/2018 e auditoria realizada com a Dra Lisiane Battastine membra de ABOOdontopediatria.
Anexo site http://abodontopediatria.org.br/site/?page_id=1007
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 11

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
O link acima citado pelo candidato diz o seguinte:
“9) Qual a pasta de dentes que devo utilizar?
A presença de flúor na saliva é muito importante para a prevenção da cárie
dentária. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde (Guia de Recomendações
para o Uso de Fluoretos no Brasil, 2009) é do uso de pequena quantidade de pasta de
dentes infantil fluoretada, com concentração de flúor em torno de 1100 PPM.
Como medida de segurança, a Associação Brasileira de Odontopediatria (Manual
de Referência, 2013), recomenda o uso de pastas de dentes em bebês e crianças, que não sabem cuspir, na quantidade
equivalente a um grão de arroz (0,1g); e, nos que
sabem cuspir a quantidade equivalente a um grão de ervilha (0,3g).”
Esta fonte que os candidatos estão citando, que está no link acima (está também no site da
ABO – Odontopediatria) se refere a recomendação do Ministério da Saúde de 2009, porém o
enunciado da questão é bem claro ao pedir a recomendação sobre o uso de flúor em crianças segundo a ABO-Odontopediatria
que é mais atual e muito divulgada.
Para que possam conferir a recomendação na íntegra segue o link:
http://abodontopediatria.org.br/site/?p=619
PARECER INDEFERIDO.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Questão 13
A alternativa B para ser considerada correta deveria ser assim formulada:
"Após a remoção da maior quantidade de tecido cariado possível, SEM QUE OCORRA A EXPOSIÇÃO PULPAR, faz-se limpeza
da cavidade..."
Texto da questão retirado do site www.odontoup.com.br
Transcrito na integra a baixo:
"TRATAMENTO EXPECTANTE: consiste na não remoção total da cárie devido ao risco de exposição pulpar, DESSE MODO,
remove-se a maior quantidade de tecido cariado possível (com curetas e/ou brocas em baixa rotação). Faz-se a limpeza cavitária
com solução de Ca(OH)2. Aplica-se o cimento de hidróxido de cálcio na parede de fundo e sela com uma restauração de CIV.
Após um período de espera de 45 a 60 dias, no pretende-se estimular uma reação dentinária de formação de ponte dentinária,
verifica-se a remineralização, remove-se o tecido cariado restante, protege o complexo e restaura definitivamente".
Dentro do texto retirado do site, a frase utilizada na alternativa B era uma complementação da primeira frase onde a expressão
"DESSE MODO", utilizada no texto e não na prova confirma que para a frase da alternativa B ser considerada correta ela precisa
estar junta com a frase anterior.
Sendo assim existe nesta questão 2 (duas)alternativas incorretas portanto peço anulação da questão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
A questão 02, tem como tema figuras de linguagem,e o gabarito considerou a alternativa certa letra B (personificação), sendo
que em conversas com pessoas formandas na área, as mesmas discordaram do resultado do gabarito preliminar teria como
resposta (METÁFORA), que seria letra C.
Assim requer a avaliação das ponderações apresentadas de modo a promover a anulação da questão.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - EDUCADOR

Questão 2

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
A questão 05, referente a disciplina de matemática, onde apresentava se um problema sobre a venda de um imóvel, referente ao
valor final do mesmo, após realizar se diversos cálculos com pessoas formadas na área, chegou se ao resultado 137.880,00,
sendo que na prova o resultado não condiz com a pergunta.Sendo esta 13.7800,00 que seria a alternativa D, consta como
correta no gabarito.
Acreditando se que o ponto esteja inadequado, assim requer a avaliação de modo a promover a anulação de questão/gabarito.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - EDUCADOR

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
O requerimento está em anexo.
CONHECIMENTOS GERAIS ANOS INICIAIS - PROFESSOR DE ANOS INICIAIS 5º AO 9º
FUNDAMENTAL HABILITADO E NÃO HABILITADO

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezada Candidata:
Verificando seu recurso e a questão 12 de conhecimentos gerais de professores, realmente há uma afirmação V em 03
alternativas. Como não consta acima essa afirmação, você deveria assinalar a alternativa que não constava a afirmação V, ou
seja, só existia uma, a questão estava de graça. Era só uma questão de raciocínio seu e bom senso. A resposta correta não
contempla a alternativa que possui a afirmação V.
RECURSO INDEFERIDO.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
O requerimento está em anexo.
CONHECIMENTOS GERAIS ANOS INICIAIS - PROFESSOR DE ANOS INICIAIS 5º AO 9º
FUNDAMENTAL HABILITADO E NÃO HABILITADO

Questão 17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
7- A proposta de interdisciplinaridade, bastante difundida no campo da pedagogia. Essa discussão é pertinente e cabe analisar
como estão sendo consideradas nos Parâmetros Curriculares Nacionais: Assinale a alternativa INCORRETA:
1. a) A interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento.
2. b) Na prática pedagógica, interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se mutuamente, pois o tratamento das
questões trazidas pelos Temas Transversais expõe as inter-relações entre os objetos de conhecimento, de forma que não
é possível fazer um trabalho pautado na transversalidade tomando-se uma perspectiva disciplinar rígida.
3. c) 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.
4. d) A interdisciplinaridade diz respeito a possibilidade não é dada, é automaticamente decorrente da vontade do docente.
RESPOSTA: Exatamente impossível completar mesmo pois, se ler com atenção a pergunta já diz assinale a alternativa
INCORRETA a incorreta que está faltando palavras letra D.
Resposta correta letra D.
RECURSO INDEFERIDO.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
as alternativas estão com erro ela fala em Reais, porem não existe o numero 17.2000,00 por exemplo. não existe 4 casas depois
do ponto. a questão levou o candidato a confusão e ao erro.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
a) Acoberta gastos com a classe política.
b) Autoriza gastos governamentais.
c) Atende o interesse jornalístico.
d) Evita represálias.
ou todas as alternativas estão corretas, ou nenhuma, pois o orçamento não autoriza, nem atende, não é para fins jornalísticos e
sim limita os gastos governamentais.
a questão foi má formulada.mal explicada. levando o candidato ao erro.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/11/relatorios/inscricoes/recursos/html/

21/54

19/01/2018

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Na questão tinha nas alternativas de resposta alternativas 1,2,3,4,5 sendo que só tinha ate 4 de sugestão. Exemplo as
alternativas I,II E V estão corretas
CONHECIMENTOS GERAIS ANOS INICIAIS - PROFESSOR DE ANOS INICIAIS 5º AO 9º
FUNDAMENTAL HABILITADO E NÃO HABILITADO

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
boa noite venho atraves desse recurto expor minha opnião sobre a questão numero dois do cargo de assistente administrativo ,
aonde fui buscar esclarecimento com professores de português sobre a questão da qual tinha duvida , venho atraves desse
pedir para que a questão seja revista sobre a resposta podendo estar equivocada
02- Identifique a figura de linguagem presente na tirinha abaixo:
a) Catacrese.
b) Personificação. resposta do gabarito
c) Metáfora.resposta que pode ser a correta
d) Onomatopeia.
Desde já agradeço pela atenção.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Questão 2

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Apesar de todos os esforços, a cárie dentária permanece como um importante problema de saúde pública e as evidências
científicas disponíveis neste momento indicam que um importante fator para a sua prevenção é a utilização de flúor, segundo a
ABO - Odontopediatria, assinale a recomendação correta:
a) Utilização diária de dentifrício fluoretado com 1000 ppm de flúor desde a erupção do primeiro dente.
Dessa forma, entende-se que 1000ppm de flúor é a recomendação absoluta, nem menos e nem mais. Entretanto no site da ABO
- odontopediatria, Seção informes científicos, vários trabalhos recomendam que sejam usados dentifrícios com no mínimo 1000
ppm, podendo usar concentrações maiores. Além de que a recomendação é relativa, dependendo da classificação de risco de
cárie de cada paciente.
Na seção: orientação aos pais / Recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria para a Saúde bucal de Bebês, no mesmo
site da ABO – Odontopediatria encontra-se a seguinte recomendação:
Dentifrícios fluoretados com concentração entre 1100 e 1500ppm.
Dessa forma, faltou esclarecer na questão que a recomendação poderia variar, partindo de no mínimo 1000ppm de flúor. Sendo
assim a questão não tem nenhuma alternativa correta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 11

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
James Hupp, Edward Ellis e Myron R Tucker descrevem o abcesso dentoalveolar agudo no livro Cirurgia Oral e Maxilofacial
Contemporânea, capitulo 7, como uma contraindicação local para exodontia nos casos em que o paciente apresente trismo e/ou
dificuldade para se alcançar uma anestesia satisfatória devido a infeção local. Devendo nesses casos ser realizado
antibioticoterapia previa a extração. Dessa forma, a afirmativa V da questão numero 14 que segue:
“V – presença de abcesso dentoalveolar agudo, devido ao fato de não alcançar um estado de anestesia local adequado”, faz
entender que nessa afirmação o abcesso em questão prejudicou a obtenção de anestesia satisfatória e desta forma está correta
como uma contraindicação.
A questão deveria ter abordado no seu enunciado características como ausência de trismo e/ou obtenção de anestesia profunda
para não ser considerada uma contraindicação.
Sendo assim a questão deveria ser alterada para a alternativa “A” – I, III, IV e V estão corretas
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
no enunciado da questão tem 4 alternativas, na hora de responder aparece a 5ª alternativa.
questão: I, II, III, IV.
alternativas: I, II, III, IV, V.
CONHECIMENTOS GERAIS ANOS INICIAIS - PROFESSOR DE ANOS INICIAIS 5º AO 9º
FUNDAMENTAL HABILITADO E NÃO HABILITADO

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
a questão tem duas alternativa certas tanto a alternativa b quanto a alternativa c então como assinalei a b esta errada no
gabarito mas esta certa pela noção das regras de futebol.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ED FISICA - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA HABILITADO
E NÃO HABILITADO

Questão 19

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
Todas as alternativas estão incorretas de acordo com as novas regras de Futebol de Campo.
RECURSO DEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Analisando o enunciado da questão n. 05, percebe-se que nenhuma das alternativas postas à disposição do candidato são
condizentes com o valor final da operação.
A seguir, descrevo a operação correta para analise da banca examinadora.
- Um imóvel é vendido a um cliente nas seguintes condições: primeira parcela de R$600,00
e as demais parcelas aumentam R$5,00 a cada mês até completar o pagamento em 12 anos.
Qual o valor final do imóvel?
a) R$17.2000,00.
b) R$13.6880,00.
c) R$36.0000,00.
d) R$13.7880,00
1ª Parcela: 600,00
As demais parcelas formam progressão aritmética (600,605,610,615...)
12 anos= 12 meses X 12= 144 meses (144 prestações)
RAZÃO r da PA (5)
An= a1 + (n-1).r
a144 = 600+143.5
a144=600+715
a144=1315
Sn=(01+an).n/2
S144=(600+1315).144/2
S144=(1915).72
S144= 137.880
Logo, a alternativa correta deveria ser pontuada corretamente como 137.880,00, de forma a não induzir ao erro.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/11/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/11/relatorios/inscricoes/recursos/html/

29/54

19/01/2018

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
tem como tema figuras de linguagem, e o gabarito considerou a alternativa correta a letra D (personificacao) sendo que em
conversa com pessoas formadas na area, e as mesmas discordaram do resultado do gabarito preliminar entrando em consenso
que a pergunta teria como resposta (metafora) que seria a alternativa C. Assim requer a avaliacao das ponderacoes
apresentadas de modo a promover a anulacao do gabarito\questao
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - EDUCADOR

Questão 2

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
referente a disciplina de matematica, onde apresentava-se um problema sobre a venda de um imovel, referente ao valor final
mesmo, apos relizar-se diversos calculos com pessoas formadas na area chegou-se ao resultado 137.788,00 sendo que na
prova o resultado nao condis com a pergunta , sendo esta de 13.7880,00 que seria a alternativa D consta como correta no
gabarito. Assim requer a avaliacao das ponderacoes apresentadas de modo a promover a anulacao do gabarito/questao
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - EDUCADOR

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/11/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
18- Assinale a alternativa correta:
Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), em seu artigo 4º, o dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
a) Educação básica obrigatória e gratuita dos 03 aos 17 anos de idade.
b) Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal
a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.
c) Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade.
d) Oferta de ensino noturno regular, adequado às demandas dos profissionais da
educação.
Segundo a PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4o
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:
a) pré-escola;
b) ensino fundamental;
c) ensino médio;
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de
ensino;
IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria;
VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de abril de 2013; 192o da Independência e 125o da República.
DILMA ROUSSEFF
Portanto,a questão apresenta duas alternativas corretas, tornando possíveis como respostas as letras “b” e “c”, o que invalida a
questão.
att
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PESP. - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL HABILITADO
E NÃO HABILITADO

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/11/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
A questão número 05 da está errada, tendo em vista que nenhuma das alternativas dispostas são compatíveis com o resultado
correto da alternativa. De tal modo, encaminho a questão desenvolvida e seu resultado correto para apreciação dos
organizadores da prova.
"Um imóvel é vendido a um cliente nas seguintes condições: primeira parcela de R$600,00 e as demais parcelas aumentam
R$5,00 a cada mês até completar o pagamento em 12 anos. Qual o valor final do imóvel?"
1ª parcela: 600
O restante das parcelas formam uma progressão aritmética (PA)
PA(600,605,610,....,an)
12 anos = 12 meses x 12 = 144 meses. Logo, o número n de prestações é 144
Razão r da PA: 5
an = a1 + (n-1).r
a144 = 600 + 143.5
a144 = 600 + 715
a144 = 1315
Sn = (a1 + an).n/2
S144 = (600 + 1315).144/2
S144 = (1915).72
S144 = 137.880
Resposta final: R$ 137.880,00
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/11/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Segundo o enunciado da questão:
"Mesmo se um dente estiver indicado para extração em algumas situações ele pode não ser extraído devido a OUTROS
FATORES OU A CONTRA INDICAÇÃO.[...]Assinale as situações onde são consideradas contra indicações que a GRAVIDADE
DO PROBLEMA DEVERÁ SER RESOLVIDA ANTERIORMENTE A EXTRAÇÃO DENTÁRIA:
Na opção V- Presença de abcesso dentoalveolar agudo, devido ao fato de não alcançar um estado de
anestesia local adequado.
Segundo a literatura o abcesso dentoalvelar agudo por si só não é uma contra indicação, porém se a anestesia não for possível
de ser alcançada deve ser inciada antibioticoterapia antes da extração.
FONTE:Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea
Autores James R. Hupp, Edward Ellis III, Myron R. Tucker.
No enunciado pede para assinalar as situações em que a gravidade do problema deve ser resolvida previamente a extração
dentaria, como é o caso da dificuldade de anestesia pela infecção aguda.
Portanto, sugiro a mudança de gabarito de letra C para letra A. Considerando a opção V correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
RESPOSTA AOS RECURSOS ID 171, 175, 187, 188.
Na alternativa que se referem (V) não foi citado que havia presença de trismo, febre, prostração com inchaço intra nem extra
oral, então fica entendido que isto tudo estava ausente.
A alternativa se refere a presença de abscesso dento alveolar que não é uma contra-indicação e sobre a anestesia, esta pode
estar dificultada, então é uma dificuldade e não uma contra-indicação.
Para ficar mais claro cito o parágrafo do livro CIRURGIA ORAL E MAXILOFACIAL CONTEMPORÂNEA – PETERSON, ELLIS,
HUPP, TUCKER, capítulo 7, pagina 135, muito conceituado, diga-se de passagem, que fala sobre o abscesso dento alveolar
agudo:
“ Finalmente, abscesso dentoalveolar agudo precisa ser mencionado. Está bem claro em muitos estudos prospectivos que a
resolução de uma infecção, secundária a uma necrose pulpar, é mais rápida quando o dente é removido o mais cedo possível.
Assim sendo, a infecção aguda não é uma contra-indicação a extração, porém pode ser difícil extrair o dente porque o paciente
pode não abrir a boca o suficiente ou não alcançar um estado de anestesia local adequado. Se o acesso e a anestesia são
apropriados, o dente deve ser removido o mais cedo possível”.
RECURSO INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
A questão 16 refere-se a dose de radiação X, assunto que não continha no conteúdo programático.
Segundo o Edital, na página 39, no item 1.3.2 onde se referia aos conhecimentos da área de odontologia:
Quando se referia a radiologia, constava apenas: técnica radiológica, interpretação radiográfica e anatomia radiográfica
Portanto, sugiro o anulamento da questão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
No conteúdo de técnicas radiográficas você encontra na literatura também as doses de radiação de cada exame realizado.
RECURSO INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Segundo o enunciado da questão:Apesar de todos os esforços, a cárie dentária permanece como um importante problema de
saúde pública, e as evidências científicas disponíveis neste momento indicam que um importante fator para sua prevenção é a
utilização de flúor, SEGUNDO A ABO-ODONTOPEDIATRIA,assinale a recomendação correta:
Segundo recomendações da ABO, a alternativa correta seria letra D)Utilização diária de dentifrício fluoretado com no mínimo
1100 ppm, desde o nascimento do primeiro dente pois concentrações mais baixas não previnem contra a cárie dentária.
Segundo a página oficial da ABO- Odontopediatria a recomendação é de no mínimo 1100 ppm.
Portanto sugiro mudança de gabarito de letra A para letra D.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 11

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
O link acima citado pelo candidato diz o seguinte:
“9) Qual a pasta de dentes que devo utilizar?
A presença de flúor na saliva é muito importante para a prevenção da cárie
dentária. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde (Guia de Recomendações
para o Uso de Fluoretos no Brasil, 2009) é do uso de pequena quantidade de pasta de
dentes infantil fluoretada, com concentração de flúor em torno de 1100 PPM.
Como medida de segurança, a Associação Brasileira de Odontopediatria (Manual
de Referência, 2013), recomenda o uso de pastas de dentes em bebês e crianças, quenão sabem cuspir, na quantidade
equivalente a um grão de arroz (0,1g); e, nos que
sabem cuspir a quantidade equivalente a um grão de ervilha (0,3g).”
Esta fonte que os candidatos estão citando, que está no link acima (está também no site da
ABO – Odontopediatria) se refere a recomendação do Ministério da Saúde de 2009, porém o
enunciado da questão é bem claro ao pedir a recomendação sobre o uso de flúor em crianças
segundo a ABO-Odontopediatria que é mais atual e muito divulgada.
Para que possam conferir a recomendação na íntegra segue o link:
http://abodontopediatria.org.br/site/?p=619
PARECER INDEFERIDO.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/11/relatorios/inscricoes/recursos/html/

37/54

19/01/2018

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Obs: De acordo com a questão referente ao pênalti no futebol de campo, todas as alternativas se encontram erradas.
Alternativa A: A marca do tiro penal é feita a 9,15m da trave.
OBS: De acordo com a regra oficial a marca do tiro penal é feita a 11 metros da trave.
Alternativa B:Se o atleta executor do tiro penal chutar a bola na trave, pegar o rebote e fazer o gol,
este tento (gol) é considerado válido.
OBS: De acordo com as regras oficiais não é válido o gol, pois a trave é nula e assim consider-se bi-toque na bola.
Alternativa C: Quando um companheiro do executor do tiro penal penetra na área, após a autorização
do arbitro e, antes da cobrança, esta bola rebate no goleiro, no travessão ou em poste
de meta e é tocado por este jogador, o árbitro interrompera a partida e a reiniciará com
um tiro livre indireto a favor da equipe defensora.
OBS: De acordo com as regras oficiais, o árbitro só irá marcar tiro livre indireto se o mesmo jogador que executou a penalidade
cometer alguma infração. De acordo com a alternativa está afirmando que: Quando um companheiro do executor do tiro penal
penetrar na área, então a alternativa encontra-se errada.
Alternativa D: O atleta que irá cobrar a penalidade pode tocar a bola para um de seus companheiros
chutarem, desde que este esteja fora da área e do semicírculo e também que a bola
seja rolada para trás.
OBS: De acordo com as regras oficiais esta alternativa encontra-se errada. A regra 14 que rege as penalidades máximas,
permite que o pênalti possa ser cobrado em dois toques, desde que a bola seja rolada para frente e o segundo jogador a tocar
nela esteja fora da área no momento em que o cobrador der o primeiro toque. Se a bola for tocada para o lado ou para trás, a
cobrança será considerada inválida, sendo marcado um tiro livre indireto contra o time que ia bater a penalidade.
OBS GERAL: Todas as alternativas encontram-se erradas de acordo com as regras oficias do Futebol de Campo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ED FISICA - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA HABILITADO
E NÃO HABILITADO

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/11/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:

LDBE - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela
de educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das
condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a
educação infantil.
Entretanto na questão de número 5 estão todas corretas "B".
Não costa na lei Síndrome de Heller e autismo infantil precoce.
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ANOS INICIAIS 5º AO 9º
FUNDAMENTAL HABILITADO E NÃO HABILITADO

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
QUESTÃO Nº 5 CONHECIMENTOS GERAIS
LDBE - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela
de educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das
condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a
educação infantil.
Entretanto na questão de número 5 estão todas corretas "B".
Não costa na lei Síndrome de Heller e autismo infantil precoce.
Resposta: todas as alternativas estão corretas pois, Síndrome de Heller e autismo infantil precoce está dentro da deficiência
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Resposta correta letra B.
RECURSO INDEFERIDO
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Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
A questão dois (02) tem como tema figuras de linguagem, e o gabarito considerou a alternativa correta a letra d(personificação),
sendo que em conversa com pessoas formadas na área, as mesmas discordaram do resultado do gabarito preliminar entrando
em um consenso que a pergunta teria como resposta (metáfora) que seria a alternativa c. Assim requer a avaliação das
ponderações apresentadas de modo a promover a anulação da questão/gabarito.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - EDUCADOR

Questão 2

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
A questão cinco (5), referente a disciplina de matemática, onde apresenta-se um problema sobre a renda de um imóvel, tendo
que o mesmo calcular, sendo que o gabarito tem como resposta correta, o seu valor final de R$ 13.788,000 reais. Depois de
fazer vários cálculos e falar com várias pessoas formadas na área, chegamos a um resultado final de R$ 137.880,00. Esse
resultado seria a alternativa d, que a mesma consta como correta no gabarito. Por este motivo acredita-se que o ponto esteja
inadequado. Assim requer a avaliação das ponderações apresentadas de modo a promover a anulação do gabarito.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - EDUCADOR

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Esta questão tem a alternativa correta a letra D, e não a letra A como está no gabarito, pois a concentração minima de flúor em
dentifrícios é de 1.100, conforme trecho que segue.
"A concentração de flúor adicionada aos dentifrícios,
usualmente em torno de 1.100 ou
1.500 ppm, tem, comprovadamente, efeito
sobre a prevalência e gravidade da cárie em populações." Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil. Brasilia
2009
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 11

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Recurso contra a questão número 5 a qual apresentava erro na grafia dos números nas opções de resposta. As opções da
questão apresentam erros que comprometem a interpretação e escolha da resposta correta, pois não se respeitou a regra de
separação com o uso do ponto(.) para separar as unidades, dezenas e centenas, das unidades do milhar, dezenas do milhar e
centenas do milhar. Sendo as opções escritas da seguinte maneira: A) 17.2000,00 B)13.6880,00 C) 36.0000,00 D)13.7880,00 ou
seja, de forma equivocada.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - EDUCADOR

Questão 5

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
REALMENTE HOUVE UM EQUÍVOCO E A QUESTÃO SERÁ ANULADA.
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
A questão 02, tem como tema figuras de linguagem, e o gabarito considerou a alternativa correta a letra B,(personificação),
sendo que em conversas com profissionais formados na área , e as mesmas discordaram do resultado do gabarito preliminar e
entrando em consenso que a pergunta teria como resposta a letra C (metáfora).
Assim requer a avaliação das ponderações apresentadas de modo a promover a anulação da questão.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - EDUCADOR

Questão 2

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
A questão 05, traz em seu enunciado a venda de um imóvel,no qual pede se o valor final da mesma e após a realização de
diversos cálculos e solicitando a ajuda de professores que atuam na área, chegou ao seguinte resultado R$137.880, não
condizendo com nenhuma das alternativas sendo esta 13.7880,00 que seria a alternativa D que no gabarito consta como letra D,
acreditando-se que o ponto esteja em lugar inadequado.
Segue abaixo a conta:
an=a1(n-1).r
an=600+143.5
an=1315
Sn=(600+1315).144/2
Sn= 137.880
Assim requer a avaliação das ponderações apresentadas de modo a promover a anulação da questão.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - EDUCADOR

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Não há resposta correta, a resposta seria 3,5
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MATEMÁTICA - PROFESSOR DE MATEMÁTICA HABILITADO E
NÃO HABILITADO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Gabarito Preliminar: alternativa A.
Solicito considerar também como correta a “Alternativa B”.
No trecho onde se lê:
“Desbravamento feito por ___________, com predominância de ítalo-brasileiros, principalmente nas últimas décadas do século
passado.”,
Também pode ser considerado como resposta correta “italianos”, devido a região ter sido colonizada não só por descendentes
de imigrantes italianos (ítalo-brasileiros), mas bem como italianos (imigrantes), que primeiramente se estabeleceram no Rio
Grande do Sul e depois se dirigiram para demais regiões da região sul, como a região do oeste catarinense.
Segundo o livro “Santa Catarina em Números: Faxinal dos Guedes” foram pessoas oriundas do Rio Grande do Sul, ou seja, não
necessariamente nascidas naquele estado, para terem o gentílico de “gaúcho” (ou rio-grandense-do-sul), estando inclusos
italianos (imigrantes nascidos e oriundos da Itália), que inicialmente estiveram no Rio Grande do Sul e posteriormente vieram a
se deslocar e povoar a região do oeste catarinense (região de Faxinal dos Guedes), junto de seus descendentes já nascidos no
Brasil (ítalo-brasileiros).
Durante a realização da prova, utilizei este raciocínio para optar pela opção que considera “italianos” ser a mais correta, devido
haver imigrantes dentre os primeiros colonizadores da região, não necessariamente gaúchos (nascidos no Rio Grande do Sul).
Não se pode negar a presença de italianos no contingente de colonizadores da região, para que a alternativa não seja também
considerada correta.
Os demais termos a serem preenchidos no enunciado são iguais em ambas as alternativas, não havendo nenhuma outra
observação a ser realizada.
Referência:
Sebrae/SC. Santa Catarina em Números: Faxinal dos Guedes. Sebrae/SC. Florianópolis: Sebrae/SC, 2013. 131p.
CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR - MÉDICO CLINICO GERAL

Questão 9

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado Candidato:
O enunciado da Questão foi retirado do site OFICIAL do Município de Faxinal dos Guedes - SC. Informações tipo a citada não
pode ser considerada, pois, na própria questão foi citada a fonte (www.faxinal.sc.gov.br). Não "pode ser considerado", pois, não
é oficial a sua citação. Senão vejamos abaixo:
O TEXTO FOI EXTRAIDO NA INTEGRA DO SITE DO MUNICIPIO
http://faxinal.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/29371

Histórico
Publicado em 10/04/2014 às 19:38
Faxinal dos Guedes pertence a zona fisiográfica do Oeste Catarinense limitando-se ao Norte com Abelardo Luz, ao Sul com
Xavantina e Ipumirim, ao Leste com Vargeão e a Oeste com Xanxerê e Bom Jesus. Integra-se a Associação dos Municípios da
Região do Alto Irani (AMAI).
Em 1910 era denominado "GRAMADO DA JOAQUINA DA ROSA", pelo fato de seu território pertencer ao Sr. Saturnino Rosa
Neto, o qual havia adquirido as terras da ex-colonia militar, parte integrante do município de Chapecó, Território do Iguaçu.
Seu povoamento e colonização efetivos não fogem das demais comunas do Oeste: Desbravamento feito por gaúchos, com
predominância de ítalo-brasileiros, principalmente nas últimas décadas do século passado.
Quando foi considerada 7º (sétimo) distrito de Chapecó em 1942, surgiu o nome de FAXINAL DOS GUEDES, pela existência da
família Guedes Ramos, poderosos proprietários de terras, Antonio José e Estevão Guedes Ramos, provindo daí o nome
http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/11/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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GUEDES. Quanto a FAXINAL pela característica do município, FLORESTAS FAXINAIS, identificada por pastagens,
entremeadas de arvoredo esguio.
PARECER INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Questão 11: “A hipertensão arterial sistêmica é considerada:”, a resposta: “a) Patologia cujas complicações mais comuns são
insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença renal crônica.”, está correta.
GABARITO PRELIMINAR: D
RECURSO: “alternativa A” está correta segundo literatura Médica. Favor verificar em anexo diversas referências na literatura
médica demonstrando a estreita relação entre a hipertensão arterial, sua fisiopatologia e sua evolução com as doenças mais
comuns citadas na alternativa A.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO - MÉDICO CLINICO GERAL

Questão 11

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado candidato:
Encaminhamos seu recurso ao elaborador das questões e o mesmo encaminhou o seguinte parecer:
- A ALTERNATIVA (A) NÃO É CORRETA POIS APESAR DA INSUFICIENCIA CARDIACA SER UM COMPLICACAO DA
HIPERTENSAO, NÃO É LISTADA ENTRE “”AS MAIS COMUNS”” NA LITERATURA, AS OUTRAS PATOLOGIAS CITADAS
INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO, ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E DOENCA RENAL CRONICA SIM.
A ALTERNATIVA (D) É CORRETA.
PARECER INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
Questão 16: “Dentre as intervenções abaixo, assinale a alternativa que não apresenta evidências que justifiquem sua inclusão na
abordagem ao idoso, quais das intervenções abaixo não se justificam?” a alternativa A: “Rastreamento da osteoporose em todas
as mulheres, através de densitometria óssea, para prevenção de fraturas.”, NÃO se justifica segundo a literatura, no grupo
populacional do enunciado (mulheres idosas, ou seja maiores de 60 anos). Em anexo temos as indicações da faixa etária correta
para rastreio de osteoporose e fatores de risco a serem analisados antes da solicitação do exame subsidiário. Solicito verificação
da "alternativa A" como correta.
A "alternativa C", cujo o gabarito preliminar coloca como intervenção que não se justifica (vacinação Influenza e Coqueluche),
apresenta recomendação pela Sociedade Brasileira de Imunizações, conforme anexo.
Obrigado.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO - MÉDICO CLINICO GERAL

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado Candidato:
Encaminhamos seu recurso ao elaborador da questão e o mesmo emitiu o seguinte parecer:
-A ALTERNATIVA (C ) É A ERRADA POIS O MINISTERIO DA SAUDE TEM “”ESTRATEGIA DE VACINACAO EM GRANDE
ESCALA PARA TODOS OS IDOSOS “” APENAS PARA VACINA DA INFLUENZA. COM RELACAO A VACINA DA
COQUELUCHE, COMO O CANDIDATO COLOCOU NO SEU RECURSO A SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZACOES
RECOMENDA A APLICACAO, MAS NÃO FAZ PARTE DA ESTRATEGIA DE VACINACAO EM GRANDE ESCALA DO
MINISTERIO DA SAUDE.
- A ALTERNATIVA (A) É CORRETA POIS O RASTREAMENTO DAS MULHERES IDOSAS PARA PREVENCAO DE FRATURAS
ATRAVES DE DENSITOMETRIA OSSEA, APESAR DE DISCUTIVEL POIS AS SOCIEDADES MEDICAS E MINISTERIO DA
SAUDE DIVERGEM, JUNTAMENTE COM HISTORIA CLINICA E GRUPOS DE RISCO PARA OSTEOPOROSE, SERVE COMO
METODO DE DIAGNOSTICO PRECOCE DA PATOLOGIA E ESTA LISTADO ENTRE AS ESTRATEGIAS DE PREVENCAO DE
FRATURAS NOS IDOSOS.
PARECER INDEFERIDO.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
A questão apresenta ambiguidade nas alternativas.
Tanto a letra B quanto a letra C apresentam possíveis respostas corretas para a situação problema.
B – Comunidades – Interfere diretamente na tranformação da realidade educacional do país, considerando os aspectos culturais
e pluralísticos existentes na vasta federação brasileira.
C - Autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores.- Também apresentam grande importância na transformação
da realidade educacional.
CONHECIMENTOS GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE MATEMÁTICA HABILITADO E
NÃO HABILITADO

Questão 9

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
A questão não apresenta a alternativa correta que seria 3,5. Segue em anexo a resolução.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MATEMÁTICA - PROFESSOR DE MATEMÁTICA HABILITADO E
NÃO HABILITADO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi invalidado por estar em desacordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo, onde deveria de seguir os
passos dos itens abaixo:
“Edital de Abertura nº 001/2017 – Retificado - Processo Seletivo nº 002/2017”
[...]
5.3. Os recursos deverão ser enviados digitalizados via área do candidato, no prazo estipulado no item 5.2 deste Edital. O
modelo de formulário de recursos encontra-se anexo III deste Edital.
5.3.1. Para enviar o recurso o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” preencher o formulário online com os devidos
dados, preencher, assinar, digitalizar em “.pdf” e anexar online o formulário preenchido constante no anexo III deste Edital. 5.3.1.
Não serão aceitos recursos enviados de outras formas senão online. Os candidatos que obtiverem dúvidas quanto ao envio de
recursos poderão entrar em contato com a empresa organizadora por telefone fixo ou móvel constantes no site
www.epbazi.com.br .
5.3.2. Não serão recebidos arquivos de recursos em formatos de foto (jpg, gif, etc) editor de textos, pois, se torna impossível sua
visualização e transferência do banco de dados da organizadora para o Município.
5.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no
qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões e pontos para as quais, em face às normas do certame,
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deverá ser atribuído maior grau ou número de
pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados dos itens 5.3 e seus subitens e os fundamentos do pedido,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
SUBLINHAMOS...
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA E GABARITO
Recurso:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MATEMÁTICA - PROFESSOR DE MATEMÁTICA HABILITADO E
NÃO HABILITADO

Questão 14

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi encaminhado ao Elaborador da Questão o qual emitiu o seguinte parecer:
PARECER DEFERIDO. A QUESTÃO SERÁ ANULADA.
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