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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 16/01/2019 -14:37

É fato que se comparar a prova do ano anterior aplicada por esta mesma empresa, é notório que o nível de dificuldade na prova
deste ano é bastante superior, no entanto, existem questões na prova objetiva que não atendem ao ítem 4.3.1 do certame, que
define sobre o nível de escolaridade exigido para a elaboração e realização da prova, pois há questões que foram aplicadas em
provas de concurso público de nível superior em uma prova de nível médio, conforme anexo. Peço revisão destas questões e
uma possível anulação das mesmas!
Anexo(s):

Data do envio

Recurso final - Aline.pdf

16/01/2019 14:38

Questão 9

CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - EDUCADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:38

Prezada Candidata:
Primeiramente cumpre destacar que cumprimos fielmente o que está escrito no edital quanto a aplicação do conteúdo
programático ora recorrido, sendo que a questão 11 teve como base para a elaboração a Lei nº 11.240/2006.
Segundo ponto: no edital do Processo seletivo em seu item 5.4. onde 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. Você enviou um recurso para todas as questões as quais quer que sejam revistas.
A Lei nº 11.240/2006 em seu Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade
policial deverá, entre outras providências:
I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal;
III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida;
As alternativas A, B e C se referem ao Art. 11 da lei.
A alternativa D que é a resposta da questão se refere ao Art. 9º da lei.
Art. 9o A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os
princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de
Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso.
I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta;
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
A questão não configura plágio. Uma vez que não é idêntica nem tão pouco apresenta a mesma resposta, à questão
apresentada pelo candidato. Teve como embasamento a Lei 11.240/2006.
http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/arquivos/PLAGIO_EsclarecimentoSobre.pdf
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 14/01/2019 -15:35

Boa Tarde!
Venho através deste recurso informar que A questão 14 da prova de educação infantil não habilitado possui duas alternativas de
respostas iguais dificultando as escolhas das resposta.

Andreia Gomes
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL HABILITADO E NÃO
HABILITADO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -11:59

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 16/01/2019 -14:26

!5- RESOLUÇÃO N 4,DE 2 DE OUTUBRO DE 2019
a- Alunos com deficiência :aqueles que tem impedimentos de longo prazo de natureza fisica ou sensorial.
a- errado
D- Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as
áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.
D- certo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL HABILITADO E NÃO
HABILITADO

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:32

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 16/01/2019 -14:44

18- art 10. O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar aoferta do AEE prevendo na sua organização:
I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e
equipamentos específicos;
II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra escola;
III – cronograma de atendimento aos alunos;
IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e
das atividades a serem desenvolvidas;
V – professores para o exercício da docência do AEE;
VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no
apoio, principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção;
VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a
recursos,serviços e equipamentos, entre outros que maximizem o AEE.
B- São corretas apenas apenas as afirmativas I,III e IV .
errado .
D- São corretas apenas apenas as afirmativas I,II,III,IV,V,VI e VII.
certo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL HABILITADO E NÃO
HABILITADO

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:33

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.
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Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 14/01/2019 -08:43

na questão 20 tem duas alternativas iguais.
b) Apenas II, IV e IV
Anexo(s):

Data do envio

Scan_20190114_090556.jpg

14/01/2019 09:10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA HABILITADO E NÃO
HABILITADO

Questão 20

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -11:53

Recurso deferido. Houve um erro de digitação. Questão será anulada.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 14/01/2019 -08:44

na questão 20 tem duas alternativas iguais.
b) Apenas II, IV e IV
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA HABILITADO E NÃO
HABILITADO

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -11:53

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Solicitado em: 14/01/2019 -08:47

Recurso:

na questão 13 a alternativa correta é letra C pq o volei e o basquete foram criados nos estados unidos. e o gabarito da outra
resposta.
Anexo(s):

Data do envio

Scan_20190114_090634.jpg

14/01/2019 09:13

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA HABILITADO E NÃO
HABILITADO

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Respondido em: 22/01/2019 -11:56

Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi analisado pela nossa banca a qual emitiu o seguinte parecer:

James Laurence Naismith, um canadense, o filho mais velho de Jonh e Margaret Naismith, instrutor de esportes (coach) no
Springfield College; ao tentar resolver o problema que inviabilizava as aulas de Educação Física durante o inverno, na gélida
região dos Grandes Lagos nos EUA, cria o Basquetebol em 21 de dezembro de 1851, que na atualidade é jogado por duas
equipes de cinco jogadores cada, onde o objetivo de cada uma é marcar pontos na cesta do adversário e evitar que a outra
equipe pontue. O jogo é conduzido pelos oficiais, em um número de três, os oficiais de mesa, também na mesma quantidade e
um comissário, se presente.
Sendo assim a resposta da questão 13 correta e alternativa A, william george Morgan ( AMERICANO) James Naismith (
CANADENSE).

James Naismith

James Naismith com uma bola de basquetebol

Nome
completo

James Naismith

Nascimento

6 de novembro de 1861
Almonte, Ontário

Morte

28 de
novembro de 1940 (79 anos)
Lawrence, Kansas

Nacionalidade

Canadense

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 16/01/2019 -13:07

Quanto a formulação da questão 05. Segundo a lógica da questão, Marina tem 22 lápis e 28 canetas, ela então resolve dividir
seus ITENS em GRUPOS de igual quantidade. Sabendo disso se estabelece a questão: “Quantos ITENS terão cada GRUPO?”.
Considerando o exposto, somando o total, teremos 50 objetos e no gabarito é demonstrado que a resposta correta é a letra C),
aonde consta que terá 4 itens em cada grupo, presumindo-se assim que serão 12 grupos, porém, 4 itens em 12 grupos irá dar o
total de 48 e não 50 (TOTAL), dessa forma, sobrando 2 objetos e assim não cumprindo o desejo de Marina em dividir seus itens
em grupos de igual quantidade. Agradeço.

Anexo(s):

Data do envio

b10781902a030a17c70538d43528a1eb.pdf

16/01/2019 13:08

CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Questão 5

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:11

DEFERIDO (ANULAÇÃO)
JUSTIFICATIVA:
A questão está muito vaga quanto aos grupos que devem ser formados.
A falta da informação: “a maior quantidade de grupos possíveis” ou “a menor quantidade de itens possíveis” gerou múltiplas
interpretações.
Desta forma o recurso está deferido e a questão Anulada.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/

8/32

22/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 15/01/2019 -12:06

A alternativa indicada como correta não corresponde ao resultado obtido e indicado no enunciado.

Questão 5

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - MOTORISTA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:06

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 15/01/2019 -12:09

De acordo com as normas de trânsito as alternativas b e d estão corretas, pois não estava especificado no enunciado maiores
indicações. "Assinale a alternativa que se refere a uma ordem de parada obrigatória para todos os
veículos."

Questão 14

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:06

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 15/01/2019 -12:20

A questão não oferece informações suficientes para que se elabore uma resposta. Não fica claro o que realmente se quer saber
com tal resposta.

Questão 7

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - MOTORISTA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:06

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Recurso:

Solicitado em: 16/01/2019 -14:25

É fato que se comparar a prova do ano anterior aplicada por esta mesma empresa, é notório que o nível de dificuldade na prova
deste ano é bastante superior, no entanto, existem questões na prova objetiva que não atendem ao ítem 4.3.1 do certame, que
define sobre o nível de escolaridade exigido para a elaboração e realização da prova, pois há questões que foram aplicadas em
provas de concurso público de nível superior em uma prova de nível médio, conforme anexo. Peço revisão destas questões e
uma possível anulação das mesmas!
Anexo(s):

Data do envio

Recurso final - Eugênia.pdf

16/01/2019 14:26

Questão 20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - EDUCADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:28

Prezada Candidata:
Primeiramente cumpre destacar que cumprimos fielmente o que está escrito no edital quanto à aplicação do conteúdo
programático ora recorrido, sendo que a questão 20 teve como base para a elaboração a Lei nº 10.741/2003.
Segundo ponto: no edital do Processo seletivo em seu item 5.4. onde 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. Você enviou um recurso para todas as questões as quais quer que sejam revistas.
O conteúdo programático da questão de conhecimentos gerais está descrito para os dois níveis no anexo II do edital,
conhecimentos Gerais Superior (Médicos e Odontólogos) e Conhecimentos Gerais médio.
A questão 20 teve como base para a elaboração a Lei nº 10.741/2003.
Art. 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta Lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal:
I – as entidades governamentais:
1.
2.
3.
4.

a) advertência;
b) afastamento provisório de seus dirigentes;
c) afastamento definitivo de seus dirigentes;
d) fechamento de unidade ou interdição de programa;

As alternativas A, B e D se referem ao Art. 55 – I – as entidades governamentais
A alternativa c que é a resposta da questão se refere ao Art. 55 – II – as entidades não–governamentais.
II – as entidades não-governamentais:
1.
2.
3.
4.
5.

a) advertência;
b) multa;
c) suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas;
d) interdição de unidade ou suspensão de programa;
e) proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público.

A questão não configura plágio. Uma vez que não é idêntica nem tão pouco apresenta a mesma resposta, à questão
apresentada pelo candidato. Teve como embasamento a Lei 10.741/2003.
http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/arquivos/PLAGIO_EsclarecimentoSobre.pdf
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Recurso:

Solicitado em: 16/01/2019 -12:00

A questão apresenta mais de uma alternativa correta.
Questão 16 - Embora a gravidez não se caracterize como contra indicação ao tratamento dentário, é necessário prever uma
modificação no plano de tratamento para estes casos. São medicamentos normalmente compatíveis com o período gestacional
da mulher e o aleitamento materno, exceto.
a) Anestésicos locais, incluindo lidocaína, etidocaína e prilocaína.
A questão apresenta a alternativa “a” como compatível com a gestação.
Segundo Malamed, no livro Manual de Anestesia Local, a prilocaína é contra indicada para uso em gestantes. Encontrada em
associação com o vasoconstritor felipressina nos preparados comerciais, e essa associação contra indica o seu uso em
gestantes por poder induzir a contrações uterinas devido as ações ocitócicas provocadas por este vasoconstritor. E mesmo que
houvesse apresentações comerciais e indicação para usá-la sem o vasoconstritor em questão, a própria prilocaína produz um
metabólito, a ortotoluidina, capaz de provocar meta-hemoglobinemia que pode ser letal para o feto.
Dessa forma a alternativa “A” se encontra correta de acordo com o que propõe a questão (assinalar a alternativa incorreta).
Anexo(s):

Data do envio

recurso faxinal pdf.pdf

16/01/2019 12:02

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 16

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:07

DEFERIDO (anular)
Caro candidato ocorreu um erro na elaboração e digitação da questão. A prilocaína é contra indicada no período gestacional.
Duas alternativas atendem ao enunciado da questão.
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Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Solicitado em: 13/01/2019 -21:29

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -11:52

Candidato não solicitou nada.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 14/01/2019 -18:27

A questão número 14 tinha duas opções iguais, sendo elas a letra "c" e a letra "d".Portanto solicito o cancelamento da mesma.
Anexo(s):

Data do envio

img20190115_14432826.pdf

15/01/2019 14:45

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL HABILITADO E NÃO
HABILITADO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:03

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi analisado pela nossa banca a qual emitiu o seguinte parecer:
RESPOSTA: 14 Questão tendo duas resposta iguais dando a possibilidade de um bom entendedor maior possibilidade em
acertar a correta descartando-as duas pois a resposta CORRETA LETRA: A as duas resposta iguais não altera a resposta
correta do gabarito mas ajuda dando chance em acertar a correta que é a letra: A. Não interferiu na resposta correta.
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Recurso:

Solicitado em: 14/01/2019 -16:00

A questão de número 13 propõe que seja assinalada a alternativa incorreta acerca das propriedades físicas e químicas do
cimento ionômero de vidro. A alternativa de letra C apresenta informações incorretas a respeito desse material, pois aponta na
afirmação, que é um material translúcido, sendo que, nos cimentos de ionômero de vidro, a translucidez é considerada
inadequada, apresentando uma característica opaca e sem vida, resultando em características estéticas inferiores.
Na continuação da afirmação é citado que o referido cimento é apropriado para cimentação de próteses cerâmicas, informação
que, também está incorreta, pois o emprego de cimentos resinosos é indicado nesses casos, visto que é o material que
apresenta características químicas e físicas mais compatíveis com a cimentação apropriada dessas peças, que é a técnica de
cimentação adesiva, a qual apresenta expressivo aumento da resistência às forças a que são submetidas as próteses, em
relação ao cimento ionômero de vidro.
Outro fator que torna o emprego deste cimento inadequado é seu baixo polimento e menor resistência à solubilidade na
cavidade oral, o que resultaria um alto grau de microinfiltração ou percolamento marginal posterior à cimentação das próteses, o
que resultará, em algum momento, em insucesso clínico.
Posto isso, fica evidente que,atualmente, o cimento ionômero de vidro não é o material apropriado para cimentar próteses
cerâmicas, o que torna a alternativa C incorreta.
Anexo(s):

Data do envio

BRN30055CEDAA10_020718.pdf

16/01/2019 18:00

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:00

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi analisado pela nossa banca a qual emitiu o seguinte parecer:
Recurso: INDEFERIDO
Caro candidato segue citação direta de ANUSAVICE, k.J.; PHILLIPS - Materiais Dentários, 11a Ed; Elsevier LTDA, 2005.
Capitulo: 16 pag: 467
"Os cimentos de ionômero de vidro para cimentação aderem-se à estrutura dentária e liberam fluoretos. Comparados aos
cimentos de fosfato de zinco, os CIVs mostram uma maior resistência à desintegração na cavidade oral, além de propriedades
mecânicas comparáveis,
exceto seu menor módulo de elasticidade. Uma das principais desvantagens desse cimento é o lento processo de maturação,
que é necessário para que o desenvolvimento da sua resistência máxima. A translucidez dos CIVs faz com que eles sejam
apropriados para a cimentação de próteses cerâmicas. Entretanto, seus baixos valores de rigidez podem possibilitar uma
deformação elástica excessiva da prótese cerâmica, que pode resultar na fratura de próteses friáveis. Apesar disso, a
capacidade de liberação de fluoretos faz com que os CIVs sejam o material de escolha para a substituição de restaurações que
falharam em virtude da cárie secundária e para pacientes que vivem em áreas onde a água de abastecimento não é fluoretada"

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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22/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 14/01/2019 -23:14

A questão 16 pedia para assinalar medicamentos que não eram compatíveis com o período gestacional e o aleitamento materno,
portanto, na questão 16 existem 2 alternativas corretas:
Letra A: O anestésico prilocaína não pode ser utilizado em gestantes pois diminui a circulação placentária e apresenta o risco de
metamoglobinemia e hipóxia fetal.
Letra C: O ibuprofeno possivelmente tem associação com efeitos deletérios sobre a circulação fetal e neonatal.
Sugiro a anulação da questão.
Arquivos utilizados como fonte estão em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Prescrição-medicamentosa-para-gestantes-e-lactantes recurso.pdf

14/01/2019 23:42

Gestantes recurso.pdf

14/01/2019 23:43

atendimento a gestantes recurso.pdf

14/01/2019 23:44

atencao saude da gestante.pdf

14/01/2019 23:48

Tabela Pág. 53 cap. 4 Manual de Anestesia Local MALAMED.docx

14/01/2019 23:48

Questão 16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:05

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/

17/32

22/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 15/01/2019 -10:51

A questão 16 pedia para assinalar medicamentos que não eram compatíveis com o período gestacional da mulher e aleitamento
materno, portanto, na questão 16 existem 2 alternativas corretas:
Letra A: o anestésico prilocaína não pode ser utilizado em gestantes pois diminui a circulação placentária e apresenta risco de
metamoglobinemia e hipoxia fetal.
Letra C: O ibuprofeno possivelmente tem associação com efeitos deletérios sobre a circulação fetal e neonatal.
Sugiro a anulação da questão.
Arquivos utilizados como fonte estão em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso 16.pdf

15/01/2019 10:52

Gestantes recurso.pdf

15/01/2019 10:53

atendimento a gestantes recurso.pdf

15/01/2019 10:54

atencao saude da gestante.pdf

15/01/2019 10:57

Tabela Pág. 53 cap. 4 Manual de Anestesia Local MALAMED.docx

15/01/2019 11:11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 16

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:05

DEFERIDO (anular)
Caro candidato ocorreu um erro na elaboração e digitação da questão. A prilocaína é contra indicada no período gestacional.
Duas alternativas atendem ao enunciado da questão.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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22/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 14/01/2019 -11:17

questão 14 tinha duas alternativas iguais
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL HABILITADO E NÃO
HABILITADO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -11:59

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 16/01/2019 -14:15

É fato que se comprar a prova do ano anterior aplicada por esta mesma empresa, é notório que o nível de dificuldade na prova
deste ano é bastante superior, no entanto, existem questões na prova objetiva que não atendem ao ítem 4.3.1 do certame, que
define sobre o nível de escolaridade exigido para a elaboração e realização da prova, pois há questões que foram aplicadas em
provas de concurso público de nível superior em uma prova de nível médio, conforme anexo. Peço revisão destas questões e
uma possível anulação das mesmas!
Anexo(s):

Data do envio

Recurso final Maicon.pdf

16/01/2019 14:16

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - EDUCADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:17

Prezado Candidato:
Primeiramente cumpre destacar que cumprimos fielmente o que está escrito no edital quanto a aplicação do conteúdo
programático ora recorrido, sendo que a questão 11 teve como base para a elaboração a Lei nº 11.240/2006.
Segundo ponto: no edital do Processo seletivo em seu item 5.4. onde 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. Você enviou um recurso para todas as questões as quais quer que sejam revistas.
A Lei nº 11.240/2006 em seu Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade
policial deverá, entre outras providências:
I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal;
III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida;
As alternativas A, B e C se referem ao Art. 11 da lei.
A alternativa D que é a resposta da questão se refere ao Art. 9º da lei.
Art. 9o A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os
princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de
Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso.
I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta;
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
A questão não configura plágio. Uma vez que não é idêntica nem tão pouco apresenta a mesma resposta, à questão
apresentada pelo candidato. Teve como embasamento a Lei 11.240/2006.
http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/arquivos/PLAGIO_EsclarecimentoSobre.pdf

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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22/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Solicitado em: 14/01/2019 -18:20

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:01

Candidato não solicitou nada.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/

21/32

22/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Solicitado em: 14/01/2019 -18:21

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:02

Candidato não solicitou nada.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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22/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Solicitado em: 14/01/2019 -18:21

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:02

Candidato não solicitou nada.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/

23/32

22/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 14/01/2019 -08:47

A questão no gabarito não apresenta a resposta correta
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE MATEMÁTICA HABILITADO E NÃO
HABILITADO

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -11:58

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca. Não anexou o requerimento
nem embasou/argumentou sua resposta para análise.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 14/01/2019 -14:59

No gabarito preliminar a alternativa correta é a letra B.
Como o enunciado da questão solicitava a alternativa correta, a letra B está correta, pois a definição de assepsia está correta.
Fonte:
O termo assepsia se refere à ausência de micróbios ou de infecção. Isto é, quando se diz que algo ou alguém é asséptico
significa que está livre de micro-organismos que provocam infecções ou doenças.
Não há resposta correta para a questão, pois todas as alternativas estão corretas.

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -11:59

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 14/01/2019 -15:10

A questão solicitava a alternativa INCORRETA a respeito de medicamentos compatíveis com a gravidez e a amamentação.
A alternativa do gabarito está como a letra C, mas a alternativa A, também esta incorrreta.
Anestésicos locais, como a prilocaína (citada na alternativa A), não podem ser utilizados em gestantes ou lactantes, devido ao
risco de desenvolver metamoglobinemia.

Questão 16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -11:59

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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22/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 14/01/2019 -21:25

Na questão 20, a alternativa correta consta no gabarito como letra(B), sendo que nesta alternativa tem como opção 2 vezes o
numero IV. Solicito portanto anulação desta questão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA HABILITADO E NÃO
HABILITADO

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:04

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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22/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 14/01/2019 -21:26

Na questão 20, a alternativa correta consta no gabarito como letra(B), sendo que nesta alternativa tem como opção 2 vezes o
numero IV. Solicito portanto anulação desta questão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA HABILITADO E NÃO
HABILITADO

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:04

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 16/01/2019 -10:14

Desculpe nao gostaria de questionar. Mas de acordo com BACHI e outrod autores como vou enviar em anexo minha resposta
nesta questao nao esta errada. Com todo respeito a quem formulou.
Anexo(s):

Data do envio

20190115_195103.jpg

16/01/2019 10:18

Questão 13

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:07

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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22/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 16/01/2019 -10:21

Com todo respeito a quem formulou a questao. Teria mais que uma resposta certa se for analisar e minha resposta nao esta
errada. De acordo com minhas professoras de pos livros e ate o ministerio da saude. Lidocaina pode sim ser toxica assim como
prilocaina pode ultrapassar barreira do feto e lhe causar um problema. Enfim tudo em anexo.

Questão 16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:07

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa Banca.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 16/01/2019 -14:31

É fato que se comparar a prova do ano anterior aplicada por esta mesma empresa, é notório que o nível de dificuldade na prova
deste ano é bastante superior, no entanto, existem questões na prova objetiva que não atendem ao ítem 4.3.1 do certame, que
define sobre o nível de escolaridade exigido para a elaboração e realização da prova, pois há questões que foram aplicadas em
provas de concurso público de nível superior em uma prova de nível médio, conforme anexo. Peço revisão destas questões e
uma possível anulação das mesmas!
Anexo(s):

Data do envio

Recurso final - Shylmara.pdf

16/01/2019 14:32

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - EDUCADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:35

Prezada Candidata:
Primeiramente cumpre destacar que cumprimos fielmente o que está escrito no edital quanto a aplicação do conteúdo
programático ora recorrido, sendo que a questão 11 teve como base para a elaboração a Lei nº 11.240/2006.
Segundo ponto: no edital do Processo seletivo em seu item 5.4. onde 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. Você enviou um recurso para todas as questões as quais quer que sejam revistas.
A Lei nº 11.240/2006 em seu Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade
policial deverá, entre outras providências:
I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal;
III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida;
As alternativas A, B e C se referem ao Art. 11 da lei.
A alternativa D que é a resposta da questão se refere ao Art. 9º da lei.
Art. 9o A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os
princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de
Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso.
I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta;
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
A questão não configura plágio. Uma vez que não é idêntica nem tão pouco apresenta a mesma resposta, à questão
apresentada pelo candidato. Teve como embasamento a Lei 11.240/2006.
http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/arquivos/PLAGIO_EsclarecimentoSobre.pdf

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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22/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Solicitado em: 14/01/2019 -17:32

Recurso:
A questão causou dúvida pois a letra B que consta como certa no gabarito está como "II, IV, IV".
A minha dúvida é o porque está repetindo "IV e IV".
Aguardo esclarecimento.
Anexo(s):

Data do envio

Anexo III Zoé Augusto Bertol.pdf

15/01/2019 08:55

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA HABILITADO E NÃO
HABILITADO

Questão 20

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 22/01/2019 -12:01

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso foi analisado pela nossa banca a qual emitiu o seguinte parecer:
DEFERIDO. Houve erro de digitação. A questão será anulada.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/46/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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