21/03/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Solicitado em: 14/03/2019 -11:37

Cargo: PSICÓLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Recurso:

Venho por meio deste questionar a questão e a resposta correta em decorrência do gabarito preliminar.
Segue questão:
11- O Código de Ética Profissional do Psicólogo, em seu Art. 7º trás o seguinte: O psicólogo poderá intervir na prestação de
serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, nas seguintes situações: Qual das respostas a baixo é
a correta?
a) Em caso de quebra de sigilo.
b) Quando requisitado a depor em juízo.
c) A pedido do profissional responsável pelo serviço.
d) Quando não possuir documentos compatíveis.
Visto que no gabarito preliminar consta a opção correta letra A, solicito verificação e correção, pois há equivoco diante do código
de ética do Psicólogo aonde afirma dessa forma:
Art. 7º – O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional,
nas seguintes situações:
a) A pedido do profissional responsável pelo serviço;
b) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao profissional;
c) Quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do serviço;
d) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada.
Ou seja, a alternativa preliminar destacada pela empresa do concurso (letra A) nem existe de fato neste artigo do Código de
Ética.
Em minha prova assinalei a resposta C , aonde é a melhor resposta encontrada baseada no Código de Ética.
Solicito correção da resposta.
Anexo(s):

Data do envio

SKMBT_C284e19031411500.pdf

14/03/2019 11:37

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:15

Erroneamente foi divulgado o gabarito como A, mas a alternativa correta é C. Recurso Deferido.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PSICÓLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitado em: 14/03/2019 -15:02

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Docs Aline 01.pdf

14/03/2019 15:02

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

Questão 11

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:16

Erroneamente foi divulgado o Gabarito como correta a alternativa A mas na verdade é a C.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PSICÓLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitado em: 14/03/2019 -15:03

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Docs Aline 02.pdf

14/03/2019 15:03

C. GERAIS SUPERIOR - PSICÓLOGO

Questão 8

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -08:06

Prezada Candidata:
A questão é cópia fiel da LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. Se existem jurisprudências ou entendimentos divergentes, isso deve ser
tratado nos Tribuinais. Sugerimos que Vossa Senhoria, através de suas argumentações e um Advogado, protocole uma ADIN
junto ao TJ para tal. Aqui em uma simples questão de processo seletivo não iremos tratar de entendimentos que não competem
a nós.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Psicólogo - SAÚDE

Solicitado em: 13/03/2019 -17:43

Recurso:
Segue em anexo o formulário de recurso contra o que consta no gabarito preliminar da prova objetiva do presente seletivo em
relação à questão 11.
Anexo(s):

Data do envio

IMG_20190313_0001.pdf

13/03/2019 17:54

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

Questão 11

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:17

Erroneamente foi divulgado o Gabarito como correta a alternativa A mas na verdade é a C.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 12/03/2019 -20:32

Recurso:
De acordo com os Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Volume 86, Nº 4, Abril 2006 nas páginas 252, 253 e 254 há relação do
prognóstico do paciente com o valor do BNP e NT-pro BNT. Pacientes com valores menores desdes marcadores tem menos
riscos de morte por qualquer causa ou complicações da doença. Sendo assim, tem valor na avaliação do prognóstico do
paciente. Já a alternativa D, marcada como correta diz o contrário
http://www.scielo.br/pdf/abc/v86n4/28914.pdf
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:02

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
RESULTADO: Deferido (anular)
JUSTIFICATIVA: Erro no enunciado. (Deveria solicitar a alternativa incorreta).

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 13/03/2019 -16:33

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Doc Mar 13 2019(1)_0.jpg

13/03/2019 16:39

Doc Mar 13 2019(1)_1.jpg

13/03/2019 16:39

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:00

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
RESULTADO: Deferido (anular)
JUSTIFICATIVA: Erro no enunciado. (Deveria solicitar a alternativa incorreta).

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 13/03/2019 -16:23

Recurso:
Recurso de gabarito
Anexo(s):

Data do envio

Doc Mar 13 2019_0.jpg

13/03/2019 16:28

Doc Mar 13 2019_1.jpg

13/03/2019 16:31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:06

RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O Esôfago de Barrett (EB) consiste na substituição do epitélio estratificado escamoso normal do terço distal do
esôfago por epitélio colunar metaplásico do tipo intestinal, e não por epitélio gástrico, como afirma a alternativa C.
Fonte: Bogliolo Patologia, 8ª edição.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 13/03/2019 -16:41

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Doc Mar 13 2019(2)_0.jpg

13/03/2019 16:46

Doc Mar 13 2019(2)_1.jpg

13/03/2019 16:48

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:03

RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: - a alternativa A é INCORRETA, segundo o Caderno de Atenção Básica - Controle dos cânceres de colo de
útero e da mama - 2013 (disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf ):
a recomendação para as mulheres de 50 a 69 anos é a realização de mamografia a cada dois anos e do exame clínico das
mamas anual. A mamografia nesta faixa etária a cada dois anos é a rotina adotada em quase todos os países que implantaram
rastreamento organizado do câncer de mama. Revisões sistemáticas recentes confirmam o melhor equilíbrio entre riscos e
benefícios do rastreamento do câncer de mama neste grupo etário (KÖSTERS; GOTZSCHE, 2008; USPSTF, 2009). Estima-se
que o rastreamento bienal causa aproximadamente metade do dano observado quando a periodicidade é anual (USPSTF, 2009).
Embora a USPTF tenha expandido a recomendação de rastreamento para as mulheres na faixa etária de 70 a 74 anos, há
menos evidências sobre os benefícios nessa faixa etária. Além disso, em função da reduzida expectativa de vida, a
probabilidade de sobrediagnóstico aumenta muito em mulheres com mais de 70 anos (USPSTF, 2009). Não existem evidências
suficientes sobre possíveis benefícios e danos do rastreamento mamográfico em mulheres com 75 anos ou mais (USPSTF,
2009).
- a alternativa B é CORRETA, segundo as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil - 2015 - Ministério
da Saúde - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA (Disponível em:
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Diretrizes_DeteccaoPrecoce_CM.pdf ):
O Ministério da Saúde recomenda que os seguintes sinais e sintomas sejam considerados como de referência urgente para
serviços de diagnóstico mamário (recomendação favorável fraca: os possíveis benefícios provavelmente superam os possíveis
danos):
Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos
Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual • Nódulo mamário de
consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade
Descarga papilar sanguinolenta unilateral
Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos
Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral
Presença de linfadenopatia axilar
Aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca de
laranja
Retração na pele da mama
Mudança no formato do mamilo.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Psicólogo - SAÚDE

Solicitado em: 12/03/2019 -17:31

Recurso:
Nesta questão, a alternativa correta é a de letra C, já que no Código de Ética Profissional do Psicólogo, em seu Art. 7º a
alternativa consta no corpo do texto como primeira opção:
a) A pedido do profissional responsável pelo serviço.
Anexo(s):

Data do envio

codigo-de-etica-psicologia.pdf

12/03/2019 17:33

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:18

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Erroneamente foi divulgado o Gabarito como correta a alternativa A mas na verdade é a C.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Psicólogo - SAÚDE

Solicitado em: 11/03/2019 -22:17

Recurso:
PESQUISEI NA PAGINA DA CIDADE ACERCA DA HISTORIA E GEOGRAFIA E NÃO FECHA AS ASSERTIVAS/ERRATAS
COM NENHUMA DAS POSSIBILIDADES DE RESPOSTA.
C. GERAIS SUPERIOR - PSICÓLOGO

Questão 7

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:50

Recurso deferido
A página do município possui informações divergentes quanto ao assunto.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Psicólogo - SAÚDE

Solicitado em: 11/03/2019 -22:17

Recurso:
O GABARITO PRELIMINAR APONTA A QUESTÃO ERRADA COMO ASSERTIVA.

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:18

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Erroneamente foi divulgado o Gabarito como correta a alternativa A mas na verdade é a C.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Psicólogo - SAÚDE

Solicitado em: 11/03/2019 -22:15

Recurso:
ESTA QUESTÃO APRESENTA APENAS TRÊS POSSIBILIDADES DE RESPOSTAS AO INVÉS DE 4 (A,B,C E D), NÃO
HAVENDO DESCRITO DE MANEIRA PADRÃO A QUESTÃO “B”, POIS ESTA NÃO DEMARCADA NO CADERNO DE
QUESTÕES NA COLUNA PARA RESPECTIVAS POSSIBILIDADES.

Questão 1

C. GERAIS SUPERIOR - PSICÓLOGO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -08:13

Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
O simples erro de formatação não implica na incorreção ou interpretação de que não estejam enumeradas corretamente as
alternativas, pois, em maiúsculo estavam numeradas corretamente sendo A), B), C) e D).

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 11/03/2019 -19:53

Recurso:
Requer a análise do recurso da questão:
"10- Conforme § 1o do artigo 68 da Constituição Federal, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do
Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei
complementar, nem a legislação sobre: exceto:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros.
b) Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais.
c) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
d) As Leis Complementares."
A questão merece anulação pois no seu final expressa "egislação sobre: exceto:", o que causa confusão e não respeita as
normas da língua portuguesa, prejudicando a interpretação e resolução da questão.
Requer anulação e pontuação na questão.

Questão 10

C. GERAIS SUPERIOR - MÉDICO CLÍNICO GERAL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -07:40

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
A questão é clara e objetiva. Quando se trata de "exceto" quer dizer a alternativa que não corresponde, justamente citada na
questão "Leis Complementares". Questão estava de graça para responder.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 11/03/2019 -20:04

Recurso:
Requer a análise do recurso da questão:
"12- No seguimento de paciente asmático é fundamental identificar o nível de controle da doença, para avaliar a eficácia do
tratamento proposto na supressão de seus sintomas. Sobre o controle da asma, é incorreto afirmar:
a) Se o paciente apresentar qualquer episódio de sintoma noturno, já não se pode considerar a asma controlada.
b) Se o paciente apresentar sintomas diurnos com frequência superior a 2x por semana, porém sem limitações de atividades
nem sintomas noturnos, considera-se a asma parcialmente controlada.
c) Se o paciente necessita de uso de medicação de resgate com frequência inferior a 2x por semana, considera-se asma
parcialmente controlada.
d) Se o paciente apresentar qualquer tipo de limitação de suas atividades devido sintoma, já não se pode considerar a asma
controlada."
A questão deverá considerar como incorreta, a letra "B, pois quando quando diz "superior a 2x por semana" é possível
considerar qualquer número de vezes superior a 2 vezes por semana, o que poderia ser, por exemplo considerado como se
afirmasse: " Se o paciente apresentar sintomas diurnos com frequência 40x por semana, porém sem limitações de atividades
nem sintomas noturnos, considera-se a asma parcialmente controlada.", o que não poderia ser considerado como controle
parcial.
Portanto, por coerência e margem interpretativa que gera dúvida na questão, requer anulação ou cosideração da letra "b"como
correta, e, consequentemente, pontuação para a questão.

Questão 12

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:07

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A Iniciativa Global para a Asma (GINA) - protocolo aceito pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
e Ministério da Saúde - determina que a avaliação do controle da asma seja realizada com o seguinte questionário, o qual deve
ser respondido com “sim” ou “não”:
Nas últimas 4 semanas, o paciente teve:
Sintomas diurnos mais do que duas vezes na semana?
Acordou alguma noite devido à asma?
Precisou de medicação de resgate mais que duas vezes na semana?
Teve limitações de suas atividades devido à asma?
Se todas as respostas forem negativas: asma bem controlada
Se 1 a 2 respostas positivas: asma parcialmente controlada
Se 3 a 4 respostas positivas: asma não controlada
Portanto, uma vez que o paciente não apresente sintomas noturnos nem limitação de atividade física devido asma, ainda que ele
apresente 40 sintomas diurnos por semana, não será o suficiente para pontuar 3 ou 4 no questionário referido, sendo, por isso,
classificado com asma parcialmente controlada.
FONTES:
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2018/04/wms-GINA-2018-report-V1.3-002.pdf página 30
http://www.jornaldepneumologia.com.br/pdf/suple_200_70_38_completo_versao_corrigida_04-09-12.pdf
http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 11/03/2019 -20:23

Recurso:
Requer a análise da do recurso da questão:
"18- Sobre o rastreamento de câncer de mama em população padrão, é correto o que se afirma em:
a) O rastreio com mamografia está recomendado para mulheres de 50 a 75 anos, e deve ser repetidos a cada 2 anos.
b) Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos deve ser considerado como de referência urgente para serviços
de diagnóstico especializado.
c) Além da mamografia, exames como ressonância nuclear magnética, ultrassonografia, termografia e tomossíntese também são
considerados exames de rastreamento recomendados pelo Ministério da Saúde.
d) O rastreio com ultrassonografia de mama está recomendado para mulheres de 40 a 70 anos, e devem ser repetidos
anualmente."
A questão não tem resposta correta e merece ser anulada, com a pontuação ao candidato, pois:
A letra "b"considerada correta, não merece ser considerada correta, pois há nódulos mamários em mulheres de mais de 50 que
estão presentes desde a vida jovem, e que as mulheres já sabem que tem e que foram examinados rotineiramente, sem
indicação de encaminhamento ou alarme.
Considerar correta essa assertiva seria automatizar o encaminhamento de todas as pacientes que chegam aos 50 anos e que
tenham nódulos para um especialista.
Portanto, apenas casos novos e/ou com rastreamento categorizado como de risco em mamografia devem ser referenciados com
urgência, e não QUALQUER. QUALQUER, significaria dizer TODAS as mulheres com mais de 50 anos com nódulos deveriam
ser alarmadas e encaminhadas de forma urgente.
Qualquer significaria que inclusive as lesões sabidamente benignas, o que tornaria impraticável e custoso para a prestação de
serviço em saúde e tiraria vagas de pacientes criteriosamente avaliadas como urgência.
Requer anulação e pontuação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:03

RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: - a alternativa A é INCORRETA, segundo o Caderno de Atenção Básica - Controle dos cânceres de colo de
útero e da mama - 2013 (disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf ):
a recomendação para as mulheres de 50 a 69 anos é a realização de mamografia a cada dois anos e do exame clínico das
mamas anual. A mamografia nesta faixa etária a cada dois anos é a rotina adotada em quase todos os países que implantaram
rastreamento organizado do câncer de mama. Revisões sistemáticas recentes confirmam o melhor equilíbrio entre riscos e
benefícios do rastreamento do câncer de mama neste grupo etário (KÖSTERS; GOTZSCHE, 2008; USPSTF, 2009). Estima-se
que o rastreamento bienal causa aproximadamente metade do dano observado quando a periodicidade é anual (USPSTF, 2009).
Embora a USPTF tenha expandido a recomendação de rastreamento para as mulheres na faixa etária de 70 a 74 anos, há
menos evidências sobre os benefícios nessa faixa etária. Além disso, em função da reduzida expectativa de vida, a
probabilidade de sobrediagnóstico aumenta muito em mulheres com mais de 70 anos (USPSTF, 2009). Não existem evidências
suficientes sobre possíveis benefícios e danos do rastreamento mamográfico em mulheres com 75 anos ou mais (USPSTF,
2009).
- a alternativa B é CORRETA, segundo as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil - 2015 - Ministério
da Saúde - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA (Disponível em:
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Diretrizes_DeteccaoPrecoce_CM.pdf ):
O Ministério da Saúde recomenda que os seguintes sinais e sintomas sejam considerados como de referência urgente para
serviços de diagnóstico mamário (recomendação favorável fraca: os possíveis benefícios provavelmente superam os possíveis
danos):
Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos
Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual • Nódulo mamário de
consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade
Descarga papilar sanguinolenta unilateral
Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos
Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral
Presença de linfadenopatia axilar
http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca de
laranja
Retração na pele da mama
Mudança no formato do mamilo.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Fisioterapeuta - SAÚDE

Solicitado em: 13/03/2019 -20:38

Recurso:
A presente questão possui evidente erro de formatação ou digitação ao ter disposto duas vezes as letras a serem marcadas. O
que gera confusão do candidato no momento de escolha da assertiva.
Deste modo, requer a anulação da presente questão, visto não ter outra solução para este imbróglio.

Questão 1

C. GERAIS SUPERIOR - FISIOTERAPEUTA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -08:14

Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
O simples erro de formatação não implica na incorreção ou interpretação de que não estejam enumeradas corretamente as
alternativas, pois, em maiúsculo estavam numeradas corretamente sendo A), B), C) e D).

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PSICÓLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitado em: 11/03/2019 -22:05

Recurso:
NÃO HA RESPOSTA CERTA PARA ESTA QUESTÃO, APÓS PESQUISAR ACERCA DA HISTÓRIA E INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS DA CIDADE DE ILHOTA VERIFIQUEI QUE AS OPÇÕES CORRETAS PARA ESTA QUESTÃO SÃO II, III E V,
LOGO AS INCORRETAS SÃO I, IV E VI, NÃO A OPÇÃO QUE INDIQUE UMA OU OUTRA.
C. GERAIS SUPERIOR - PSICÓLOGO

Questão 7

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:50

Recurso deferido
A página do município possui informações divergentes quanto ao assunto.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Solicitado em: 11/03/2019 -22:07

Cargo: PSICÓLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Recurso:

O GABARITO PRELIMINAR INDICA A QUESTÃO ERRADA, A ASSERTIVA É A RESPOSTA "C" (A PEDIDO DO
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO).
Anexo(s):

Data do envio

ERRO ARTIGO SETIMO.png

11/03/2019 22:09

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:16

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
Erroneamente foi divulgado o gabarito como A, mas a alternativa correta é C. Recurso Deferido.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PSICÓLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitado em: 11/03/2019 -22:04

Recurso:
VEM COM TRÊS POSSIBILIDADES DE RESPOSTAS AO INVÉS DE 4, NESTA EXTINGUI-SE A POSSIBILIDADE “B”, SENDO
ESTA NÃO DEMARCADA NO CADERNO DE QUESTÕES, O QUE DE FATO ME CONFUNDI NO MOMENTO DA PROVA E DA
PASSAGEM DAS QUESTÕES PARA O GABARITO.
Anexo(s):

Data do envio

WhatsApp Image 2019-03-11 at 10.39.15.jpeg

11/03/2019 22:05

Questão 1

C. GERAIS SUPERIOR - PSICÓLOGO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -08:13

Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
O simples erro de formatação não implica na incorreção ou interpretação de que não estejam enumeradas corretamente as
alternativas, pois, em maiúsculo estavam numeradas corretamente sendo A), B), C) e D).

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/

21/78

21/03/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Pediatra

Solicitado em: 11/03/2019 -19:37

Recurso:
Confusão causada pelo erro da digitação das letras como opção de resposta.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 01.pdf

11/03/2019 21:10

C. GERAIS SUPERIOR - MÉDICO PEDIATRA

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -08:11

O simples erro de formatação não implica na incorreção ou interpretação de que não estejam enumeradas corretamente as
alternativas, pois, em maiúsculo estavam numeradas corretamente sendo A), B), C) e D).
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Dentista ESF

Solicitado em: 11/03/2019 -17:17

Recurso:
As alternativas ficaram confusas, não ficando claro qual dos dois modelos disponíveis deveriam ser assinados.
C. GERAIS SUPERIOR - DENTISTA ESF

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -08:12

O simples erro de formatação não implica na incorreção ou interpretação de que não estejam enumeradas corretamente as
alternativas, pois, em maiúsculo estavam numeradas corretamente sendo A), B), C) e D).
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Dentista ESF

Solicitado em: 13/03/2019 -11:34

Recurso:
A questão possuía uma erro nas alternativas para assinalar. Primeiro aparecia as alternativas a) b) c) e em seguida A) B) C) D).
O que acabava por confundir o candidato

Questão 1

C. GERAIS SUPERIOR - DENTISTA ESF
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -08:14

Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
O simples erro de formatação não implica na incorreção ou interpretação de que não estejam enumeradas corretamente as
alternativas, pois, em maiúsculo estavam numeradas corretamente sendo A), B), C) e D).
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Dentista ESF

Solicitado em: 13/03/2019 -11:41

Recurso:
Não é encontrado em nenhuma literatura que a periodontite agressiva causa localizada causa "Migração disto labial de incisivos
superiores com a formação de diastema concomitante". E essa doenças pode apresentar presença de biofilme, porém muitas
vez a presença de biofilme não é compatível com a severidade da doença.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - DENTISTA ESF

Questão 11

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:56

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
Recurso: INDEFERIDO
Caro candidato, Carranza e colaboradores mostraram em suas obras características clínicas da periodontite agressiva
localizada, dentre essas a migração patológica dos incisivos anteriores maxilares e mandibulares, que enfraquecidos pela perda
de suporte periodontal se deslocam vestibularmente e extruem criando diastemas entre os dentes, validando a resposta do
gabarito.
O biofilme e a placa dental encontrado em pacientes portadores dessa patologia e mínimo, com espessura fina e
raramente formando o calculo dental, validando a letra D, que diz "O biofilme presente apresenta uma espessura expressa e
mineralizada, muitas vezes formando cálculo dental." Como alternativa correta para a questão.
"Uma característica notável da PAL é a falta de inflamação clínica apesar da presença de bolsas periodontais profundas e perda
óssea avançada. Além disso, em muitos casos, a quantidade de placa dental na superfície do dente afetado é mínima, o que
parece inconsistente com a quantidade de destruição presente no periodonto. O biofilme presente apresenta uma espessura fina
e raramente mineraliza para formar cálculo."
"Outras características clínicas da PAL podem incluir (1) migração distolabial de incisivos superiores com a formação de
diastema concomitante, (2) aumento da mobilidade dos incisivos e primeiros molares superiores e inferiores, (3) sensibilidade a
estímulos térmicos e táteis na superfície radicular exposta, e (4) dor profunda, incômoda e irradiada durante a mastigação,
provavelmente causada pela irritação das estruturas de suporte devido à mobilidade dentária e ao alimento impactado.
Abscessos periodontais podem se formar neste estágio e o aumento de linfonodos regionais também pode ocorrer."
Fonte: Carranza Júnior FA, Newman MG. Periodontia clínica. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Saunders, 2012.

Cap 18 Pag 427-428
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Ginecologista

Solicitado em: 12/03/2019 -14:29

Recurso:
A resposta correta é C, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde.
"Art. 3º São Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica:
I - Princípios:
a) Universalidade;
b) Equidade; e
c) Integralidade."
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO GINECOLOGISTA

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:09

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA:
De acordo com o Art. 3º da PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, São Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS
a serem operacionalizados na Atenção Básica:
I - Princípios:
1. a) Universalidade;
2. b) Equidade; e
3. c) Integralidade.
II - Diretrizes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a) Regionalização e Hierarquização:
b) Territorialização;
c) População Adscrita;
d) Cuidado centrado na pessoa;
e) Resolutividade;
f) Longitudinalidade do cuidado;
g) Coordenação do cuidado;
h) Ordenação da rede; e
i) Participação da comunidade.

Uma vez que a questão pede as DIRETRIZES do SUS na Atenção Básica, a alternativa A é a INCORRETA pois Integralidade e
Equidade são Princípios, já as demais alternativas (Participação da comunidade e Cuidado centrado na pessoa; Regionalização
e Hierarquização; Coordenação do cuidado e Resolutividade) são Diretrizes, portanto estão corretas.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO - AGRICULTURA

Solicitado em: 11/03/2019 -18:44

Recurso:
Solicito recurso na questão 18 por considerar uma questão extremamente abrangente sobre boas práticas de fabricação, onde
considero coerente com o contexto da questão o item apontado na letra B: Pessoal; Fabricação; Operações; Equipamentos e
Utensílios; Iluminação; Limpeza e Sanificação; Controle de Pragas.
A questão apontada no gabarito (letra A) não abrange o processo de fabricação e operações, itens de extrema importância
quando referimos às boas práticas de fabricação. Além disso o termo codificação apontado na questão não está relacionado
com o contexto da questão aplicada.
Sem mais, aguardo posicionamento sobre o recurso.
Atenciosamente, Fernanda do Prado

Questão 18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO VETERINÁRIO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:12

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
A palavra "Codificação" não consta no artigo, sendo assim deve-se considerar essa questão anulada.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO - AGRICULTURA

Solicitado em: 11/03/2019 -18:49

Recurso:
Solicito anulação da questão 01 pois a mesma continha erro de digitação, onde me senti lesada na prova devido a incoerência
das alternativas, com duplicidade de alternativas em algumas respostas e ausência em outra.
Sem mais, aguardo retorno do recurso.
atenciosamente,
Fernanda do Prado

Questão 1

C. GERAIS SUPERIOR - MÉDICO VETERINÁRIO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -08:13

Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
O simples erro de formatação não implica na incorreção ou interpretação de que não estejam enumeradas corretamente as
alternativas, pois, em maiúsculo estavam numeradas corretamente sendo A), B), C) e D).
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO - AGRICULTURA

Solicitado em: 14/03/2019 -16:05

Recurso:
Na questão 7, segundo o gabarito a alternativa II esta correta, mas segundo a fonte utilizada para a formulação da questão,o
próprio site do município, a data correta seria 21 de JuNho de 1958, e não 21 de JuLho de 1958, conforme apresenta a
alternativa do gabarito. Tornando esta questão inválida.
Anexo(s):

Data do envio

Ilhota Q07_14-03-2019-212116.pdf

14/03/2019 21:31

C. GERAIS SUPERIOR - MÉDICO VETERINÁRIO

Questão 7

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:50

Recurso deferido
A página do município possui informações divergentes quanto ao assunto.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO - AGRICULTURA

Solicitado em: 14/03/2019 -16:40

Recurso:
Segundo a http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/Portaria%2BSVSMS%2BN.%2B326%2Bde%2B30%2Bde%2BJulho%2Bde%2B1997.pdf/87a1ab03-0650-4e67-9f31-59d8be3de167
Portaria da anvisa que descreve as condicoes higiênicos sanitários dos estabelecimentos produtores e/ou industrializadores de
alimentos e as boas praticas de fabrica çáo de alimentos, neste contexto o item B se encaixaria de uma melhor forma devido a
palavra "codificaçao"do item A .
Ja segundo a codex alimentarius (mercosul), Boas praticas se referem minimamente a :
manutenção e higienização dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos,e dos utensílios, o
CONTROLE DA AGUA DE ABASTECIMENTO, o controle integrado de pragas e vetores urbanos, a CAPACITACAO profissional,
o controle de higiene e saúde dos colaboradores, o manejo de resíduos, e ao controle e garantia da qualidade dos alimentos
preparados.
(BIBLIOGRAFIA:MANUAL DE CONTROLE HIGIENICO SANITARIO EM SERVICOS DE ALIMENTACAO- ENEO ALVES DA
SILVA JR,6 ED ATUALIZADA, 3 REIMPRESSAO, 2010) PAG 443.
(CODEX ALIMENTARIUS - PAG 580 A 595 DO LIVRO CITADO ACIMA)
sendo assim alternativa B novamente se encaixa na resposta correta, E MELHOR ALTERNATIVA.
Lembrando que nenhuma das opções haviam controle de água de abastecimento e efluentes, saúde dos manipuladores, manejo
de resíduos, capacitação de colaboradores, itens presentes , e mínimos necessários em boas praticas.
Nenhuma das bibliografias pesquisadas, ANVISA E CODEX, citam a palavra codificação.
Anexo(s):

Data do envio

Ilhota Q18_14-03-2019-212201.pdf

14/03/2019 21:31

Questão 18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO VETERINÁRIO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:13

A palavra "Codificação" não consta no artigo, sendo assim deve-se considerar essa questão anulada.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO - AGRICULTURA

Solicitado em: 14/03/2019 -16:02

Recurso:
No item "c", da questão 2 , não há justificativa para a utilização da preposição "a" antes da palavra simplificar.
Tornando esta alternativa incorreta tambem.
Preposição é a palavra invariável que liga duas palavras ou orações, estabelecendo entre elas relações de sentido e de
dependência. Sintaticamente, as preposições não desempenham uma função, são conectivos, ou seja, estabelecem apenas
conexões entre termos da oração. Apesar de não exercer propriamente uma função sintática, o emprego adequado das
preposições é essencial para a coesão do texto.
Anexo(s):

Data do envio

Ilhota Q02_14-03-2019-212046.pdf

14/03/2019 21:30

C. GERAIS SUPERIOR - MÉDICO VETERINÁRIO

Questão 2

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:12

RECURSO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Apenas a frase da alternativa “D” contraria os padrões cultos da linguagem escrita, pois o verbo “obedecer” é
transitivo indireto. Portanto a redação correta da frase é “O texto de Osório Duque obedece às normas da língua culta.”.
A frase da alternativa “C” – "Existem diversas versões que visam a simplificar o Hino Brasileiro.” está correta, embora não
seja sintaxe condenável dar ao verbo “visar” objeto direto.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO - AGRICULTURA

Solicitado em: 14/03/2019 -16:08

Recurso:
Segundo o livro de anatomia veterinária Getty, o músculo rombóide tem origem nas vértebras cervicais, sua inserção é na
cartilagem da escapula, e ele tem como função o movimento dorso cranial da escápula, tornando esta alternativa falsa.
Anexo(s):

Data do envio

Ilhota Q11_14-03-2019-212141.pdf

14/03/2019 21:31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO VETERINÁRIO

Questão 11

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:13

A interpretação da alternativa é referente, onde está localizado o músculo Romboíde, não deixando de ser verdadeira que iniciase no pescoço e termina no tórax do Bovino.
Indeferido.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: NUTRICIONISTA

Solicitado em: 11/03/2019 -20:10

Recurso:
No item II consta que Ilhota pertenceu à Itajaí até 21 de julho de 1958. Porém, no site de Ilhota constam duas informações. De
acordo com o texto descorrido que encontra-se no site, esta acertiva estaria correta, no entanto, abaixo, onde diz "DADOS"
consta que a data de emancipação política foi 21/06/1958, ou seja, mês de junho, havendo controversa no próprio site. Além
disso, consta que a data de comemoração é 21/06 e não julho como consta na questão. Esta acertiva estaria errada, não
havendo alternativa correta na questão 07.

Questão 7

C. GERAIS SUPERIOR - NUTRICIONISTA
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:45

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Foi deferido pois a página do Município possui informações divergentes quanto ao assunto.
A questão foi retirada do Site do Município de Ilhota.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: NUTRICIONISTA

Solicitado em: 11/03/2019 -20:21

Recurso:
A questão 11 refere-se à abordagem nutricional na prematuridade. Porém, a letra C trata-se de abordagem nutricional para
recém-nascido baixo peso (RNBP). No entanto, o recém-nascido prematuro pode ter o peso adequado para a idade gestacional,
não sendo obrigatoriamente baixo peso. Sendo assim, a alternativa C não é uma abordagem nutricional para prematuros, como
pede o enunciado, havendo mais de uma resposta incorreta.

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NUTRICIONISTA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:46

Prezada Candidata:
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Indeferida: solicita-se ao candidato que assinale a alternativa incorreta, ou seja, a que apresentasse uma abordagem
nutricional incorreta. Conforme gabarito e pela afirmação referida pelo próprio candidato – “a alternativa “C” não é uma
abordagem nutricional para prematuros” – a qual deveria ser assinalada para que a questão fosse considerada correta, pois
existe apenas uma alternativa incorreta (alternativa “C”). As outras alternativas apresentam abordagens nutricionais corretas e
não devem ser assinaladas para que a questão seja considerada respondida corretamente.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: NUTRICIONISTA

Solicitado em: 11/03/2019 -20:45

Recurso:
A alternativa D está incorreta pois os objetivos gerais da terapia nutricional na diabetes é atingir e manter um perfil metabólico
ótimo, que inclui assegurar níveis de glicemia na faixa de normalidade ou próxima e prevenir complicações da doença, não
sendo objetivo geral realizar as mudanças nos padrões alimentares desses indivíduos. A alternativa D seria a correta visto que a
acertiva está errada. Além disso, na alternativa C consta que a terapia nutricional deve focar objetivamente as patologias
associadas. Quando há patologias associadas à diaberes, estas também devem ser focadas no tratamendo, estando correta a
alternativa.

Questão 19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NUTRICIONISTA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:48

Prezada Candidata:
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Indeferida: conforme referência bibliográfica (Nutrição e saúde / Simone Morelo Dal Bosco, Simara Rufatto Conde (Orgs.) Lajeado: Ed. Univates, 2013. 231 p.:) “O objetivo nutricional geral é o de auxiliar os pacientes diabéticos a realizar as mudanças
nos padrões alimentares e incentivo à prática de atividades físicas, conduzindo ao bom controle metabólico.” O tratamento das
patologias associadas não deve ser focado objetivamente, e sim tratado paraleleamente aos objetivos específicos citados
acima.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Dentista ESF

Solicitado em: 11/03/2019 -18:29

Recurso:
Erro de digitação . Questão deve ser anulada .. opções em maiúsculo, minúsculo e ausências de letra.
C. GERAIS SUPERIOR - DENTISTA ESF

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -07:32

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca. O simples erro de
formatação não implica na incorreção ou interpretação de que não estejam enumeradas corretamente as alternativas, pois, em
maiúsculo estavam numeradas corretamente sendo A), B), C) e D).
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Dentista ESF

Solicitado em: 11/03/2019 -18:37

Recurso:
Sarcoma de Ewing PODE ser sim de Tecidos Moles , logo fiquem SEM opção de Escolha ..
Anexo(s):

Data do envio

5EEE8BEA-14F5-45C9-8331-C1AFB2A71F8D.jpeg

11/03/2019 18:38

66AC802A-EC74-4D4F-80C5-0DF9DC0A3697.jpeg

11/03/2019 18:39

E34C06AA-8047-42AA-BCFB-87A9049294BC.jpeg

11/03/2019 18:39

B4BC66C6-CCBD-474B-B778-5A5A156BDE69.jpeg

11/03/2019 18:39

0C8BC591-07E1-439F-AA3C-570DF59B714E.jpeg

11/03/2019 18:40

Questão 17

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - DENTISTA ESF
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:55

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Recurso: INDEFERIDO
Caro candidato segue citação direta de fonte científica, extraída de bibliografia consolidada. Para mais detalhes,
consultar a fonte.
"O sarcoma de Ewing é um tumor ósseo maligno primário distintivo que é composto de células arredondadas, pequenas,
indiferenciadas e de histogênese incerta. Estudos
recentes têm fornecido dados mostrando que muitos casos de sarcoma de Ewing exibem características consistentes com a
origem neuroectodérmica. Em 85% a 90% dos casos,
as células tumorais demonstram uma translocação recíproca entre os cromossomas 11 e 22 [t(11;22) (q24;q12)]. O sarcoma de
Ewing constitui de 6% a 8% de todos os tumores ósseos malignos primários e representa o terceiro neoplasma ósseo mais
comum depois do osteossarcoma e do condrossarcoma. Além disso, têm sido bem documentados exemplos extraósseos."
"Os ossos longos, pelve e costelas são mais frequentemente afetados, mas quase todos os ossos podem ser afetados. O
envolvimento dos ossos gnáticos é incomum, com apenas 1% a 2% ocorrendo nos ossos gnáticos ou craniofaciais."
"O diagnóstico do sarcoma de Ewing pode ser difícil. O tumor deve ser diferenciado de outros tumores primitivos de células
pequenas envolvendo osso e tecidos moles em pacientes jovens. Isto inclui o neuroblastoma metastático, linfoma maligno,
osteossarcoma de células pequenas, rabdomiossarcoma de células embrionárias e o tumor
neuroectodérmico primitivo. O carcinoma metastático de células pequenas também deve ser considerado no diagnóstico
diferencial com suspeita de sarcoma de Ewing em um paciente mais velho."
Fonte: NEVILLE, B.W.; DAMM, D.D.; ALLEN, C.M.; BOUQUOT, J.E. Patologia
Oral e Maxilofacial. Trad.3a Ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, 972p.
Capitulo: 14 pag 669
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Dentista ESF

Solicitado em: 11/03/2019 -18:43

Recurso:
C. GERAIS SUPERIOR - DENTISTA ESF

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -07:33

Não solicitou nada.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Dentista ESF

Solicitado em: 11/03/2019 -18:45

Recurso:
Sarcoma de Ewing PODE sim ser Sarcoma de tecido MOLE
Anexo(s):

Data do envio

45D370FD-3FFD-4060-B590-E29DBDF84116.jpeg

11/03/2019 18:45

71EFE748-5AFF-4F68-B5E4-7D26EF718741.jpeg

11/03/2019 18:46

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - DENTISTA ESF

Questão 17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:56

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
Recurso: INDEFERIDO
Caro candidato segue citação direta de fonte científica, extraída de bibliografia consolidada. Para mais detalhes,
consultar a fonte.
"O sarcoma de Ewing é um tumor ósseo maligno primário distintivo que é composto de células arredondadas, pequenas,
indiferenciadas e de histogênese incerta. Estudos
recentes têm fornecido dados mostrando que muitos casos de sarcoma de Ewing exibem características consistentes com a
origem neuroectodérmica. Em 85% a 90% dos casos,
as células tumorais demonstram uma translocação recíproca entre os cromossomas 11 e 22 [t(11;22) (q24;q12)]. O sarcoma de
Ewing constitui de 6% a 8% de todos os tumores ósseos malignos primários e representa o terceiro neoplasma ósseo mais
comum depois do osteossarcoma e do condrossarcoma. Além disso, têm sido bem documentados exemplos extraósseos."
"Os ossos longos, pelve e costelas são mais frequentemente afetados, mas quase todos os ossos podem ser afetados. O
envolvimento dos ossos gnáticos é incomum, com apenas 1% a 2% ocorrendo nos ossos gnáticos ou craniofaciais."
"O diagnóstico do sarcoma de Ewing pode ser difícil. O tumor deve ser diferenciado de outros tumores primitivos de células
pequenas envolvendo osso e tecidos moles em pacientes jovens. Isto inclui o neuroblastoma metastático, linfoma maligno,
osteossarcoma de células pequenas, rabdomiossarcoma de células embrionárias e o tumor
neuroectodérmico primitivo. O carcinoma metastático de células pequenas também deve ser considerado no diagnóstico
diferencial com suspeita de sarcoma de Ewing em um paciente mais velho."
Fonte: NEVILLE, B.W.; DAMM, D.D.; ALLEN, C.M.; BOUQUOT, J.E. Patologia
Oral e Maxilofacial. Trad.3a Ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, 972p.
Capitulo: 14 pag 669
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Motorista - SAÚDE

Solicitado em: 12/03/2019 -12:54

Recurso:
Boa tarde Não tô conseguindo vê a lista como fiquei na prova

Questão 1

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - MOTORISTA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -07:44

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário - SAÚDE

Solicitado em: 11/03/2019 -17:33

Recurso:
CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -07:32

Não solicitou nada.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Dentista ESF

Solicitado em: 14/03/2019 -13:48

Recurso:
Resposta B

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - DENTISTA ESF
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -08:00

Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Dentista ESF

Solicitado em: 14/03/2019 -13:53

Recurso:
Possuem boa resistência mecânica não baixa Reposta A
Ele é um bom isolante térmico sim.
http://www.robrac.org.br/seer/index.php/ROBRAC/article/viewFile/675/646
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - DENTISTA ESF

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:57

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
Recurso: INDEFERIDO
Estimado candidato segue citação direta e fonte da obra renomada de Phillips e colaboradores utilizada para elaboração
da questão.
"O hidróxido de cálcio é o principal material usado para forramento cavitário. Sua reformulação fez com que ele seja usado como
cimento para base. O hidróxido de cálcio, usado como forrador cavitário, é uma suspensão com um solvente e um agente
espessante. Quando é colocado sobre a parede pulpar, o solvente evapora, deixando uma fina camada de hidróxido de cálcio. O
forramento não possui uma resistência mecânica suficiente ou uma capacidade de isolamento térmico, mas pode neutralizar
ácidos que migram para a polpa, além de induzir à formação de dentina reparadora."
Fonte: ANUSAVICE, k.J.; PHILLIPS - Materiais Dentários, 11a Ed; Elsevier LTDA, 2005.
Capitulo: 16 pag: 466
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Motorista - SAÚDE

Solicitado em: 13/03/2019 -10:48

Recurso:
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso I do artigo 12 da Lei nº 9.503,
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e conforme o Decreto nº 4711, de 29 de maio de
2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), e
Considerando as condições de segurança do veículo no emprego do conjunto roda e pneu sobressalente ou de sistemas
alternativos;
Considerando o que consta no processo nº 80000.032729/2012-26;
Resolve:
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre as especificações técnicas obrigatórias para o emprego do conjunto roda e pneu
sobressalente de uso temporário e dos sistemas alternativos para veículos da categoria M1 e N1 fabricados no país e ou
importados.
§ 1º Veículo da categoria M1 são projetados e construídos para o transporte de passageiros, que não tenham mais que oito
assentos, além do assento do motorista.
§ 2º Veículo da categoria N1 são projetados e construídos para o transporte de cargas e que contenham uma massa máxima
não superior a 3,5 t.
Art. 2º As especificações necessárias para o conjunto roda e pneu sobressalente de uso temporário e dos sistemas alternativos
estão apresentadas nos Anexos desta Resolução.
Art. 3º O diâmetro externo do conjunto roda e pneu sobressalente deve ser igual ao do conjunto rodas e pneus rodantes.
Parágrafo único. O diâmetro de que trata o caput deste artigo poderá sofrer variação desde que, a montadora garanta, no
processo de homologação, que o conjunto roda pneu sobressalente não afeta a segurança do veículo quanto a:
a) dirigibilidade em função do equilíbrio estático e dinâmico;
b) capacidade máxima de tração do veículo;
c) capacidade de carga do veículo;
d) velocidade estabelecida para o conjunto sobressalente.
Art. 4º Os veículos que possuem roda e pneu sobressalente de uso temporário devem dispor de área útil para alojar o conjunto
roda e pneu rodante, de modo que não comprometa a lotação dos ocupantes e a segurança do veículo.
Parágrafo único. A área de que trata o caput deste artigo será reconhecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União
quando o fabricante ou importador requerer o código específico de marca/modelo/versão.
Art. 5º A montadora deve informar a velocidade máxima permitida, para o emprego seguro do conjunto roda e pneu
sobressalente temporário.
Paragrafo único. O manual do veículo deve conter instruções, para que o conserto do conjunto roda e pneu rodante se realize
com brevidade para que o veículo volte a sua configuração normal.
Art. 6º A estrutura do pneu pertencente ao conjunto roda/pneu sobressalente deve garantir o seu emprego enquanto a
profundidade dos sulcos que compõe a banda de rodagem for maior que 1,6 mm.

Questão 19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -07:56

Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
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NÃO REQUEREU NADA?
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Psicólogo - SAÚDE

Solicitado em: 12/03/2019 -14:59

Recurso:
Sobre o código de ética profissional do psicólogo:
Art. 7º – O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, nas
seguintes situações:
a) A pedido do profissional responsável pelo serviço;
b) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao profissional;
c)Quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do serviço;
d) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada.
Para a referida questão a resposta adequada seria, mediante o código, a letra C e não a letra A como definido no gabarito
preliminar.
Anexo(s):

Data do envio

questão 11.PDF

12/03/2019 18:07

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

Questão 11

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:17

Erroneamente foi divulgado o Gabarito como correta a alternativa A mas na verdade é a C.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Psicólogo - SAÚDE

Solicitado em: 12/03/2019 -15:38

Recurso:
Sobre o município de ilhota, dado a fonte: (www.ilhota.sc.br)
assertiva II prevê um erro na fonte enunciada pois a mesma apresenta duas datas que evocam a data de emancipação do
município.
Primeiramente apresentado no texto o conteúdo:
....O primeiro Intendente foi Pedro Faustino Nunes. O distrito pertenceu ao município de Itajaí até 21 de JULHO DE 1958,
quando por força de lei estadual 348 foi levada a categoria de município.
No final da página vemos na descrição dos dados:
Data de emancipação política: 21/06/1958
Ou seja, existem informações dúbias na fonte de pesquisa, o que ocasiona erros na COMPOSIÇÃO DA QUESTÃO, e
posteriormente na avaliação do candidato.
Faço esta contestação pois é dada na assertiva e no edital a fonte de pesquisa específica. Desta forma a mesma deveria estar
contemplando informações corretas e pontuais.

Anexo(s):

Data do envio

questão 7.PDF

12/03/2019 18:09

C. GERAIS SUPERIOR - PSICÓLOGO

Questão 7

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:50

Recurso deferido
A página do município possui informações divergentes quanto ao assunto.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Psicólogo - SAÚDE

Solicitado em: 12/03/2019 -15:54

Recurso:
Questão de direito constitucional:
Atenção: Item fora do edital.
Veja: Psicologia Educacional. Desenvolvimento psicológico da criança; psicologia da aprendizagem. História da
Psicologia. Bases fisiológicas do Comportamento. Escolas de Psicologia. Psicologia Contemporânea.
Métodos de Psicologia. Campos da Psicologia. Princípios da Psicologia. Limites e alcances da Psicologia da
Saúde – O trabalho da Psicologia na Saúde Pública; Saúde mental na atualidade; Código de Ética;
Constituição Federal no que diz respeito à saúde. Teorias da educação; Psicologia do desenvolvimento;
Histórico da Psicologia; Métodos da Psicologia; O Arco reflexo; A Inteligência; A Motivação e a
Aprendizagem; O processo de aprendizagem segundo Piaget; A Personalidade; A sensação e a percepção; A
Psicanálise; O Gestalt - Terapia; O Behaviorismo; Os testes psicológicos; Etiologia das Deficiências Mentais;
Desordens da Personalidade; Deficiências Mentais; Orientação de Pais; Conhecimentos em
Psicomotricidade; Psicoterapia de grupo; Desenvolvimento; Psicoterapia Breve; Orientação Familiar;
História da Psicologia Brasileira - Da época colonial até 1934; Sobre o Behaviorismo; Psicomotricidade Educação e Reeducação num Enfoque Psicopedagógico; Psicoterapia Breve - Abordagem Sistematizada de
situações de crise; 32 tipos de Inteligência - Os caminhos da Árvore da Vida pelo inconsciente coletivo; Novas abordagens do
Diagnóstico Psicológico da Deficiência Mental; Psicoterapia de Grupo; Gestalt Terapia Explicada. Regulamentação da profissão e Código de Ética; e Legislação e normativas aplicadas à
área. Legislação e Programas como “Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), sua criação, objetivos,
portarias de regulamentação, modalidades. SUS, ESF, SUAS e outros conceitos inerentes as atribuições do
cargo.
Fundamentação: Quando a Banca se refere à análise do artigo 68 da constituição Federal está se referindo a direito
constitucional. O previsto no edital seria o entendimento de legislações determinadas na área da seguridade social e do código
de ética profissional do psicólogo. O item deve ser ANULADO.
C. GERAIS SUPERIOR - PSICÓLOGO

Questão 10

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -07:51

Prezada Candidata:
VEJAMOS O QUE DIZ O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR:
C) CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 1. Conhecimentos Gerais 1.1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação escrita e
visual. Semântica e figuras de linguagem. Fonologia: ditongos crescentes e decrescentes, orais e nasais; tritongo oral e nasal e
hiato. Dígrafos e Dífono. Classes morfológicas. Sintaxe do período simples e composto. Regras da nova ortografia. Regência
nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Colocação pronominal. Texto jornalístico e publicitário. Figuras de Linguagem
e de Pensamento. 1.2. MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS GERAIS: NÚMEROS E ÁLGEBRA: números reais, números
complexos, sistemas lineares, matrizes e determinantes, progressão aritmética, progressão geométrica. Polinômios. Equações e
inequações. Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área, medidas de volume, medidas de
informática, medidas de energia, trigonometria. Funções: função afim, função quadrática, função polinomial, função exponencial,
função logarítmica, função trigonométrica, função modular. Geometrias: geometria plana, geometria espacial. Tratamento da
informação: analise combinatória, estudo das probabilidades, estatística, matemática financeira. Ilhota: a) Histórico; b) Aspectos
econômicos; c) Aspectos geográficos. Referências Bibliográficas: - www.ilhota.sc.gov.br. Aspectos Geográficos do Estado de
Santa Catarina do Brasil e do Mundo. Legislação (para todos os cargos/funções): Constituição Federal (Dos Princípios
Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Da Organização do Estado; Da Organização dos Poderes). Lei Orgânica
Municipal, Lei Federal 8.429/92.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Engenheiro Florestal - Administração

Solicitado em: 11/03/2019 -16:35

Recurso:
A afirmativa V diz que a umidade relativa do município de Ilhota é - 81,7 %. A umidade está com sinal negativo na frente, o que
torna a afirmativa falsa.
C. GERAIS SUPERIOR - ENGENHEIRO FLORESTAL

Questão 7

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:50

Recurso deferido
A página do município possui informações divergentes quanto ao assunto.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Engenheiro Florestal - Administração

Solicitado em: 11/03/2019 -16:45

Recurso:
A questão 15 pede o uso menos exigente da água doce de acordo com a Lei CONAMA 357/2005.
A lei cita o "abastecimento para consumo humano" para as classes 1, 2 e CLASSE 3 (a menos exigente, pois o padrão de água
é pior que as classes especial, 1 e 2).
A irrigação de hortaliças que são consumidas cruas é citada apenas na classe 1 (classe mais exigente que a 3)
Portanto a alternativa certa deveria ser a B.

Questão 15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO FLORESTAL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:58

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Recurso: INDEFERIDO
Prezado candidato, encaminho abaixo resposta ao recurso contra questão.
Usos menos exigentes da água são aqueles que aceitam água com qualidade inferior. O abastecimento para consumo humano
é o uso mais exigente da água, fato que se comprova devido à agua destinada para esta finalidade, mesmo se classificada como
Especial, requerer a desinfecção. Isto é, mesmo a água sendo considerada como de alta qualidade (classe especial), ainda
assim ela necessita de desinfecção para ser destinada ao abastecimento para consumo humano, por se tratar de uma atividade
que demanda um uso muito exigente.
Para comparação, considerando apenas os usos possíveis das águas Classe 1, a irrigação de hortaliças que são consumidas
cruas pode ser feita de forma direta. Caso fosse destinada ao abastecimento para consumo humano, necessitaria ainda do
tratamento simplificado, devido a este uso ser mais exigente.
Dessa forma, a irrigação de hortaliças que são consumidas cruas se apresenta como uso menos exigente dentre os
apresentados na questão, sendo a alternativa correta do gabarito.
A questão requer do candidato não somente o prévio conhecimento da Resolução CONAMA N° 357, mas também uma
abordagem analítica e interpretativa.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PSICÓLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitado em: 12/03/2019 -11:27

Recurso:
Por gentileza verificar a resposta da seguinte questão.
11- O Código de Ética Profissional do Psicólogo, em seu Art. 7º trás o seguinte: O psicólogo
poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro
profissional, nas seguintes situações: Qual das respostas a baixo é a correta?
R: Segundo a Art. 7º do código de ética a resposta correta da prova é a letra "C" A pedido do profissional responsável pelo
serviço.
Art. 7º – O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional,
nas seguintes situações:
a) A pedido do profissional responsável pelo serviço;
b) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do
serviço, quando dará imediata ciência ao profissional;
c) Quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do serviço;
d) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção
fizer parte da metodologia adotada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

Questão 11

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:16

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
Erroneamente foi divulgado o Gabarito como correta a alternativa A mas na verdade é a C.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PSICÓLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitado em: 12/03/2019 -11:43

Recurso:
Por gentileza verificar a resposta dessa questão.
07- Sobre o Município de Ilhota - SC podemos afirmar que:
Segundo site de Ilhota a data de emancipação política foi em 21/06/1958, porém na prova está que o distrito de Ilhota pertenceu
ao município de Itajaí até dia 21 de julho de 1958.
Diante da divergência das datas como o mesmo pode ter pertencido ao município de Itajaí até julho sendo que o mesmo foi
emancipado em junho de 1958.
C. GERAIS SUPERIOR - PSICÓLOGO

Questão 7

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:50

Recurso deferido
A página do município possui informações divergentes quanto ao assunto.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Assistente Social - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitado em: 12/03/2019 -11:52

Recurso:
Rever a resposta dessa questão
07- Sobre o Município de Ilhota - SC podemos afirmar que:
No site da Prefeitura de Ilhota consta que emancipação política ocorreu na data de 21/06/1958.
Na prova consta que o distrito de Ilhota pertenceu a Itajaí até o dia 21/07/1958.
Em relação a essas data fica evidente uma contradição de datas pois o município de Ilhota foi emancipado no mês de junho
porém pertenceu até julho de 1958 ao município de Itajaí.
C. GERAIS SUPERIOR - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 7

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:50

Recurso deferido
A página do município possui informações divergentes quanto ao assunto.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Assistente Social - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitado em: 12/03/2019 -13:04

Recurso:
Ainda referente a questão 7
segundo site da Prefeitura de Ilhota data de instalação da emancipação política: 18/07/1958
Data de comemoração: 21/06
Na prova consta que pertenceu ao município de Itajaí até 21/07/1958.
C. GERAIS SUPERIOR - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 7

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:50

Recurso deferido
A página do município possui informações divergentes quanto ao assunto.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 12/03/2019 -19:39

Recurso:
Solicito anulação da questão de número 1. Existe um erro grave de formatação que faz com que uma mesma alternativa tenha
duas letras diferentes, o que causou prejuízo na resolução da questão.

Questão 1

C. GERAIS SUPERIOR - MÉDICO CLÍNICO GERAL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -07:52

Prezado Candidato:
Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
O simples erro de formatação não implica na incorreção ou interpretação de que não estejam enumeradas corretamente as
alternativas, pois, em maiúsculo estavam numeradas corretamente sendo A), B), C) e D).
Como Você mesmo relatou e verificou que existe um erro de formatação.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 12/03/2019 -19:40

Recurso:
Solicito anulação da questão 13, uma vez que não existem alternativas incorretas. A letra “C”, apontada como alternativa
incorreta no gabarito da questão 13, na verdade está certa. Esôfago de Barrett é condição na qual ocorre uma mudança nas
células do revestimento da porção inferior do esôfago, com transformação do epitélio escamoso normal do esôfago para epitélio
colunar (típico do estômago e do intestino), chamada metaplasia intestinal.
Fontes: https://www.unifal-mg.edu.br/histologiainterativa/estomago/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B4fago_de_Barrett
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:07

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O Esôfago de Barrett (EB) consiste na substituição do epitélio estratificado escamoso normal do terço distal do
esôfago por epitélio colunar metaplásico do tipo intestinal, e não por epitélio gástrico, como afirma a alternativa C.
Fonte: Bogliolo Patologia, 8ª edição.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 12/03/2019 -19:41

Recurso:
Solicito revisão do gabarito da questão de número 15. A alternativa assinalada pela banca como correta é a “D”, quando a
correta seria a letra “C”. A “D” está incorreta, na medida em que os peptídeos natriuréticos cardíacos são liberados em situações
de aumento no estresse ou estiramento da parede ventricular e estão elevados em pacientes com insuficiência cardíaca, sendo
candidatos como biomarcadores na IC. Os peptídeos natriuréticos, incluindo o peptídeo natriurético atrial tipo-B (BNP) e o seu
pró-hormônio N-terminal (NT-próBNP), emergiram como marcadores promissores para a avaliação diagnóstica, prognóstica e
planejamento terapêutico na IC.
Além disso, é correto afirmar, conforme o faz a letra “C” que se pode suspeitar de insuficiência cardíaca quando se analisa um
raio-x de tórax com cardiomegalia, uma vez que o aumento da área cardíaca deve suscitar a hipótese de insuficiência cardíaca,
bem como a congestão pulmonar faz parte do quadro clínico da doença, sendo a IC aguda normalmente caracterizada por
congestão pulmonar.
Fontes: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2009001900001
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2013000300011
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pept%C3%ADdeo_natriur%C3%A9tico_cerebral
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:01

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
RESULTADO: indeferido (anular)
JUSTIFICATIVA: Erro no enunciado. (Deveria solicitar a alternativa incorreta).
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 12/03/2019 -19:42

Recurso:
Questiono o gabarito da questão 16, que assinala a letra “C” (Regionalização e Hierarquização) como a única cujos itens não
compõem as diretrizes de atenção básica. Segundo a portaria Nº 2.436, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e
estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no SUS, são diretrizes do SUS operacionalizadas na
Atenção Básica:
II - Diretrizes:
a) Regionalização e Hierarquização; b) Territorialização; c) População Adscrita; d) Cuidado centrado na pessoa; e)
Resolutividade; f) Longitudinalidade do cuidado; g) Coordenação do cuidado; h) Ordenação da rede; e i) Participação da
comunidade.
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:08

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O gabarito da questão é a alternativa “A” e não “C” - pois contém Princípios. As demais alternativas contém
Diretrizes.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 12/03/2019 -19:42

Recurso:
Solicito revisão da questão de número 18. A resposta correta, ao meu ver, seria a letra “A”. Segundo a Caderneta de
Rastreamento na Atenção Primária, do Ministério da Saúde, a recomendação para rastreamento de câncer de mama á a
seguinte: “Recomenda-se o rastreamento de câncer de mama bianual por meio de mamografia para mulheres entre 50 e 74
anos. Grau de recomendação B.” Analisando a letra “B”, vemos que não pode ser a correta, já que não faria sentido alarmar
todas as pacientes com nódulos mamários, independente da clínica ou das características do nódulo, e referenciar todas elas
com urgência para diagnóstico especializado.
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_primaria_29_rastreamento.pdf
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:03

RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: - a alternativa A é INCORRETA, segundo o Caderno de Atenção Básica - Controle dos cânceres de colo de
útero e da mama - 2013 (disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf ):
a recomendação para as mulheres de 50 a 69 anos é a realização de mamografia a cada dois anos e do exame clínico das
mamas anual. A mamografia nesta faixa etária a cada dois anos é a rotina adotada em quase todos os países que implantaram
rastreamento organizado do câncer de mama. Revisões sistemáticas recentes confirmam o melhor equilíbrio entre riscos e
benefícios do rastreamento do câncer de mama neste grupo etário (KÖSTERS; GOTZSCHE, 2008; USPSTF, 2009). Estima-se
que o rastreamento bienal causa aproximadamente metade do dano observado quando a periodicidade é anual (USPSTF, 2009).
Embora a USPTF tenha expandido a recomendação de rastreamento para as mulheres na faixa etária de 70 a 74 anos, há
menos evidências sobre os benefícios nessa faixa etária. Além disso, em função da reduzida expectativa de vida, a
probabilidade de sobrediagnóstico aumenta muito em mulheres com mais de 70 anos (USPSTF, 2009). Não existem evidências
suficientes sobre possíveis benefícios e danos do rastreamento mamográfico em mulheres com 75 anos ou mais (USPSTF,
2009).
- a alternativa B é CORRETA, segundo as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil - 2015 - Ministério
da Saúde - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA (Disponível em:
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Diretrizes_DeteccaoPrecoce_CM.pdf ):
O Ministério da Saúde recomenda que os seguintes sinais e sintomas sejam considerados como de referência urgente para
serviços de diagnóstico mamário (recomendação favorável fraca: os possíveis benefícios provavelmente superam os possíveis
danos):
Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos
Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual • Nódulo mamário de
consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade
Descarga papilar sanguinolenta unilateral
Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos
Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral
Presença de linfadenopatia axilar
Aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca de
laranja
Retração na pele da mama
Mudança no formato do mamilo.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Psicólogo - SAÚDE

Solicitado em: 14/03/2019 -14:13

Recurso:
Referente a questão 11- O Código de Ética Profissional do Psicólogo, em seu Art. 7o trás o seguinte: O psicólogo poderá intervir
na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, nas seguintes situações: Qual das
respostas a baixo é a correta?
a) Em caso de quebra de sigilo.
b) Quando requisitado a depor em juízo.
c) A pedido do profissional responsável pelo serviço.
d) Quando não possuir documentos compatíveis
De acordo com o Código de Ética Profissiinal do Psicólogo, no referido Art.7 (documento anexado abaixo, página 12), a resposta
correta seria a letra C.
Anexo(s):

Data do envio

codigo-de-etica-psicologia.pdf

14/03/2019 14:13

Sem título.pdf

14/03/2019 14:13

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:18

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Erroneamente foi divulgado o Gabarito como correta a alternativa A mas na verdade é a C.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Psicólogo - SAÚDE

Solicitado em: 14/03/2019 -14:20

Recurso:
07- Sobre o Município de Ilhota - SC podemos afirmar que: (Fonte:https:// www.ilhota.sc.gov.br).
I- A criação de distrito de Ilhota aconteceu em 26 de agosto de 1930, por intermédio do requerimento apresentado pelo deputado
Marcos Konder. A instalação ocorreu em 14 de fevereiro de 1932.
II- O primeiro Intendente foi Pedro Faustino Nunes. O distrito pertenceu ao município de Itajaí até 21 de julho de 1958, quando
por força de lei estadual 348 foi levada a categoria de município.
III- O primeiro prefeito (provisório) foi José Köehler. O primeiro prefeito eleito foi Guilherme Alípio Nunes, que ficou no poder de
31 de janeiro de 1959 a 31 de janeiro de 1964.
IV- Sua localização Geográfica é de Longitude 46°4736" oeste / Latitude 27°5459" sul. A Área é de aproximadamente 245 Km2 e
Altitude de 15 m.
V- O Clima é Mesotérmico úmido, com verão quente, com temperatura média de 20,1 °C. A umidade relativa média mensal
(região Itajaí) - 81,7 %.
VI- O Relevo apresenta extensas áreas de várzeas e planícies sedimentares, entremeadas de morros, altitudes de seis a 829
metros acima do nível do mar. O município tem um dos picos mais altos da região, denominado Morro do Baú, com 829 metros.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.
b) Apenas os itens I, III, IV e VI estão incorretos.
c) Apenas os itens I, II, IV, V e VI estão corretos.
d) Apenas os itens I, II, III, V e VI estão incorretos
Nessa questão o item II está incorreto também, já que de acordo com documentação (anexo página do Wikipédia sobre a
cidade, o aniversário da cidade como município é 21 de junho e não julho, de 1958. A questão deveria ser anulada, já que não
há resposta com todos os itens corretamente listados.
Anexo(s):

Data do envio

Safari - 14 de mar de 2019 14:15.pdf

14/03/2019 14:20

C. GERAIS SUPERIOR - PSICÓLOGO

Questão 7

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:50

Recurso deferido
A página do município possui informações divergentes quanto ao assunto.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Psicólogo - SAÚDE

Solicitado em: 12/03/2019 -15:25

Recurso:
Gabarito divulgado informa que a resposta correta da questão 11 é a alternativa A.
Entretanto, ao conferir o Art. 7º do Código de Ética Profissional do Psicólogo (), constata-se que a única alternativa correta é a
opção C.
Anexo(s):

Data do envio

Anexo III.pdf

12/03/2019 15:29

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

Questão 11

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:17

Erroneamente foi divulgado o Gabarito como correta a alternativa A mas na verdade é a C.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 11/03/2019 -16:36

Recurso:
De acordo com artigo publicado em Arquivos Brasileiros de Cardiologia, o BNP já é considerado um importante marcador de
prognóstico em pacientes com insuficiência cardíaca avançada.
PEREIRA-BARRETTO, Antonio Carlos et al. O nível sérico de NT-proBNP é um preditor prognóstico em pacientes com
insuficiência cardíaca avançada. Arq. Bras. Cardiol. [online]. 2006, vol.87, n.2 [cited 2019-03-11], pp.174-177. Available from: .
ISSN 0066-782X. http://dx.doi.org/10.1590/S0066-782X2006001500016.
Anexo(s):

Data do envio

20190312.pdf

12/03/2019 10:02

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:00

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela
nossa banca.
RESULTADO: Deferido (anular)
JUSTIFICATIVA: Erro no enunciado. (Deveria solicitar a alternativa incorreta).

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Médico Clínico Geral

Solicitado em: 11/03/2019 -16:46

Recurso:
De acordo com o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde sobre Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama
de 2013, lê-se:
"Os principais achados no ECM que necessitam de referência urgente para
investigação diagnóstica são os seguintes (NICE, 2005):
1. Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo, independente da idade.
2. Nódulo mamário persistente por mais de um ciclo menstrual em mulheres com mais de 30
anos ou presente depois da menopausa.
3. Nódulo mamário em mulheres com história prévia de câncer de mama.
4. Nódulo mamário em mulheres com alto risco para câncer de mama (...)"
Não está especificado na alternativa as características do nódulo, se é novo, persistente ou história clínica da paciente (se já
houve menopausa ou fatores de risco) para a indicação de referência urgente a serviço especializado. Não se encontra no
manual a presença de qualquer nódulo após 50 anos como indicação para referência.
Anexo(s):

Data do envio

20190312 (1).pdf

12/03/2019 10:02

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:03

RESULTADO: Indeferido
JUSTIFICATIVA: - a alternativa A é INCORRETA, segundo o Caderno de Atenção Básica - Controle dos cânceres de colo de
útero e da mama - 2013 (disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf ):
a recomendação para as mulheres de 50 a 69 anos é a realização de mamografia a cada dois anos e do exame clínico das
mamas anual. A mamografia nesta faixa etária a cada dois anos é a rotina adotada em quase todos os países que implantaram
rastreamento organizado do câncer de mama. Revisões sistemáticas recentes confirmam o melhor equilíbrio entre riscos e
benefícios do rastreamento do câncer de mama neste grupo etário (KÖSTERS; GOTZSCHE, 2008; USPSTF, 2009). Estima-se
que o rastreamento bienal causa aproximadamente metade do dano observado quando a periodicidade é anual (USPSTF, 2009).
Embora a USPTF tenha expandido a recomendação de rastreamento para as mulheres na faixa etária de 70 a 74 anos, há
menos evidências sobre os benefícios nessa faixa etária. Além disso, em função da reduzida expectativa de vida, a
probabilidade de sobrediagnóstico aumenta muito em mulheres com mais de 70 anos (USPSTF, 2009). Não existem evidências
suficientes sobre possíveis benefícios e danos do rastreamento mamográfico em mulheres com 75 anos ou mais (USPSTF,
2009).
- a alternativa B é CORRETA, segundo as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil - 2015 - Ministério
da Saúde - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA (Disponível em:
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Diretrizes_DeteccaoPrecoce_CM.pdf ):
O Ministério da Saúde recomenda que os seguintes sinais e sintomas sejam considerados como de referência urgente para
serviços de diagnóstico mamário (recomendação favorável fraca: os possíveis benefícios provavelmente superam os possíveis
danos):
Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos
Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual • Nódulo mamário de
consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade
Descarga papilar sanguinolenta unilateral
Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos
Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral
Presença de linfadenopatia axilar
Aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca de
laranja
Retração na pele da mama
Mudança no formato do mamilo.
http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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21/03/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PSICÓLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitado em: 11/03/2019 -19:42

Recurso:
A resposta correta, segundo o Código de Ética da Psicologia, é a alternativa "C" (onde lê-se: A pedido do profissional
responsável pelo serviço.), e não a alternativa "A" como divulgado em Gabarito Preliminar.
Por isso, solicito a correção do gabarito para a letra "C" como correta.
Referência:
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Ilhota.docx

11/03/2019 19:47

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:18

Prezado(a) Candidato(a):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital o mesmo foi analisado pela nossa banca.
Erroneamente foi divulgado o Gabarito como correta a alternativa A mas na verdade é a C.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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21/03/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: NUTRICIONISTA

Solicitado em: 13/03/2019 -21:32

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO 1.docx

13/03/2019 21:49

questão 1.pdf

13/03/2019 22:07

C. GERAIS SUPERIOR - NUTRICIONISTA

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -08:11

O simples erro de formatação não implica na incorreção ou interpretação de que não estejam enumeradas corretamente as
alternativas, pois, em maiúsculo estavam numeradas corretamente sendo A), B), C) e D).

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: NUTRICIONISTA

Solicitado em: 13/03/2019 -21:50

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO 16.docx

13/03/2019 21:51

19.pdf

13/03/2019 22:07

16.pdf

13/03/2019 22:08

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NUTRICIONISTA

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:43

Indeferida: conforme Orientações para a Coleta e Análise de Dados Antropométricos em Serviços de Saúde do SISVAN, após
realizar a medidas antropométricas (1° passo) deve-se calcular a semana gestacional (2° passo), e não estimar a recomendação
de ganho de peso (6° passo). Os passos para o diagnóstico devem seguir uma sequência lógica e não ser seguidos
aleatoriamente.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: NUTRICIONISTA

Solicitado em: 13/03/2019 -21:51

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO 19.docx

13/03/2019 21:52

19.pdf

13/03/2019 22:09

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NUTRICIONISTA

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:44

Indeferida: conforme referência bibliográfica (Nutrição e saúde / Simone Morelo Dal Bosco, Simara Rufatto Conde (Orgs.) Lajeado: Ed. Univates, 2013. 231 p.:) “O objetivo nutricional geral é o de auxiliar os pacientes diabéticos a realizar as mudanças
nos padrões alimentares e incentivo à prática de atividades físicas, conduzindo ao bom controle metabólico.” O tratamento das
patologias associadas não deve ser focado objetivamente, e sim tratado paraleleamente aos objetivos específicos citados
acima.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: NUTRICIONISTA

Solicitado em: 13/03/2019 -22:09

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO 20.docx

13/03/2019 22:10

20.pdf

13/03/2019 22:10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NUTRICIONISTA

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:45

Indeferida: o recurso está bem fundamentado entretanto a questão trata sobre as recomendações do paciente hipertenso e não
ao paciente diabético conforme o candidato se refere. E a alternativa cita a dieta cetogênica como terapia dietética indicada para
pacientes hipertensos, a qual não tem fundamentação.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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21/03/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Dentista ESF

Solicitado em: 11/03/2019 -16:25

Recurso:
Questão 1 possui duas colunas de opções de resposta, causando assim confusão e possível indução a erro.
C. GERAIS SUPERIOR - DENTISTA ESF

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -08:11

O simples erro de formatação não implica na incorreção ou interpretação de que não estejam enumeradas corretamente as
alternativas, pois, em maiúsculo estavam numeradas corretamente sendo A), B), C) e D).

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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21/03/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Solicitado em: 13/03/2019 -21:55

Cargo: Dentista ESF
Recurso:

O gabarito preliminar está equivocado, sendo necessária a anulação desta questão, visto que não há alternativa que contemple
todas as opções corretas. O gabarito está como alternativa B. Porém a alternativa C no que tange os itens II (O primeiro
Intendente foi Pedro Faustino Nunes. O distrito pertenceu ao município de Itajaí
até 21 de julho de 1958, quando por força de lei estadual 348 foi levada a categoria de
município) e V (O Clima é Mesotérmico úmido, com verão quente, com temperatura média de 20,1 °C.A
umidade relativa média mensal (região Itajaí) - 81,7 %.) também estão correta, segundo site da própria prefeitura de Ilhota no
Item de História e aspectos geográficos, estando escrito na prova tal qual está no site. E o item VI (O Relevo apresenta extensas
áreas de várzeas e planícies sedimentares, entremeadas de
morros, altitudes de seis a 829 metros acima do nível do mar. O município tem um dos picos
mais altos da região, denominado Morro do Baú, com 829 metros) que está em ambas alternativas B e C está errado, visto que
altitude é de 819 metros.
As referências destas informações estão no site da prefeitura de Ilhota, conforme links abaixo:
HISTÓRIA: https://www.ilhota.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/40499
ASPECTOS GEOGRÁFICOS: https://www.ilhota.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/41614
C. GERAIS SUPERIOR - DENTISTA ESF

Questão 7

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:50

Recurso deferido
A página do município possui informações divergentes quanto ao assunto.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Auxiliar Técnico Administrativo Financeiro - SAÚDE

Solicitado em: 14/03/2019 -15:21

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Recurso - Questão 20.pdf

14/03/2019 15:21

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR TÉCNICO ADM E FINANCEIRO

Questão 20

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:53

Recurso: DEFERIDO (Anular)
Justificativa: Defiro o pedido do candidato.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Auxiliar Técnico Administrativo Financeiro - SAÚDE

Solicitado em: 14/03/2019 -15:20

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Recurso - Questão 10.pdf

14/03/2019 15:20

Questão 10

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - AUXILIAR TÉCNICO ADM E FINANCEIRO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:51

A ordem do nome ou do sobrenome não prejudica na resolução da questão. Recurso indeferido.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Auxiliar Técnico Administrativo Financeiro - SAÚDE

Solicitado em: 14/03/2019 -15:21

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Recurso - Questão 15.pdf

14/03/2019 15:21

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR TÉCNICO ADM E FINANCEIRO

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:52

Recurso: INDEFERIDO
A questão solicita que o candidato assinale a alternativa que esteja em desacordo com a Lei nº 8.666/93 e estabelece que a
incorreta é a letra c, considerando a seguinte redação:
Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras, a critério da autoridade competente.
Se verificarmos o art. 56 da referida Lei nº 8.666/93, nota-se que a lei restringe a exigência da prestação de garantia nas
contratações de obras, serviços e compras, somente em caso de previsão no instrumento convocatório, conforme descrito a
seguir:
Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser
exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.
Diante disso, conclui-se que a alternativa C está, realmente, incorreta e, portanto, indefiro o pedido de anulação do candidato.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/53/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Auxiliar Técnico Administrativo Financeiro - SAÚDE

Solicitado em: 12/03/2019 -10:20

Recurso:
Prezado examinador.
A banca considerou a alternativa “C" na questão 15 conforme gabarito preliminar. Porém a questão 15 foi mal formulada.
Na alternativa c está descrito conforme o Art. 56: "A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no
instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras".
Diante do fato exposto, solicito que a questão 15 seja anulada, pois a presente questão tem todas as alternativas corretas, não
tendo nenhuma alternativa em desacordo com as regras sobre contratos.
Anexo(s):

Data do envio

Lei 8.666.pdf

12/03/2019 10:41

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR TÉCNICO ADM E FINANCEIRO

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:53

Recurso: INDEFERIDO
A questão solicita que o candidato assinale a alternativa que esteja em desacordo com a Lei nº 8.666/93 e estabelece que a
incorreta é a letra c, considerando a seguinte redação:
Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras, a critério da autoridade competente.
Se verificarmos o art. 56 da referida Lei nº 8.666/93, nota-se que a lei restringe a exigência da prestação de garantia nas
contratações de obras, serviços e compras, somente em caso de previsão no instrumento convocatório, conforme descrito a
seguir:
Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser
exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.
Diante disso, conclui-se que a alternativa C está, realmente, incorreta e, portanto, indefiro o pedido de anulação do candidato.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: Auxiliar Técnico Administrativo Financeiro - SAÚDE

Solicitado em: 12/03/2019 -13:19

Recurso:
A banca considerou a alternativa “B" na questão 17 conforme gabarito preliminar. Porém a questão 17 foi mal formulada. Pois a
alternativa B encontra-se na Lei n° 10.520.
A Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 Art. 3º diz:
A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
§ 2º No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas
por militares.
Diante do fato exposto, solicito que a questão 17 seja anulada.
Anexo(s):

Data do envio

Lei 10.520.pdf

12/03/2019 13:19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR TÉCNICO ADM E FINANCEIRO

Questão 17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -15:55

Recurso: INDEFERIDO
A questão solicita a alternativa incorreta em relação à modalidade de licitação prevista na Lei nº 10.520/02, conforme consta no
edital:
Conteúdo Programático:
2.3. Auxiliar Técnico Administrativo Financeiro Reformas da administração pública. Modelos organizacionais e sua evolução
no Brasil e no Mundo. Governança Pública. Lei Federal nº 8.112/1990. Lei Federal no 12.527/2011 e Decreto Federal nº
7.724/2012. Lei Federal n o 8.666/93. Lei Federal 10520/2002.
E estabelece a alternativa B como incorreta, considerando a seguinte redação: As funções de pregoeiro e de membro da equipe
de apoio poderão ser desempenhadas por militares, no Âmbito do Ministério da Fazenda.
De acordo com o § 2º do art. 3º da Lei nº 10.520/02, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser
desempenhadas por militares, no âmbito do Ministério da Defesa.
Logo, indefiro o pedido de anulação do candidato, uma vez que o § 2º do art. 3º da Lei nº 10.520/02 menciona, erroneamente, o
âmbito do Ministério da Fazenda.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Solicitado em: 12/03/2019 -23:03

Cargo: PSICÓLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Recurso:

O gabarito preliminar está errado na questão de número 11. A resposta correta é a letra “C” e não a “A”, pois no Código de Ética
Profissional do Psicólogo, em seu Art. 7º traz o seguinte:
Art. 7º – O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional,
nas seguintes situações:
a)A pedido do profissional responsável pelo serviço;
Portanto, solicita a correção do gabarito.
Anexo(s):

Data do envio

modelo de recurso questão 11 (pdf.io).pdf

12/03/2019 23:04

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -16:15

Erroneamente foi divulgado o gabarito como A, mas a alternativa correta é C. Recurso Deferido.
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MUNICÍPIO DE ILHOTA
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PSICÓLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitado em: 12/03/2019 -14:07

Recurso:
Solicito a anulação da questão de nº 3 onde se pede para assinalar a alternativa em que há um erro ortográfico,
embora o gabarito preliminar traga da alternativa B como correta, a alternativa C apresenta um erro ortográfico na
frase “O Hino Brasileiro possue cinquenta versos”: a conjugação dos verbos terminados em “-uir” são escritos
com “i” na terceira pessoa do singular do presente do indicativo: ele possui, e não “possue” como está escrito.
Anexo(s):

Data do envio

recurso da questão 3.pdf

12/03/2019 14:08

Questão 3

C. GERAIS SUPERIOR - PSICÓLOGO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 21/03/2019 -07:47

Prezada Candidata:
O erro de Portugues não afeta a interpretação nem induz ao erro. Se acaso conforme você relatoou que há um erro, você já
deveria desconsiderar essa alternativa como resposta correta e iria analisar as demais.
Se acaso a alternativa C fosse considerada como correta aí sim , poderia haver a anulação da questão.
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