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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2016 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÃO E GABARITO 
 

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL 
 
Questão 06 – INDFERIDO 
O rio Nilo era considerado o maior em extensão até 2007, após novas medições ficou constatado que o rio 
Nilo possui 6.614 km enquanto o amazonas tem 6.670 km 
 
Questão 07 – INDFERIDO 
Confecção de algodão refere-se a produtos têxteis, portanto apenas o carvão mineral não é um dos 
principais produtos de exportação catarinenses. 
 
Questão 08 – INDFERIDO 
O pau Brasil foi um importante meio econômico para o Brasil, porém esta informação não invalida a 
questão. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
Questão 18 – INDEFERIDO 
A questão apresenta-se correta. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Questão 14 - INDEFERIDO 
A questão apesenta-se correta, visto que a única alternativa correta é a assinalada no gabarito. 
 
Questão 17 - DEFERIDO 
Anular a questão pois a mesma apresenta duas alternativas corretas. 
 
Questão 23 - INDEFERIDO 

Conforme: § 5º. – A Câmara Municipal apreciará, votará e devolverá ao Executivo Municipal os 
instrumentos de planejamento referidos nos incisos deste artigo. 

I – O Plano Plurianual, até 31 (trinta e um) de agosto do primeiro ano do mandato; 
II – A Lei de Diretrizes Orçamentárias, até 20 (vinte) de outubro de cada exercício; 
III – A Lei Orçamentária anual, até 15 (quinze) de dezembro de cada exercício. 

 
ENFERMEIRO 
 
Questão 14 - DEFERIDO 
A questão deveria citar: [...] à média aritmética da HAS verificada em pelo menos três dias diferentes [...]. e 
não da PA verificada em pelo menos três dias diferentes. Foi um erro de digitação. Portanto a questão será 
anulada. 
 
FISIOTERAPEUTA 
 
Questão 12 – INDEFERIDO 
O comentário da candidata acerca da origem das informações da questão não tem qualquer fundamento, 
posto que sites de internet, em sua grande e esmagadora maioria, não tem referenciação científica, o 
que não é procedimento da empresa organizadora do concurso. 
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A questão do concurso está correta e referenciada em Garret WE, Tidball j. Myotendinous junction: 
structure, function and failure. In: Woo SL-Y Buckwalter JÁ, eds. Injury and Repair of the musculoskeletal 
soft tissue. Park Ridge, III: AAOS; 1988 Apud. KONIN, Jeff G.. Cinesiologia prática para Fisioterapeutas – 
Rio de Janeiro, Guanabara / Koogan, 2006 à página 61 
 
Questão 16 - INDEFERIDO 
Seriam possíveis seis graus de liberdade em uma articulação se em um universo tridimensional 
existissem seis dimensões, o que, até o momento, pelo conhecimento científico da física clássica não é 
realidade. Concordando a candidata com a afirmativa “II”, a questão do concurso está correta, como 
pode ser verificado em KONIN, Jeff G.. Cinesiologia prática para Fisioterapeutas – Rio de Janeiro, 
Guanabara / Koogan, 2006 à página 102 
 
Questão 17 - INDEFERIDO 
A elaboração do recurso está muito bem embasada. São as mesmas referencias empregadas por KONIN, 
Jeff G.. Cinesiologia prática para Fisioterapeutas – Rio de Janeiro, Guanabara / Koogan, 2006 à página 
196, referência para a elaboração da questão. Quanto à proposta da candidata, em empregar-se termos 
como “média” ou “cerca de” antes da percentagem, não invalida a questão ou a torna incompreensível, 
assim, não cabe o recurso, pois, outras referências bibliográficas não os empregam, o que abriria 
possibilidade para outro tipo de recursos. 
 
Questão 19 - INDEFERIDO 
Não cabe o recurso, sendo a alternativa “C” a que satisfazia a questão, posto que, segundo ROTHSTEIN 
,Jules M. and cols. Manual do especialista em reabilitação. São Paulo, Manole, 1997, à página 561 
Capacidade Inspiratória (CI) É o volume máximo inspirado voluntariamente a partir do final de uma 
expiração espontânea (do nível expiratório de repouso), e não do nível INSPIRATÓRIO. A própria referência 
da candidata da conta de que a opção que satisfaz a questão é a alternativa “C”. Não cabe, portanto, o 
recurso. 
 
Questão 20 - INDEFERIDO 
Novamente o recurso é muito bem fundamentado, entretanto, como a questão do concurso destaca 
“Assinale a alternativa correta quando do emprego das modalidade eletromagnéticas em fisioterapia” pois 
irradiações UV até 121 nm de comprimento de onda não são empregadas terapeuticamente e, 
possivelmente, inacessíveis comercialmente. Referência para a questão pode ser obtida em ROTHSTEIN, 
Jules M. and cols. Manual do especialista em reabilitação. São Paulo, Manole, 1997, à página 593. 
 
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS 
 
Questão 12 – INDEFERIDO 
Em se tratando de fonemas o período apontado na questão é o período alfabético. 
 
 

Paulo Lopes, 10 de jfevereiro de 2016 

 


