
 
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL 001/2015 - TANGARÁ/SC 

CONCURSO PÚBLICO 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
0140 Assistente Administrativo 06 Contra Gabarito 

Situação: DEFERIDO 
Justificativa: Requer o candidato a anulação da questão uma vez que ao não trazer a origem do imóvel restou 

comprometida a análise da modalidade de licitação adequada ao procedimento descrito. 
Ao candidato assiste razão. Diante do exposto, defere-se o recurso. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0281 / 0245 / 
0381 / 0337  

Técnico Administrativo Educacional 02 e 10 Contra Gabarito 

Situação: INDEFERIDO 
Justificativa: Em resposta aos recursos recebidos em especial das questões nº 02 e nº 10, afirmar-se: 

Não houve prejuízo aos candidatos a duplicidade das questões uma vez que o gabarito apresentou a 
alternativa correta a ser assinalada, bem como o conteúdo estava dentro do previsto para o cargo em 
questão. 
Diante do exposto, indefere-se os recursos. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0595 Comprador  08 Contra Questão da Prova 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa:  Requer o candidato à anulação da questão alegando que há omissão em relação o ente que pretende 
realizar a licitação, logo a interpretação da questão ficaria comprometida. 
 
Ressalte-se que a questão estava estritamente correlacionada aos ditames legais, sendo que não foi 
estabelecida nenhuma situação fática para análise subjetiva do candidato.  
A Lei 10.520/2002, estabelece que, in verbis: 

 

Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de 
aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em 
jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o 
vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de 
que trata o art. 2º; (sem grifos no original) 

 

A lei 10.520/2002 que é de observância de todos os entes federados determina em que locais 
deverão ser procedidas as publicações legais, sendo que a lei é taxativa ao determinar que a 
publicação de aviso de TODOS os entes federados será através de diário oficial do respectivo ente 
federado e não através de Diário Oficial do Estado. 
Pelo exposto, em se tratando de uma análise fria da lei, resta INDEFERIDO o recurso e mantida a 
assertiva original como correta.  

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0140 / 0443 / 
0343 / 0020 

Assistente Administrativo 
Técnico Admin. Educacional 

Bioquímico 
29 Contra Gabarito 

Situação: INDEFERIDO 
Justificativa: Requer o candidato a anulação da questão uma vez que ao não traz a resposta correta em nenhuma 

das alternativas. 
Resolve-se abaixo: 

Vai um 1    
  4 X Y Z 
+ 2 Y Z X 
 X 6 Y 6 

Conclui-se que X=7 
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Vai um 1    
  4 7 Y Z 
+ 2 Y Z 7 
 7 6 Y 6 

Z+7=16 � Z=9 
Vai um 1 1 1  
  4 7 Y 9 
+ 2 Y 9 7 
 7 6 Y 6 

1+7+Y=16 � Y=8 
ENTÃO 2*(X+Y+Z) =2* (7+8+9)=2*24 =48 
Diante do exposto acima, INDEFERE-SE o recurso em questão, mantendo-se como alternativas 
correta a letra “A”. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0016 Motorista 05 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, afirmar-se que a questão de nº 05 encontra-se em 
perfeita ordem de entendimento tanto nas alternativas I quanto na II. 
Na alternativa I seria correto “em todo o território Nacional e não Estadual”, já na alternativa II a 
observação está de forma clara que quando o condutor estiver dentro de um veículo não é obrigatório 
o porte da CNH, salvo na condição do mesmo estar em movimento, fato este que se fosse o caso 
estaria—se sendo mencionado no item em questão. A interpretação faz parte da prova.  
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0451 Auxiliar Educação Infantil 33 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, afirmar-se: 
A questão número 33, diz que a economia brasileira DESDE o período colonial foi baseada em ciclos 
econômicos, ou seja, logo após o descobrimento do Brasil o país começou a passar por um processo 
de exploração intensiva caracterizada pela extração do pau brasil. Aproximadamente na segunda 
metade do século XVI o Brasil passou a se dedicar a produção de cana-de-açúcar, pois o preço do 
açúcar atingia altos preços na Europa sendo considerado o ouro branco brasileiro. Ainda no período 
colonial, a produção de cana-de-açúcar entrou em decadência dando origem a exploração do sertão, 
em consequência do ouro na região das Minas.  
A exploração em ciclos caracterizada pela não renovação das fontes, fez com que o ouro brasileiro se 
extinguisse e desse origem a um novo produto para ser o líder da produção brasileira, o café. O café 
atingiu seu ápice no período imperial brasileiro se caracterizando como o principal produto de 
exportação brasileiro. 
O café só entrou em decadência aproximadamente em 1930, após os drásticos efeitos da crise de 
1929, dando inicio ao processo de industrialização brasileiro. 
Fontes de referência: 
http://pt.scribd.com/doc/15730976/Ciclos-economicos-brasileiros#scribd 
http://nousorbewy.blogspot.com.br/2013/02/ciclos-economicos-do-brasil.html 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_econ%C3%B4mica_do_Brasil 
http://historiacomvinicius.blogspot.com.br/p/ciclos-economicos.html 
http://www.zemoleza.com.br/trabalho-academico/outras/colegial/os-ciclos-economicos-brasileiros/ 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0253 / 0135 / 
0016 / 0463 / 
0642 / 0042     

Bioquimico / Contador /  Motorista 
Saúde / Téc. Educacional /  Medico 

ESF  

 
31 

 
Contra Gabarito 

Situação: INDEFERIDO 



 
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL 001/2015 - TANGARÁ/SC 

CONCURSO PÚBLICO 
Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, afirmar-se 

Os soldados brasileiros encaminhados para a Segunda Guerra Mundial foram chamados de 
Pracinhas, sendo que foram enviados para integrar as forças aliadas contra 
o nazismo e fascismo na Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas, membros da Força Expedicionária 
Brasileira, lutaram na Itália e participaram de importantes batalhas, como a batalha de Monte 
Castello. A Alemanha se rende na Segunda Guerra Mundial aos Aliados (chefiados pelos EUA) e a 
União Soviética após o suicídio de Adolf Hitler em 07/05/1945. 
http://www.jblog.com.br/hojenahistoria.php?itemid=21028 
 
“A Força Expedicionária Brasileira, conhecida pela sigla FEB, foi a força militar brasileira de 25.334 
homens que foi responsável pela participação brasileira ao lado dos Aliados na Campanha da Itália, 
durante a Segunda Guerra Mundial. Constituída principalmente por uma divisão de infantaria, 
historicamente é considerada o conjunto de todas as forças militares brasileiras que participaram 
daquela campanha. Adotou como lema "A cobra está fumando", em alusão ao que se dizia à época 
que seria ‘Mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil participar da guerra na Europa’.” 
Fonte http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_Expedicion%C3%A1ria_Brasileira 
 
A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial: 
No dia 1º de setembro de 1939, as forças nazistas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia, dando 
início à Segunda Guerra Mundial. O Brasil passou a participar do conflito a partir de 1942. Na época, o 
presidente da República era Getúlio Vargas. A princípio, a posição brasileira foi de neutralidade. 
Depois de alguns ataques a navios brasileiros, Getúlio Vargas decidiu entrar em acordo com o 
presidente americano Roosevelt para a participação do país na Guerra. 
Embora a história dos pracinhas - diminutivo de praça, que é soldado - seja ainda pouco comentada 
no Brasil, Marcus Firmino Santiago da Silva, coordenador do curso de Direito da Escola Superior 
Professor Paulo Martins, do Distrito Federal, e estudioso sobre a Segunda Guerra, afirma que a 
participação brasileira foi muito importante. "O apoio do Brasil foi disputado na Segunda Guerra. De 
forma um pouco velada por parte dos países do eixo (Alemanha, Itália e Japão) e de maneira clara 
pelos aliados, especialmente os norte-americanos, além da Inglaterra e da França", afirma. 
O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944. O Brasil ajudou os 
norte-americanos na libertação da Itália, que, na época, ainda estava parcialmente nas mãos do 
exército alemão. Nosso país enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira 
(FEB), e 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). 
Os pracinhas conseguem vitórias importantes contra os alemães, tomando cidades e regiões 
estratégicas que estavam no poder destes, como o Monte Castelo, Turim, Montese, entre outras. Mais 
de 14 mil alemães se renderam aos brasileiros, que também ficaram com despojos como milhares de 
cavalos, carros e munição. 
A ação dos pracinhas não foi fácil por vários motivos. O primeiro, porque o treinamento recebido no 
Brasil e nos Estados Unidos não era muito próximo à realidade da guerra que encontraram. Os 
soldados não estavam habituados ao clima frio dos montes Apeninos, que atravessam a Itália e nem 
acostumados a lutar em local montanhoso. Só na batalha do Monte Castelo, houve mais de 400 
baixas entre os brasileiros. 
"Além disso, foi fundamental para o esforço de guerra a cessão de bases navais e aéreas no território 
brasileiro. Um desses locais que teve participação decisiva foi Natal, no Rio Grande do Norte", afirma 
o professor. A capital potiguar serviu como local para abastecimento dos aviões de guerra americanos 
e base naval antissubmarinos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a FEB foi desfeita em 
1946. 
FONTE: http://revistaescola.abril.com.br/historia/fundamentos/como-foi-participacao-brasil-segunda-
guerra-mundial-495726.shtml 
 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0566 Psicólogo 05 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, afirmar-se que a questão de nº 05 encontra-se 
dentro do conhecimento relevante ao cargo pretendido. Outro sim, no próprio ementário destaca-se 
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conhecimentos inerentes a função. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0376 Médico Veterinário 01 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, afirmar-se que a referida questão encontra-se 
embasada nos fundamentos abaixo. Quanto a referência usada pelo candidato na questão 1, um 
artigo cientifico do seu professor, não demonstra especificamente uma contrariedade a resposta da 
questão. 
Referência: Doenças de Ruminantes e Equinos, 1998, 1ª edição, Franklin Riet-Correa, Ana Lucia 
Schild, Maria Del Carmen Mendez / pg 179                                                            
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0376 Médico Veterinário 02 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, afirmar-se: 
Na questão nº 2, da mesma forma, a referência do candidato também não contrapõe a questão. 
Referência: Doenças de Ruminantes e Equinos, 1998, 1ª edição, Franklin Riet-Correa, Ana Lucia 
Schild, Maria Del Carmen Mendez, pg 227 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0595 Comprador 14 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, afirmar-se:  
O verbo manter é derivado do verbo ter e mantém seu padrão de origem. O acento se justifica como 
diferencial nos vermos derivados de ter e vir, pois demarca a pessoa (terceira pessoa do singular com 
acento agudo e a terceira pessoa do plural com acento circunflexo). 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0296 / 0504 Comprador 
Médico ESF 11 Contra Gabarito 

Situação: INDEFERIDO 
Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelos candidatos, afirmar-se:  

A interpretação faz parte da prova. A pergunta está muito bem clara priorizando “de acordo com as 
informações veiculadas no texto 1” e não conforme se apresenta na Wikipédia ou qualquer outro 
conceito formal. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0118 Técnico Enfermagem 08 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelos candidatos, afirmar-se:  
A interpretação da pergunta é requisito essencial para responder a questão corretamente. 
Observamos que a candidata não compreendeu a pergunta, justo que quando afirma que a questão 
(D) não está incorreta a candidata não observa que a lavagem promove a descontaminação, se 
promovesse a contaminação ela não seria um procedimento essencial na biossegurança. Portanto, 
promover a contaminação cruzada é totalmente incorreto e perigoso. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0451 Auxiliar de Educação Infantil 06 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 



 
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL 001/2015 - TANGARÁ/SC 

CONCURSO PÚBLICO 
Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelos candidatos, afirmar-se:  

Recurso sem fundamentação técnica, não apresenta argumentos suficiente para uma análise 
comparativa entre citações bibliográficas. O recorrente se quer faz menção quais opções julga-se 
certa. Somente a opção "B" agasalhar a criança está errado, pois nesse caso somente vai piorar o 
caso. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0004 Medico Clinico Geral 09 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, afirmar-se:  
O candidato alega que todas as respostas estão corretas. Ocorre que a pergunta é bem clara quanto 
a classificação de fatores de risco primários, ou seja naturais, e não secundários provocados que 
seria o caso da cirurgia abdominal de grande porte. Conforme podemos observar na classificação do 
livro emergências clinicas da USP, 8ª edição. 2014. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0042 Técnico Administrativo Educacional 28 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelos candidatos, afirmar-se:  
B=5C/6    A=103 
A+B+C=180 
103+5C/6+C=180 
5C/6+C=180-103 
(5C+6C=77*6 
----------------- 
        6 
11C=462 
C=42 
B=5C/6 �  B=5*42/6 � B=35 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0504 Técnico Administrativo Educacional 22 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelos candidatos, afirmar-se:  

log √600
�

� log	600

�
� �

1

5
log 600 

1/5(log 6x100) = 1/5(log 6 + log100) = 1/5(log 2x3 + log100) = 1/5(log2 + log 3 + log100) 
1/5(0,3 + 0,5 + 2) = 1/5(2,8) = 0,56 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0443 Técnico Administrativo Educacional 26 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, afirmar-se: 
1/5=0,2 � T2=1,2T1 
T3=1,2T2� T3=1,2(1,2T1)� T3=1,44T1 
T1+T2+T3=436.800 
T1+1,2T1+1,44T1=436.800 
3,64T1=436.800 
T1=436.800/3,64 
T1=120.000 
T2=1,2T1 
T2=1,2*120.000 
T2=144.000 
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Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0099 Motorista 29 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, afirmar-se: 
A pergunta está de forma clara, sendo que a única alternativa incorreta é a letra “A”, uma vez que 
realmente Manila não é capital da Estônia, porém a capital da Dinamarca é Copenhaga. A grafia da 
palavra “Copenhaga” depende de cada língua, já no português seria “Copenhague”. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0016 Motorista Secretaria da Saúde 04 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, afirmar-se: 
Faltou interpretação da questão, uma vez que a única alternativa possível de resposta é a letra “A”, ou 
seja, no mínimo a “UM ANO” e não “DOIS ANOS” na categoria C - Art.145 do Código de Trânsito 
Brasileiro. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0016 Motorista Secretaria da Saúde 40 Contra Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, afirmar-se: 
A pergunta é clara quando pede o primeiro nome do Brasil antes de 1500, citando também no 
enunciado da pergunta que o nome em questão na língua tupi-guarani tinha como significado terra 
das palmeiras, restando desta forma como única alternativa de resposta a letra “C”.  
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso recebido. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0042  Técnico Administrativo Educacional 03 Contra Gabarito 
Situação: DEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso recebido afirma-se: 
Requer o candidato a anulação da questão uma vez que mais de uma alternativa retrata os princípios 
de bom atendimento ao público.  
Diante do exposto, defere-se o recurso. 

 
Inscrição Cargo Solicitação 

0158 Agente de Defesa Civil Contra Prova Prática 
Situação: INDEFERIDO 

Justificativa: Em resposta ao recurso recebido afirma-se: 
A prova prática foi aplicada conforme previa o Edital. Todos os candidatos foram filmados na 
realização da prova e avaliados de uma maneira justa por profissionais da própria guarnição 
supervisionado e em contato constante com a equipe da empresa. 
Os critérios avaliados na prova prática foram critérios padrões conforme as atribuições que o cargo 
exige. A nota aplicada a cada candidato foi de forma individualizada, registrada em formulário, 
assinada pelo próprio candidato, filmada e assinada pelo responsável da guarnição do corpo de 
bombeiros de Tangara designado para aplicar e acompanhar a prova no dia. 
Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0004 Médico Clinico Geral 04 Contra Gabarito 
Situação: DEFERIDO 

Justificativa: Candidato alega que cefaleia faz parte dos sinais que compõem os critérios para diagnóstico da 
Síndrome de Abstinência Alcoólica. Devido a divergência de descrição nas literaturas, algumas citam 
cefaleia como critério e outras não. A solicitação do recurso assiste veracidade. Desta forma a 
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questão esta anulada. 
 
Critérios diagnósticos para a síndrome de abstinência ao álcool (SAA) OMS  
Estado de abstinência:  
A. Deve haver evidência clara de interrupção ou redução do uso de álcool, após uso repetido, 
usualmente prolongado e/ou em altas doses;  
B. Três dos sinais devem estar presentes:  
(1) Tremores da língua, pálpebras ou das mãos quando estendidas;  
(2) Sudorese;  
(3) Náusea, ânsia de vômitos ou vômitos;  
(4) Taquicardia ou hipertensão;  
(5) Agitação psicomotora;  
(6) Cefaléia;  
(7) Insônia; 
(8) Mal-estar ou fraqueza;  
(9) Alucinações visuais, táteis ou auditivas transitórias;  
(10) Convulsões tipo grande mal. 
Fonte: Organização Mundial da Saúde. Sindrome da Abstinencia Alcoólica. 2013. Disponível em 
www.fhemig.mg.org.br 
Ao candidato assiste razão. Diante do exposto, defere-se o recurso. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

0004 Médico Clinico Geral 08 Contra Gabarito 
Situação: DEFERIDO 

Justificativa: Pacientes com Pneumonia Adquirida na Comunidade, classificados como Port I e II, o antibiótico que 
pode ser utilizado como primeira opção são macrolídeos ou amoxicilina para Port I e Macrolídeos para 
PORT II. Desta forma, existe mais de uma alternativa correta. Questão Anulada. Emergências 
Clinicas, 8º Edição, Pg 582, Editora Manole, 2014; 
Ao candidato assiste razão. Diante do exposto, defere-se o recurso. 

 
 
Publica-se em  
 

Joaçaba, 03 de Fevereiro  de 2015 
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