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Comissão Especial de Concurso Público 
 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2013 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVA PARA O 
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

ANÁLISE E DECISÃO DE RECURSOS CONTRA O GABARITO E AS 
QUESTÕES DAS PROVAS – Subitens 11.3 a 11.6 do Edital 

 
 
Candidato: Fernando Luiz Krambeck 
Inscrição: 88547 
Cargo Administrador 
Número da Questão: 22 
ANÁLISE: O argumento do candidato não tem fundamento, pois do edital consta, claramente: TE-
MAS RELACIONADOS À QUESTÃO SOCIAL DA REALIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL. As 
questões geográficas são temas relacionados às questões sociais. Tudo que envolve questões soci-
ais, isto é, relativo à sociedade, pode ser contemplado nas questões. A localização do Egito tem rela-
ção direta aos temas sociais e políticos ocorridos nesse país. Ora, questões geográficas, entre elas a 
localização do país, estão vinculadas às questões sociais. Portanto, a questão está de acordo com o 
edital. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Cleber Barbosa 
Inscrição: 88887 
Cargo: Administrador 
Número da Questão: 17 
ANÁLISE: O argumento do candidato não tem fundamento, pois confunde união homo afetiva com 
casamento. O casamento gay ainda não está legalizado no Brasil, pois carece de legislação, apesar 
da justiça ter obrigado os cartórios a realizar oficialmente a união. O casamento gay, juntamente com 
a adoção de crianças, só se tornará oficial no país quando da aprovação pelo Congresso Nacional 
com a posterior sanção da Presidente da República. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Cleber Barbosa 
Inscrição: 88887 
Cargo: Administrador 
Número da Questão: 26 
ANÁLISE: Na contestação da questão 26 o candidato apresenta o seguinte argumento: 
“Na questão supracitada é cobrado o conceito de Administração Científica, sendo que não consta no 
Edital que tal tópico cairia na prova escrita objetiva. Sendo assim, solicito anulação da mesma.” 
No EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N

o
 02/2013, entre os temas que constituem a prova de co-

nhecimento específico consta Administração Geral: abordagem clássica da Administração; (...). 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. São Paulo: Makron Books, 4ª 
edição, 1993. 
O autor Idalberto Chiavenato, no livro acima referenciado, na página 51 cita que: 
“(...) a Abordagem Clássica da Administração pode ser desdobrada em duas orientações bastante 
diferentes e, até certo ponto, opostas entre si, mas se complementam com relativa coerência: 
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1. De um lado, a Escola da Administração Científica, desenvolvida nos Estados Unidos, a partir dos 
trabalhos de Taylor. Essa escola era formada principalmente por engenheiros, como Frederick Wins-
low Taylor (...). 
2. De outro lado, a corrente dos Anatomistas e Fisiologistas da organização, desenvolvida na França, 
com os trabalhos pioneiros de Fayol. (...) A esta corrente chamaremos Teoria Clássica. (...)” 
Deste modo, a Abordagem Clássica da Administração pode ser desdobrada em duas escolas: (1) 
Administração Científica  (Taylor) e (2) Teoria Clássica (Fayol). 
A questão 26 foi definida corretamente.  Assim sendo, não há motivo para a anulação da mesma. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Cleber Barbosa 
Inscrição: 88887 
Cargo: Administrador 
Número da Questão: 27 
ANÁLISE: Na contestação da questão 27 o candidato apresenta o seguinte argumento: 
“Na questão supracitada é cobrado o conceito de Administração Científica, sendo que não consta no 
Edital que tal tópico cairia na prova escrita objetiva. Sendo assim, solicito anulação da mesma.” 
No EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N

o
 02/2013, entre os temas que constituem a prova de co-

nhecimento específico consta Administração Geral: abordagem clássica da Administração; (...). 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. São Paulo: Makron Books, 4ª 
edição, 1993. 
O autor Idalberto Chiavenato, no livro acima referenciado, na página 51 cita que: 
“(...) a Abordagem Clássica da Administração pode ser desdobrada em duas orientações bastante 
diferentes e, até certo ponto, opostas entre si, mas se complementam com relativa coerência: 
1. De um lado, a Escola da Administração Científica, desenvolvida nos Estados Unidos, a partir dos 
trabalhos de Taylor. Essa escola era formada principalmente por engenheiros, como Frederick Wins-
low Taylor (...). 
2. De outro lado, a corrente dos Anatomistas e Fisiologistas da organização, desenvolvida na França, 
com os trabalhos pioneiros de Fayol. (...) A esta corrente chamaremos Teoria Clássica. (...)” 
Deste modo, a Abordagem Clássica da Administração pode ser desdobrada em duas escolas: (1) 
Administração Científica  (Taylor) e (2) Teoria Clássica (Fayol). 
A questão 27 foi definida corretamente.  Assim sendo, não há motivo para a anulação da mesma. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Cleber Barbosa 
Inscrição: 88887 
Cargo: Administrador 
Número da Questão: 42 
ANÁLISE: Na contestação da questão 42 o candidato apresenta o seguinte argumento: 
“Todos os autores, sem exceção (inclusive Chiavenato) defendem a Administração Contingencial 
aquela que dependem de circunstâncias. Essa é a base principal das mesmas, e não a ênfase na 
rejeição dos princípios universais da Administração.” 
O autor Idalberto Chiavenato, no livro acima referenciado, na página 841 cita que: 
“Os autores que defendem a teoria contingencial mostram um impressionante consenso a respeito de 
temas comuns, como: 
- São unânimes na rejeição dos princípios universais de Administração: não existe uma melhor ma-
neira de administrar ou de organizar. (...)” 
A questão 42 foi definida corretamente.  Assim sendo, não há motivo para a anulação da mesma. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Izadora Razini 
Inscrição: 87915 
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Cargo: Advogado 
Número da Questão: 14 
ANÁLISE: Manteve-se a alternativa C (correta).  
A Novíssima Gramática de Domingos Paschoal Cegalla (2010) registra, na página 492, a regência do 
verbo "aludir" (fazer alusão a, referir-se a), exemplificando com a frase: "O jornal a que o ministro 
aludiu lhe fazia duras críticas" (semelhante à letra C). 
A candidata equivocou-se, pois a letra D apresenta erro de regência verbal (Verbo responder: res-
ponder alguma coisa a alguém; ou responder a uma carta, a uma pergunta, a um questionário. 
Exemplos: "Não respondeu à pergunta que lhe fiz." "O silêncio respondeu às sátiras petulantes."  - 
Novíssima Gramática, Domingos Paschoal Cegalla, página 508). Por conseguinte, escreve-se "Du-
rante o tempo permitido, o candidato não respondeu às questões". 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Izadora Razini 
Inscrição: 87915 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 33 
ANÁLISE: A recorrente questiona a questão número 33 do concurso, pleiteando a modificação do 
gabarito. Aduz, a título de fundamentação, que a posição do Supremo Tribunal Federal em relação 
aos efeitos da sentença é “concretista geral”. Cita o MI 721/STF. É o relatório. Ressalta-se que o 
Mandado de Injunção, que se trata de uma garantia individual, prevista no artigo 5°, LXXI, tem os 
efeitos da decisão restritos as partes, não sendo, pois, erga omnes. Ademais, como se depreende da 
própria decisão do MI 721 citado pela recorrente, ele foi julgado parcialmente procedente para aplicar 
o direito ao caso concreto, e não de maneira abstrata e a todos em situação semelhante. Ressalta-se, 
também, que da simples leitura do texto do citado recurso é possível verificar, sem maiores dificulda-
des interpretativas, que se trata da posição concretista individual, tanto que outras tantas ações aná-
logas pedindo o mesmo objeto foram impetrados posteriormente. Outrossim, não há na literatura con-
trovérsia sobre qual é a posição do STF desde a decisão sobre o direito de greve dos servidores pú-
blicos. Nesse sentido, a Banca relembra que significativa parcela da morosidade da administração 
pública decorre, sem sobra de dúvidas, de pedidos completamente infundados, necessitando, pois, 
manifestação da administração pública, o que, obviamente, depende de dispêndio desnecessário de 
recursos por parte da administração, como no presente caso. Desta forma, a Banca conhece do re-
curso e julgo-o improcedente.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Gilmara Zimdars 
Inscrição: 87993 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 22 
ANÁLISE: O argumento do candidato não tem fundamento, pois do edital consta, claramente: TE-
MAS RELACIONADOS À QUESTÃO SOCIAL DA REALIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL. As 
questões geográficas são temas relacionados às questões sociais. Tudo que envolve questões soci-
ais, isto é, relativo à sociedade, pode ser contemplado nas questões. A localização do Egito tem rela-
ção direta aos temas sociais e políticos ocorridos nesse país. Ora, questões geográficas, entre elas a 
localização do país, estão vinculadas às questões sociais. Portanto, a questão está de acordo com o 
edital. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Gilmara Zimdars 
Inscrição: 87993 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 26 
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ANÁLISE: A recorrente apresenta recurso contra o gabarito da questão número 26 do concurso, ale-
gando, em síntese, que a administração publica é dividida em administração direta e indireta. Desta 
forma, impugna o gabarito haja vista o enunciado da questão indicar o termo administração “direita”, 
argumentando tratar-se de erro material. É o relatório. Trata-se de erro ortográfico do enunciado da 
questão e, portando, erro formal. Ressalta-se, entretanto, que no mesmo enunciado, o mesmo con-
ceito foi escrito de forma correta, referindo-se, inclusive, como continuação da oração onde é verificá-
vel o erro ortográfico. Desta forma, é exigível a percepção de que se trata de erro de digitação, de 
modo que os conceitos (sentido material da questão) estão de acordo com a literatura doutrinária e 
jurisprudencial. Desta forma, a Banca conclui pelo conhecimento e não provimento do mesmo. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Gilmara Zimdars 
Inscrição: 87993 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 31 
ANÁLISE: A recorrente impugna a questão número 31 do concurso, requerendo sua anulação. Aduz, 
a título de fundamentação, que a alternativa “E” considerada correta pelo gabarito preliminar é errada 
em função de dispositivo constitucional. Cita o artigo 22 da Constituição da República Federativa do 
Brasil. É o relatório. O argumento da recorrente é completamente desprovido de fundamento. É co-
nhecimento incontroverso no campo jurídico que a competência para legislar em matéria de procedi-
mento é competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, conforme artigo 24, XI, da 
Constituição. Desta forma, a Banca conhece o recurso e julgo-o improcedente. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Gilmara Zimdars 
Inscrição: 87993 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 38 
ANÁLISE: A recorrente impugna a questão número 38 do concurso, querendo sua anulação. Aponta 
questões de ordem da língua portuguesa para questionar o caput da questão. É o relatório. A recor-
rente tem razão em afirmar que se trata de conjunção coordenativa aditiva, de modo que o caput da 
questão informa que os enunciados tratam do direito a educação e os servidores públicos. Nada, 
porém, obriga que em cada enunciado seja discutido a relação entre estes temas, de modo que a 
questão como um todo tratará, e não cada enunciado. Ademais, de maneira indireta, ainda assim, o 
enunciado questionado abrange o direito a educação e os agentes públicos de Blumenau, ao passo 
que as carreiras dos agentes públicos da educação do município de Blumenau é regulada por Lei 
Complementar, conforme exigência da Lei Orgânica. Desta forma, a Banca conhece do recurso e 
julgo-o improcedente.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Gilmara Zimdars 
Inscrição: 87993 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 39 
ANÁLISE: O recorrente impugna a questão de número 39, requerendo sua anulação. Aduz, a título 
de fundamentação, que em função do princípio da eficiência, insculpido no artigo 37 da Constituição 
Federal, não tem o administrador liberdade para escolher a modalidade de licitação mais burocrática 
quando o valor do objeto comporta outra modalidade de licitação, devido ao princípio da eficiência. É 
o relatório. A determinação genérica de eficiência ao serviço público esta relacionada, dentre outras 
questões, a implementação na administração pública de mecanismos que objetivam resguardar a 
probidade e consequentemente o combate a corrupção. É flagrante que as modalidades de licitação 
carta convite, tomada de preços e concorrência se diferenciam, dentre outros elementos, pelo número 
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de atos administrativos necessários a aplicação de cada modalidade, de forma que, nesta ordem, há 
um progressivo enrijecimento das etapas da licitação, de modo que não há dúvidas de que a modali-
dade concorrência dá muito mais segurança ao administrator em relação a possibilidade de fraude do 
que as outras modalidades, visto que os requisitos são mais específicos e a publicidade mais ampla. 
Trata-se, por conseguinte, de aplicação direta dos princípios da publicidade e da moralidade na ad-
ministração pública e, indiretamente, do princípio da eficiência também no que diz respeito a estas 
questões. Além deste argumento, há que se destacar o permissivo legal expresso a este tipo de pro-
cedimento (escolher a licitação mais burocrática quando possível a mais simples), insculpido no artigo 
23, parágrafo 4° da Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/93). Desta forma, a Banca conhece do recurso 
e julgo-o improcedente. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Leuri Arlênio Fritsch 
Inscrição: 89291 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 22 
ANÁLISE: O argumento do candidato não tem fundamento, pois do edital consta, claramente: TE-
MAS RELACIONADOS À QUESTÃO SOCIAL DA REALIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL. As 
questões geográficas são temas relacionados às questões sociais. Tudo que envolve questões soci-
ais, isto é, relativo à sociedade, pode ser contemplado nas questões. A localização do Egito tem rela-
ção direta aos temas sociais e políticos ocorridos nesse país. Ora, questões geográficas, entre elas a 
localização do país, estão vinculadas às questões sociais. Portanto, a questão está de acordo com o 
edital. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Leuri Arlênio Fritsch 
Inscrição: 89291 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 26 
ANÁLISE: A recorrente apresenta recurso contra o gabarito da questão número 26 do concurso, ale-
gando, em síntese, que a administração publica é dividida em administração direta e indireta. Desta 
forma, impugna o gabarito haja vista o enunciado da questão indicar o termo administração “direita”, 
argumentando tratar-se de erro material. É o relatório. Trata-se de erro ortográfico do enunciado da 
questão e, portando, erro formal. Ressalta-se, entretanto, que no mesmo enunciado, o mesmo con-
ceito foi escrito de forma correta, referindo-se, inclusive, como continuação da oração onde é verificá-
vel o erro ortográfico. Desta forma, é exigível a percepção de que se trata de erro de digitação, de 
modo que os conceitos (sentido material da questão) estão de acordo com a literatura doutrinária e 
jurisprudencial. Desta forma, a Banca conclui pelo conhecimento e não provimento do mesmo. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Leuri Arlênio Fritsch 
Inscrição: 89291 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 27 
ANÁLISE: O recorrente impugna tempestivamente o gabarito da questão número 27, requerendo a 
alteração do gabarito. Aduz, a título de razões, que a Lei Geral de Licitações passou por “pouquíssi-
mas modificações” desde sua publicação, em 1993. Deste modo, argumenta que o enunciado IV da 
questão recorrida também deverá ser considerado certo e consequentemente pugna pela alteração 
do gabarito da alternativa “E” para a alternativa “D”. É o relatório. Considerando, a revelia da ordem 
cronológica, que as Leis 12.349/10, a Medida Provisória número 495/2010, a Lei 11.196/05, a Lei 
8.883/94, a Lei 9.648/98, a Medida Provisória número 335/06, a Lei 11.952/09, Lei 11.481/07, Lei 
11.763/08, dentre muitas outras normas, alteram significativa o disposto no publicado em 1993 em 
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citada lei, alterações estas, diga-se, tiveram o condão de flexibilizar o disposto na formatação original 
do processo de licitação, não é possível considerar de modo algum o enunciado IV da questão núme-
ro 27 como correto, motivo pelo qual a Banca conhece do recurso e julga-o improcedente.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Leuri Arlênio Fritsch 
Inscrição: 89291 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 39 
ANÁLISE: O recorrente impugna a questão de número 39, requerendo sua anulação. Aduz, a título 
de fundamentação, que em função do princípio da eficiência, insculpido no artigo 37 da Constituição 
Federal, não tem o administrador liberdade para escolher a modalidade de licitação mais burocrática 
quando o valor do objeto comporta outra modalidade de licitação, devido ao princípio da eficiência. É 
o relatório. A determinação genérica de eficiência ao serviço público esta relacionada, dentre outras 
questões, a implementação na administração pública de mecanismos que objetivam resguardar a 
probidade e consequentemente o combate a corrupção. É flagrante que as modalidades de licitação 
carta convite, tomada de preços e concorrência se diferenciam, dentre outros elementos, pelo número 
de atos administrativos necessários a aplicação de cada modalidade, de forma que, nesta ordem, há 
um progressivo enrijecimento das etapas da licitação, de modo que não há dúvidas de que a modali-
dade concorrência dá muito mais segurança ao administrator em relação a possibilidade de fraude do 
que as outras modalidades, visto que os requisitos são mais específicos e a publicidade mais ampla. 
Trata-se, por conseguinte, de aplicação direta dos princípios da publicidade e da moralidade na ad-
ministração pública e, indiretamente, do princípio da eficiência também no que diz respeito a estas 
questões. Além deste argumento, há que se destacar o permissivo legal expresso a este tipo de pro-
cedimento (escolher a licitação mais burocrática quando possível a mais simples), insculpido no artigo 
23, parágrafo 4° da Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/93). Desta forma, a Banca conhece do recurso 
e julgo-o improcedente. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Rosicler Seberimo 
Inscrição: 87893 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 26 
ANÁLISE: A recorrente apresenta recurso contra o gabarito da questão número 26 do concurso, ale-
gando, em síntese, que a administração publica é dividida em administração direta e indireta. Desta 
forma, impugna o gabarito haja vista o enunciado da questão indicar o termo administração “direita”, 
argumentando tratar-se de erro material. É o relatório. Trata-se de erro ortográfico do enunciado da 
questão e, portando, erro formal. Ressalta-se, entretanto, que no mesmo enunciado, o mesmo con-
ceito foi escrito de forma correta, referindo-se, inclusive, como continuação da oração onde é verificá-
vel o erro ortográfico. Desta forma, é exigível a percepção de que se trata de erro de digitação, de 
modo que os conceitos (sentido material da questão) estão de acordo com a literatura doutrinária e 
jurisprudencial. Desta forma, a Banca conclui pelo conhecimento e não provimento do mesmo. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Rosicler Seberimo 
Inscrição: 87893 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 36 
ANÁLISE: O recorrente impugna a questão número 36 do concurso, requerendo alteração do gabari-
to. Aduz, a título de fundamentação, que compete privativamente a Câmara de Vereadores a fixação 
dos subsídios de seus membros. Cita o artigo 15, V, da Lei Orgânica Municipal. É o relatório. Trata-se 
de recurso fundamentado, de modo que reconheço o erro material existente na questão, de modo 
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que há uma divergência em relação ao conceito “privativamente”, insculpido no artigo 15, ao passo 
que também o artigo 14, inciso XXII trata do assunto, mas exigindo sanção do Poder Executivo, de 
onde decorre o equívoco na elaboração da questão. Não se trata de caso de alteração de gabarito, 
visto que também a alternativa “E” está correta, existindo, pois duas alternativas corretas na mesma 
questão. Deste modo, a Banca conhece o recurso e julgo-o procedente anulando a questão impug-
nada.  
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidato: Marco Aurélio da Silva 
Inscrição: 87780 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 17 
ANÁLISE: O argumento do candidato não tem fundamento, pois confunde união homo afetiva com 
casamento. O casamento gay ainda não está legalizado no Brasil, pois carece de legislação, apesar 
da justiça ter obrigado os cartórios a realizar oficialmente a união. O casamento gay, juntamente com 
a adoção de crianças, só se tornará oficial no país quando da aprovação pelo Congresso Nacional 
com a posterior sanção da Presidente da República. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marco Aurélio da Silva 
Inscrição: 87780 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 30 
ANÁLISE: O recorrente impugna tempestivamente o gabarito da questão número 30, requerendo a 
anulação da questão. Argumenta que há vício semântico no enunciado considerado correto na ques-
tão e argumenta que o principal elemento socioideológico da Constituição consiste nos direitos soci-
ais. Ademais, não fundamenta seu pedido na literatura doutrinária ou jurisprudencial, citando, tão 
somente, alguns dispositivos constitucionais. É o relatório. Contemporaneamente, necessário se faz 
compreender o texto constitucional em sua perspectiva sistêmica. Nesse sentido, uma das principais 
disputas política existente no período da Assembleia Nacional Constituinte e que se reproduz ainda 
hoje, não é outra senão a disputa em relação a intervenção do Estado na sociedade. Evidentemente 
que citada disputa perpassa a inteireza do texto constitucional, mas é especialmente nos dispositivos 
relacionados a ordem econômica que ela se manifesta. É certo, porém, que um dos principais expo-
entes do Direito Constitucional Brasileiro, Prof. José Afonso da Silva, sendo, inclusive, o doutrinador 
que com mais afinco discorre em seus textos sobre as questões ideológicas do direito constitucional, 
não faz, a princípio, distinção entre quais são os elementos sócio-ideológicos da constituição mais 
importantes (Curso de Direito Constitucional, 23°, p. 44, 2004). Entretanto, é possível afirmar que 
temos como basilar o princípio da função social da propriedade, insculpido nos artigos 5°, XXIII e 170, 
III, e que neles se inclui também a empresa como, obviamente, uma propriedade, de modo que os 
direitos sociais do trabalhador decorrem desta premissa. Não obstante isso, analisando também o 
conjunto da questão, todas as outras alternativas que não a alternativa “B”, inclusive a indicada pelo 
recorrente, contém erro de conteúdo patente, de forma que a única questão correta possível é a al-
ternativa indicada no gabarito preliminar. Desta forma, a Banca conhece do recurso e julgo-o impro-
cedente.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marco Aurélio da Silva 
Inscrição: 87780 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 33 
ANÁLISE: O recorrente questiona a questão número 33 do concurso, requerendo a alteração do ga-
barito preliminar. Argumenta sinteticamente que o direito de petição não esta em desuso, de modo 
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que é usado, segundo o recorrente, diariamente na administração público, especialmente na adminis-
tração municipal. Fundamenta sua posição em si mesmo, argumentando que “o candidato considera 
ela errada”. É o relatório. Acerca do assunto, argumenta José Afonso da Silva que “o direito de peti-
ção é mais sobrevivência do que uma realidade”, citando, inclusive, Jean Rivero. Deste modo, a Ban-
ca conhece o recurso e julgo-o improcedente.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marco Aurélio da Silva 
Inscrição: 87780 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 47 
ANÁLISE: O recorrente impugna a questão número 47 do concurso, requerendo sua anulação. Aduz, 
a título de fundamentação, erro material, visto que o princípio da anterioridade nonagesimal não apli-
ca ao Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR. É o relatório. Assiste razão ao re-
curso apresentado, mormente em razão do disposto no artigo 150, parágrafo 1° da Constituição Fe-
deral, tratando-se, pois, de patente erro material da questão. Desta forma, a Banca conhece do re-
curso e julgo-o procedente.  
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidata: Anna Carolina Petters Vitória 
Inscrição: 88854 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 30 
ANÁLISE: A recorrente questiona a questão número 30 do concurso, requerendo sua anulação. Ar-
gumenta que citada questão escapa dos conhecimentos exigidos pelo edital 02/2013. É o relatório. 
Vejamos o que diz o edital, in verbis:  
“Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Da 
Organização do Estado. Da Organização dos Poderes. Da Defesa do Estado e Das Instituições De-
mocráticas. Da Tributação e do Orçamento. Da Ordem Econômica e Financeira. Controle de Consti-
tucionalidade. Lei Orgânica do Município de Blumenau”.  
A questão número 30, que trata de questões teóricas do direito constitucional, limita-se, sim, ao exigi-
do pelo edital. Os elementos sócio-ideológicos estão contidos nos Direitos Fundamentais (artigo 6°); 
os elementos orgânicos estão contidos na Organização dos Poderes; os elementos estabilizadores 
estão contidos na Defesa do Estado e das Instituições Democráticas; os elementos limitadores estão 
contidos nos Direitos e Garantias fundamentais; os elementos formais de aplicabilidade compreen-
dem o disposto no artigo 5°, §1° da Constituição, dentro, pois do capítulo II do Título II da Constitui-
ção. Desta forma, a Banca conhece do recurso e julgo-o improcedente.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Anna Carolina Petters Vitória 
Inscrição: 88854 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 47 
ANÁLISE: A recorrente impugna a questão número 47 do concurso, requerendo sua anulação. Aduz, 
a título de fundamentação, erro material, visto que o princípio da anterioridade nonagesimal não apli-
ca ao Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR. É o relatório. Assiste razão ao re-
curso apresentado, mormente em razão do disposto no artigo 150, parágrafo 1° da Constituição Fe-
deral, tratando-se, pois, de patente erro material da questão. Desta forma, a Banca conhece do re-
curso e julgo-o procedente.  
PARECER: Questão anulada. 
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Candidato: Allan Annuseck  
Inscrição: 89125 
Cargo: Advogado  
Número da Questão: 28 
ANÁLISE: O recorrente impugna tempestivamente o gabarito da questão número 28. Argumenta que 
a alternativa correta é a “E” e não a “A”, conforme gabarito preliminar. Aduz, a título de fundamenta-
ção, que o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro é o misto, fundamentando na doutrina 
da lavra de Pedro Lenza. É o relatório.  Controle misto de constitucionalidade misto é aquele onde a 
compatibilidade vertical de algumas normas são verificadas exclusivamente pelo Poder Judiciário e 
outras normas são verificadas exclusivamente pelo Poder Legislativo, não sendo, pois, o caso da 
sistemática adotada pela Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que temos aqui o 
controle jurisdicional de constitucionalidade. Nesse sentido, é o entendimento de José Afonso da 
Silva (Curso de Direito Constitucional, 23° ed, p. 49, 2004) e Alexandre Morais ( Direito Constitucio-
nal, 17°, p. 630, 2005). Ademais, forma de controle esta relacionada ao procedimento ou tipo de ação 
que possibilita o mesmo, e não propriamente relacionada a sistema de controle, este sim, jurisdicio-
nal, político ou misto, de modo que não cabe razão ao recurso intermposto. Desta forma, a Banca  
conhece do recurso e julgo-o improcedente.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Allan Annuseck  
Inscrição: 89125 
Cargo: Advogado  
Número da Questão: 41 
ANÁLISE: O recorrente impugna a questão número 41 do concurso, e argumenta que a alternativa 
correta é a “B”. Não cita literatura, apenas o Código Civil. É o relatório. No próprio artigo citado pelo 
recorrente é possível sustentar a posição da banca. In verbis: 
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto 
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar (Código Civil). 
Desta forma, se não conservarem sua qualificação, deixam de ser de uso comum do povo ou de uso 
especial da administração e, logo, perdem a sua inalienabilidade, conforme regime jurídico dos bens 
públicos. Prescinde de fundamento o recurso interposto. A Banca conhece do recurso e julgo-o im-
procedente.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Waldir Zwrtes Junior 
Inscrição: 87386 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 36 
ANÁLISE: O recorrente impugna a questão número 36 do concurso, requerendo sua anulação ou 
alteração do gabarito. Aduz, a título de fundamentação, que compete privativamente a Câmara de 
Vereadores a fixação dos subsídios de seus membros. Cita o artigo 15, V, da Lei Orgânica Municipal. 
É o relatório. Trata-se de recurso fundamentado, de modo que reconheço o erro material existente na 
questão, de modo que há uma divergência em relação ao conceito “privativamente”, insculpido no 
artigo 15, ao passo que também o artigo 14, inciso XXII trata do assunto, mas exigindo sanção do 
Poder Executivo, de onde decorre o equívoco na elaboração da questão. Não se trata de caso de 
alteração de gabarito, visto que também a alternativa “E” esta correta, existindo, pois duas alternati-
vas corretas na mesma questão. Deste modo, a Banca conhece do recurso e julgo-o improcedente 
anulando a questão impugnada.  
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidato: Waldir Zwrtes Junior 
Inscrição: 87386 



 
 

 

www.furb.br 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

 

CNPJ: 82.662.958/0001-02 

Inscrição Estadual: 250.974.665 

Reconhecida pela Portaria Ministerial 

 n° 117 de 13/02/1986 

D.O.U. de 14/02/1986 

Mantenedora: Fundação 

Universidade Regional de Blumenau 

CAMPUS I – Central – Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – 89012-900 – Blumenau – SC – Tel.: (47) 3321-0200 – Fax: 3322-8818 

CAMPUS II – Complexo Tecnológico – Rua São Paulo, 3250 Itoupava Seca – 89030-080 – Blumenau – SC Tel.:(47) 3221-6000 – Fax: 3221-6001 

CAMPUS III – Rua São Paulo, 2171 – Itoupava Seca – 89030-000 – Blumenau – SC – Tel.: (47) 3321-7300 

CAMPUS IV – Complexo de Computação e Informática – Rua Braz Wanka, 238 – Vila Nova – 89035-160– Blumenau–SC – Tel:(47) 3321-7801 

CAMPUS V – Futuro Complexo de Saúde e Hospital Regional Universitário – Rua Samuel Morse, s/nº - Fortaleza – 89058-010 – Blumenau SC 

CAMPUS VI – Horto Florestal Experimental – Rodovia Jorge Lacerda, s/nº - 89110-000 – Gaspar SC – Tel.: (47) 3332-0238 

CAMPUS VII – Fund. De Piscicultura Integrada do Vale do Itajaí – FUNPIVI – Estr. dos Tiroleses, s/nº - Timbó SC – Tel.: (47) 3382-0512 

Cargo: Advogado 
Número da Questão: 46 
ANÁLISE: O recorrente impugna a questão número 46 do concurso, requerendo sua anulação. Ar-
gumenta, em síntese, que o enunciado II da questão também encontra-se correto, motivo pelo qual o 
gabarito está equivocado. Cita dispositivos do Código de Processo Civil e da Consolidação das Leis 
do Trabalho. É o relatório. Assiste razão ao fundamento apresentado pelo recorrente, corroborado, 
inclusive, pelo disposto no artigo 765 da Consolidação das Leis do Trabalho, visto que não é possível 
afirmar que o juiz do trabalho tem menos liberdade que o juiz de direito na produção das provas do 
processo. Desta forma, a Banca conhece do recurso e julgo-o procedente.  
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidato: Waldir Zwrtes Junior 
Inscrição: 87386 
Cargo: Advogado 
Número da Questão: 47 
ANÁLISE: O recorrente impugna a questão número 47 do concurso, requerendo sua anulação. Aduz, 
a título de fundamentação, erro material, visto que o princípio da anterioridade nonagesimal não apli-
ca ao Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR. É o relatório. Assiste razão ao re-
curso apresentado, mormente em razão do disposto no artigo 150, parágrafo 1° da Constituição Fe-
deral, tratando-se, pois, de patente erro material da questão. Desta forma, a Banca conhece o recur-
so e julgo-o procedente.  
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidata: Karine Cachoeira Rodrigues 
Inscrição: 89143  
Cargo: Analista Clínico 
Número da Questão: 38 
ANÁLISE: O Edital FURB nº 02/2013 apresenta, em seu anexo IV, como conteúdos programáticos 
para o concurso: “Imunologia Clínica: [...] Imunologia aplicada ao diagnóstico de doenças infecciosas 
e imunológicas”. A hepatite B é uma doença infecciosa cujo diagnóstico laboratorial é proeminente-
mente realizado por testes sorológicos (imunoensaios), e seu conhecimento é saber essencial ineren-
te à atividade do profissional analista clínico. O recurso deve ser indeferido.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Karine Cachoeira Rodrigues 
Inscrição: 89143  
Cargo: Analista Clínico 
Número da Questão: 40 
ANÁLISE: O Edital FURB nº 02/2013 apresenta, em seu anexo IV, como conteúdos programáticos 
para o concurso: “Imunologia Clínica:[ ...] Imunologia aplicada ao diagnóstico de doenças infecciosas 
e imunológicas;”. A Rubéola é uma doença infecciosa cujo diagnóstico laboratorial é proeminente-
mente feito por métodos sorológicos (imunoensaios), e seu conhecimento é saber essencial inerente 
à atividade do profissional analista clínico. O recurso deve ser indeferido.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Karine Cachoeira Rodrigues 
Inscrição: 89143  
Cargo: Analista Clínico 
Número da Questão: 42 
ANÁLISE: O aspecto clínico do paciente e um esfregaço sanguíneo mostrando células falciformes, 
células em formato de folha de azevinho e eritrócitos contendo corpúsculo de Howell-Jolly são bas-
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tante sugestivos de anemia falciforme. Na talassemia beta major o diagnóstico é simples. Não existe 
outra condição que seja semelhante à anemia de Cooley. O exame do esfregaço de sangue periférico 
revela a presença de hemácias nucleadas, eritrócitos hipocrômicos distorcidos e pontilhado basofí-
lico, que representa agregados de RNA ribossômico. A coloração supravital mostra a existência de 
acúmulos de cadeias alfa em excesso não pareadas. A pesar de eventualmente ocorrer nestes ca-
sos, o aparecimento de corpúsculo de Howell-Jolly não faz parte das alterações laboratoriais frequen-
tes em doentes com talassemia beta maior. Ocorre mais frequentemente em pacientes com condi-
ções complexas, como associação com talassemia beta-delta, não sendo, portanto a presença de 
corpúsculo de Howell-Jolly patognomônico ou sugestivo de talassemia beta.  
Conclusão: recurso indeferido.  
Refs.:  
- Naoum P.C. Hemoglobinopatias e Talassemias. SARVIER:São Paulo; 1 ed., 1997. 
- Dacie, J.V. & Lewis, S.M.  Practical Haematology. 8 ed. Churchill Levingstone: Edinburgh, 1995.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Karine Cachoeira Rodrigues 
Inscrição: 89143  
Cargo: Analista Clínico 
Número da Questão: 46 
ANÁLISE: O Edital FURB nº 02/2013 apresenta, em seu anexo IV, como conteúdos programáticos 
para o concurso: “Parasitologia clínica: Patologia, morfologia, epidemiologia, sintomatologia, profila-
xia, e diagnóstico das principais doenças causadas ao homem por parasitas intra e extra intestinais”. 
Os fungos são classificados em duas categorias: saprófitas (ou sapróbios) e parasitas. Parasitologia 
é a ciência que estuda os parasitas, os seus hospedeiros e relações entre eles. Como disciplina, o 
campo da parasitologia não é determinado pelo organismo ou ambiente em questão, mas pelo seu 
modo de vida, e seu conhecimento é saber essencial inerente à atividade do profissional analista 
clínico. O recurso deve ser indeferido.  
Ref.: Moraes R. G., Leite I. C., Goulart E. Parasitologia e Micologia Humana. Cultura Médica: Rio de 
Janeiro, 3 ed., 1988.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marcos Rodrigo Momo 
Inscrição: 88894 
Cargo: Analista de Sistemas 
Número da Questão: 16 
ANÁLISE: A apelação do candidato é totalmente desconforme, pois, referente à assertiva indicada, a 
compreensão dos países falantes de Língua Portuguesa, contemplados os situados na África Subsa-
ariana, faz parte do entendimento da questão. Ademais, o indicativo na tabela “Taxa de mortalidade 
infantil (mortes/1.000 nascidos vivos) (2012)” é muito preciso em indicar a prevalência elevada do 
problema sócio-sanitário exposto. Neste sentido, de modo algum a supressão do superlativo “maio-
res” na tabela causa dubiedade, tanto no entendimento da questão, quanto em sua resolução. Ainda 
assim, independente do posicionamento geográfico apresentado, indicando primazia de tal índice, ou 
não, em relação a escores X globo, a análise da questão deve-se ater à tabela selecionada e sua 
apresentação, bem como as assertivas a ela relacionadas são além de precisas, delimitadas sem 
sombra de contestação.   
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marcos Rodrigo Momo 
Inscrição: 88894 
Cargo: Analista de Sistemas 
Número da Questão: 22 
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ANÁLISE: O argumento do candidato não tem fundamento, pois do edital consta, claramente: TE-
MAS RELACIONADOS À QUESTÃO SOCIAL DA REALIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL. As 
questões geográficas são temas relacionados às questões sociais. Tudo que envolve questões soci-
ais, isto é, relativo à sociedade, pode ser contemplado nas questões. A localização do Egito tem rela-
ção direta aos temas sociais e políticos ocorridos nesse país. Ora, questões geográficas, entre elas a 
localização do país, estão vinculadas às questões sociais. Portanto, a questão está de acordo com o 
edital. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Daniel Severo Estrázulas 
Inscrição: 87066 
Cargo: Analista de Sistemas 
Número da Questão: 3 
ANÁLISE: A educação do menino se baseia em ordens. A mãe o censura, desaprova suas atitudes, 
chama a atenção dele, faz ameaças, repreendendo-o. Ela adverte, alerta, proíbe, manda, ordena, faz 
com que se cumpram ordens que venham a contê-lo, para que ele obedeça a todo custo. E mesmo 
que alguns verbos não estejam no imperativo, a linguagem do texto possui força coerciva suficiente 
para reprimir as ações impróprias "o tempo todo".   
"Ordem" significa, de acordo com o Dicionário Antônio Houaiss: 
* obediência às regras e aos superiores; disciplina.  
* regulamento sobre a conduta.   
* determinação de origem superior, de autoridade.  
Mantém-se a alternativa D. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Daniel Severo Estrázulas 
Inscrição: 87066 
Cargo: Analista de Sistemas 
Número da Questão: 28 
ANÁLISE: A afirmativa III refere que “Um ator representa um papel, que diferentes pessoas podem 
desempenhar.”, a qual é verdadeira. O próprio candidato não contesta a veracidade desta afirmação. 
A argumentação do candidato baseia-se na interpretação de que a afirmativa está fechando a possi-
bilidade que um ator seja apenas ou somente pessoas e não possa ser sistemas, dispositivos ou 
outros elementos externos ao sistema. Contudo, a afirmativa não afirma que apenas pessoas possam 
ser atores, mas sim que diferentes pessoas podem ser um ator. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Gilson Klotz 
Inscrição: 89253 
Cargo: Analista de Sistemas 
Número da Questão: 28 
ANÁLISE: A afirmativa III refere que “Um ator representa um papel, que diferentes pessoas podem 
desempenhar.”, a qual é verdadeira. O próprio candidato não contesta a veracidade desta afirmação. 
A argumentação do candidato baseia-se na interpretação de que a afirmativa está fechando a possi-
bilidade que um ator seja apenas ou somente pessoas e não possa ser sistemas, dispositivos ou 
outros elementos externos ao sistema. Contudo, a afirmativa não afirma que apenas pessoas possam 
ser atores, mas sim que diferentes pessoas podem ser um ator. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Rodrigo Antônio Müller 
Inscrição: 87252 
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Cargo: Analista de Sistemas 
Número da Questão: 28 
ANÁLISE: A afirmativa III refere que “Um ator representa um papel, que diferentes pessoas podem 
desempenhar.”, a qual é verdadeira. O próprio candidato não contesta a veracidade desta afirmação. 
A argumentação do candidato baseia-se na interpretação de que a afirmativa está fechando a possi-
bilidade que um ator seja apenas ou somente pessoas e não possa ser sistemas, dispositivos ou 
outros elementos externos ao sistema. Contudo, a afirmativa não afirma que apenas pessoas possam 
ser atores, mas sim que diferentes pessoas podem ser um ator. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Bárbara Sabrina Rovigo Salvador 
Inscrição: 87616 
Cargo: Analista de Sistemas- Business Intelligence 
Número da Questão: 35 
ANÁLISE: A argumentação da candidata é procedente. 
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidata: Bárbara Sabrina Rovigo Salvador 
Inscrição: 87616 
Cargo: Analista de Sistemas- Business Intelligence 
Número da Questão: 43 
ANÁLISE: O enunciado da questão solicitava que a candidata observasse “as associações do dia-
grama...” e “com base nas associações do diagrama...” a candidata deveria analisar as afirmativas. 
Desta forma, o desenho das entidades não deveria influenciar nesta análise. Além disso, a forma de 
representação gráfica das entidades não alteraria a veracidade (ou falsidade) de nenhuma das alter-
nativas apresentadas (I a IV). Soma-se a isto que as entidades já foram nomeadas de forma genérica 
(A, B, C, D) para não induzir o candidato a nenhum contexto que poderia gerar alguma interpretação 
equivocada das associações. 
PARECER: PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Lilian dos Santos 
Inscrição: 88639 
Cargo: Arquiteto 
Número da Questão: 39 
ANÁLISE: Conforme relato da candidata, os desenhos não possuíam escala, onde se esperava uma 
análise visual dos candidatos. A diferença visual percebida rapidamente na figura 2 é que a base dos 
dois cumes está na Cota 0, partindo da base 0 dois morros formavam-se separadamente. Diferente 
da figura 3, onde a base do morro forma-se com a cota 10 e 20, somente a partir da Cota 30 é que as 
curvas de nível dividem-se configurando os dois cumes, com uma base mais elevada do que seria o 
perfil da figura 2. Assim, o recurso deve ser indeferido.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Marilú Luzzani Keunecke 
Inscrição: 87800 
Cargo: Contador 
Número da Questão: 7 
ANÁLISE: A candidata solicita revisão do gabarito da questão 7 alegando que o gabarito divulgado 
pela FURB  indica a alternativa A como correta. Entretanto, a requerente está equivocada. O gabarito 
oficial aponta que a alternativa correta é a D. 
O requerimento é improcedente. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
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Candidata: Marilú Luzzani Keunecke 
Inscrição: 87800 
Cargo: Contador 
Número da Questão: 37 
ANÁLISE: O recurso da candidata é procedente. Não há alternativa correta devendo a questão ser 
anulada. 
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidata: Marilú Luzzani Keunecke 
Inscrição: 87800 
Cargo: Contador 
Número da Questão: 48 
ANÁLISE:O requerimento da candidata é procedente.  A questão 48 apresenta o quadro que faltou 
na questão 49, impossibilitando a resolução das duas questões razão pela qual devem ser anuladas. 
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidata: Ivanir Sartori 
Inscrição: 88638 
Cargo: Contador 
Número da Questão: 48 
ANÁLISE:O requerimento da candidata é procedente.  A questão 48 apresenta o quadro que faltou 
na questão 49, impossibilitando a resolução das duas questões razão pela qual devem ser anuladas. 
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidata: Edyna Petrochi 
Inscrição: 87934 
Cargo: Contador 
Número da Questão: 49 
ANÁLISE: O requerimento da candidata é procedente.  A questão 49 carece do quadro que, equivo-
cadamente, foi apresentado na questão 48, impossibilitando a resolução das duas questões, razão 
pela qual devem ser anuladas. 
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidata: Fabiana Pasold dos Santos 
Inscrição: 87324 
Cargo: Contador 
Número da Questão: 49 
ANÁLISE: O requerimento da candidata é procedente.  A questão 49 carece do quadro que, equivo-
cadamente, foi apresentado na questão 48, impossibilitando a resolução das duas questões, razão 
pela qual devem ser anuladas. 
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidata: Milene da Rosa 
Inscrição: 88552 
Cargo: Enfermeiro 
Número da Questão: 16 
ANÁLISE: O argumento da candidata não tem fundamento, pois do edital consta, claramente: TE-
MAS RELACIONADOS À QUESTÃO SOCIAL DA REALIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL. As 
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questões geográficas são temas relacionados às questões sociais. Tudo que envolve questões soci-
ais, isto é, relativo à sociedade, pode ser contemplado nas questões. A tabela evidencia questões 
sociais vinculadas a algumas regiões do planeta, tendo relação direta com temas sociais. Portanto, a 
questão está de acordo com o edital. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Milene da Rosa 
Inscrição: 88552 
Cargo: Enfermeiro 
Número da Questão: 22 
ANÁLISE: O argumento do candidato não tem fundamento, pois do edital consta, claramente: TE-
MAS RELACIONADOS À QUESTÃO SOCIAL DA REALIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL. As 
questões geográficas são temas relacionados às questões sociais. Tudo que envolve questões soci-
ais, isto é, relativo à sociedade, pode ser contemplado nas questões. A localização do Egito tem rela-
ção direta aos temas sociais e políticos ocorridos nesse país. Ora, questões geográficas, entre elas a 
localização do país, estão vinculadas às questões sociais. Portanto, a questão está de acordo com o 
edital. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Bruna Caroline de Souza 
Inscrição: 88977 
Cargo: Enfermeiro 
Número da Questão: 44 
ANÁLISE: A argumentação da requerente é procedente. O gabarito está errado. A alternativa correta 
é “A”. 
PARECER: Alteração de gabarito, da letra “B” para letra “A”. 
 
 
Candidata: Nádia Lisieski 
Inscrição: 88398 
Cargo: Enfermeiro 
Número da Questão: 46 
ANÁLISE: A argumentação não procede porque as informações contidas nas questões são suficien-
tes para saber qual a conduta correta a ser realizada após acidente com perfurocortante quando se 
sabe que o paciente fonte tem Hepatite C.  
A alternativa B que a reqquerente pretende como correta afirma que tem que encaminhar para o mé-
dico “conforme rotina, anti-HBC, HBsAg e HIV para controles”, mas há a necessidade de providenciar 
a comunicação justamente por ser um acidente de trabalho e verificação de anti-HCV e controles 
posteriores. A resposta correta da questão nº 46 é a “C”. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Patrícia Giacomelli Stenger 
Inscrição: 88852 
Cargo: Enfermeiro 
Número da Questão: 44 
ANÁLISE: A argumentação da requerente é procedente. O gabarito está errado. A alternativa correta 
é “A”. 
PARECER: Alteração de gabarito, da letra “B” para letra “A”. 
 
 
Candidato: Thiago de Souza 
Inscrição: 88126 
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Cargo: Engenheiro Químico 
Número da Questão: 23 
ANÁLISE:- O argumento do candidato não tem fundamento, pois os dados estão em percentagem 
(%). Se a população brasileira está envelhecendo e o número de analfabetos é maior nessa faixa 
etária, é lógico que o percentual, em relação ao restante da população com idade maior que 15 anos, 
tende a subir um pouco. Portanto, a questão está correta. Sugere-se a consulta ao seguinte site: 
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=1412371&tit=Analfabetismo
-deixa-de-cair-pela-1-vez-em-15-anos  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Thiago de Souza 
Inscrição: 88126 
Cargo: Engenheiro Químico 
Número da Questão: 39 
ANÁLISE: O recurso apresentado é totalmente infundado. 
A resposta correta é a alternativa (C). 
Justificando a resposta, o número de equações possíveis de serem escritas para este estágio de 
separação adiabático é: 
 

Equações Número de equações 

Igualdade de pressões das correntes que saem 1 

Igualdade de temperaturas das correntes que saem 1 

Relações de equilíbrio de fases C 

Balanços de massa C 

Balanço de energia 1 

Restrições de somatório de composições 4 

Total (2C + 7) 

 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Giovani Renato Zonta 
Inscrição: 87731 
Cargo: Engenheiro Químico 
Número da Questão: 26 
ANÁLISE: De fato há duas alternativas iguais, mas este fato não invalida a questão, pois a alternativa 
correta é a “A”.  O raciocínio que o requerente desenvolveu no sentido de justificar a alteração de 
gabarito e, consequentemente, a anulação da questão está equivocada. Quanto maior a condutivida-
de térmica, mais facilmente o calor é transferido e com isto menor é a diferença de temperatura que 
se estabelece. 
A questão está correta. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Márcia Verônica Léo Galvão 
Inscrição: 87802 
Cargo: Farmacêutico 
Número da Questão: 29 
ANÁLISE: Excesso de pilocarpina pode inicialmente resultar em dilatação dos vasos sanguíneos com 
queda na pressão arterial e um efeito compensatório reflexo de estimulação da taxa cardíaca. Níveis 
mais altos irão diretamente inibir a taxa cardíaca. Além disso, a estimulação dos receptores colinérgi-
cos muscarínicos pela pilocarpina pode resultar em miose, dilatação da musculatura lisa bronquial e 
aumento da motilidade gastrintestinal. A questão não considera que o medicamento esteja sendo 
usado por um paciente portador da Doença de Parkinson. Portanto, o recurso deve ser indeferido.  

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=1412371&tit=Analfabetismo-deixa-de-cair-pela-1-vez-em-15-anos
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=1412371&tit=Analfabetismo-deixa-de-cair-pela-1-vez-em-15-anos
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Ref.: Rosefeld T & Briscoe L. Case Files: Pharmacology. McGraw-Hill: New York, 2005, p. 26. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Márcia Verônica Léo Galvão 
Inscrição: 87802 
Cargo: Farmacêutico 
Número da Questão: 44 
ANÁLISE: De fato, houve um erro na digitação da questão, em virtude do corretor automático do 
processador de texto. A palavra original a ser inserida do texto era ‘importância’, e não impotência’.  
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidata: Cláudia Cristina Cardoso Martins da Silva 
Inscrição: 87784 
Cargo: Psicólogo 
Número da Questão: 7 
ANÁLISE: No que diz respeito ao recurso da candidata, mantém-se a alternativa D (única correta). A 
justificativa é que a candidata não percebeu que os pronomes estarão em ênclise nos períodos inici-
ados pelo verbo (que não seja o futuro), pois, na língua culta, não se abre a frase com pronome oblí-
quo, como ocorre na alternativa B ("Se vai pelo mundo..."), pois o correto é "Vai-se pelo mundo mais 
uma filha a perder-se?", do mesmo modo que "Vai-se a primeira pomba despertada!" (Raimundo Cor-
reia). 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Cláudia Cristina Cardoso Martins da Silva 
Inscrição: 87784 
Cargo: Psicólogo 
Número da Questão: 17 
ANÁLISE: O argumento do candidato não tem fundamento, pois confunde união homo afetiva com 
casamento. O casamento gay ainda não está legalizado no Brasil, pois carece de legislação, apesar 
da justiça ter obrigado os cartórios a realizar oficialmente a união. O casamento gay, juntamente com 
a adoção de crianças, só se tornará oficial no país quando da aprovação pelo Congresso Nacional 
com a posterior sanção da Presidente da República. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Cláudia Cristina Cardoso Martins da Silva 
Inscrição: 87784 
Cargo: Psicólogo 
Número da Questão: 26 
ANÁLISE: A troca de gabarito não pode ser efetuada porque a alternativa “A” menciona o perigo do 
envolvimento em promiscuidade, o que contraria o resultado de várias pesquisas na área.  
A questão fundamentada na obra de: Mussen, P. H., Conger, J. J.,Kagan, J. & Huston A. C. – Desen-
volvimento e Personalidade da Criança. Ed. Harbra. 1990. Pag. 354. O recurso deve ser, portanto, 
indeferido. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Cláudia Cristina Cardoso Martins da Silva 
Inscrição: 87784 
Cargo: Psicólogo 
Número da Questão: 32 
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ANÁLISE: A referida questão está fundamentada na obra: O Desenvolvimento Psicológico da Crian-
ça. Paul Mussen. 1975. Zahar Editora. Pgs.108-110. Trata-se de uma obra conceituada no que diz 
respeito à Psicologia do Desenvolvimento. A questão está correta, portanto, o recurso deve ser inde-
ferido. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Cláudia Cristina Cardoso Martins da Silva 
Inscrição: 87784 
Cargo: Psicólogo 
Número da Questão: 34 
ANÁLISE: A resposta à questão está muito clara em relação às características da Intervenção em 
Crise, a qual tem que ser redirecionada. A questão está fundamentada na obra de Cordioli, A. V. – 
Psicoterapias: abordagens atuais. Artmed. Porto Alegre. 1998. Pag. 156. A única alternativa que res-
ponde ao enunciado da questão é a “D”. Portanto, o recurso deve ser indeferido.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Cláudia Cristina Cardoso Martins da Silva 
Inscrição: 87784 
Cargo: Psicólogo 
Número da Questão: 38 
ANÁLISE: O conceito de insight definido na questão está correto e está fundamentado em: Cordioli, 
A. V. - Psicoterapias: Abordagens Atuais. Artmed. Porto Alegre. 1998. Pag. 55. O recurso, portanto, 
deve ser indeferido. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Cláudia Cristina Cardoso Martins da Silva 
Inscrição: 87784 
Cargo: Psicólogo 
Número da Questão: 39 
ANÁLISE: Documentos escritos como resultado de avaliação não são oferecidos ao cliente alvo, a 
menos que, solicitados. Não há nenhum documento que obrigue o profissional oferecê-lo, mas claro 
que o profissional deve ter o documento resultado da avaliação, inclusive arquivado por cinco anos. 
Referência: Cunha, J. A. - Psicodiagnóstico V. Artmed. Porto Alegre. 2000.( Q:12)Pag. 124.(Q14)Pag. 
90. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Edna Maria da Silva Vieira 
Inscrição: 87043 
Cargo: Psicólogo 
Número da Questão: 27 
ANÁLISE: A candidata está correta. Houve erro na utilização da expressão a qual, no caso, seria 
Identidade Profissional, tanto quanto nas alternativas. Portanto, o recurso fica deferido. 
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidata: Edna Maria da Silva Vieira 
Inscrição: 87043 
Cargo: Psicólogo 
Número da Questão: 32 
ANÁLISE: A referida questão está fundamentada na obra: O Desenvolvimento Psicológico da Crian-
ça. Paul Mussen. 1975. Zahar Editora. Pgs.108-110. Trata-se de uma obra conceituada no que diz 
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respeito à Psicologia do Desenvolvimento. A questão está correta, portanto, o recurso deve ser inde-
ferido. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Edna Maria da Silva Vieira 
Inscrição: 87043 
Cargo: Psicólogo 
Número da Questão: 41 
ANÁLISE: A questão acima referida está fundamentada na obra de Rey, F. G. - Epistemología cuali-
tativa e Subjetividad. EDUC, ed. da PUC. São Paulo. 1997. Pag. 169. A questão expressa exatamen-
te o significada de Subjetividade contendo uma descrição de todos os condicionantes relacionados à 
compreensão da definição. Portanto, o recurso deve ser indeferido. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Vinicius da Rocha Barros 
Inscrição: 88948 
Cargo: Psicólogo 
Número da Questão: 32 
ANÁLISE: A referida questão está fundamentada na obra: O Desenvolvimento Psicológico da Crian-
ça. Paul Mussen. 1975. Zahar Editora. Pgs.108-110. Trata-se de uma obra conceituada no que diz 
respeito à Psicologia do Desenvolvimento. A questão está correta, portanto, o recurso fica indeferido. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Rafael Souza Silveira 
Inscrição: 87292 
Cargo: Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais 
Número da Questão: 32 
ANÁLISE: Da questão 32 destaca-se a afirmativa I: “O intérprete deve reconhecer seu próprio nível 
de competência e ser prudente em aceitar tarefas, procurando assistência de surdos”. Esta afirmativa 
está errada. O requerente, entretanto, alega que “não se inclui que esses outros profissionais sejam 
surdos”. Ora, a “assistência de surdos”, não representa a garantia de apoio e ajuda profissional. Um 
interprete e/ou profissional pode ser surdo, mas nem todo surdo pode ser um interprete e/ou profissi-
onal. Por esta razão, a afirmativa I não pode ser considerada correta. 
As demais afirmativas são corretas, a saber: 
II- O intérprete deve ser uma pessoa de alto caráter moral, honesto, consciente, confidente e de equi-
líbrio emocional. 
III- O intérprete deve manter uma atitude imparcial durante o transcurso da interpretação, evitando 
interferências e opiniões próprias, a menos que seja requerido pelo grupo a fazê-lo. 
IV- O intérprete deve interpretar fielmente e com o melhor da sua habilidade, sempre transmitindo o 
pensamento, a intenção e o espírito do palestrante. 
V- O intérprete deve adotar uma conduta adequada de se vestir, sem adereços, mantendo a dignida-
de da profissão. 
Portanto, a única alternativa que contém a resposta correta é a B, ou seja: Apenas II, III, IV e V. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 

Candidata: Paola de Lima 
Inscrição: 87225 
Cargo: Auxiliar de Laboratório- Anatomia Humana 
Número da Questão: 32 
ANÁLISE: O recurso é procedente. A questão padece de um erro de elaboração, razão pela qual 
deve ser anulada. 
PARECER: Questão anulada. 
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Candidata: Paola de Lima 
Inscrição: 87225 
Cargo: Auxiliar de Laboratório- Anatomia Humana 
Número da Questão: 48 
ANÁLISE: Na questão 48 a resposta correta é "a) RIM" e não "b) BEXIGA URINÁRIA" conforme o 
gabarito do concurso.  
PARECER: Alteração de gabarito, da letra “B” para letra “A”. 
 
 

Candidato: Hélio Ricardo Naumann 
Inscrição: 87561 
Cargo: Auxiliar em Assuntos de Informática 
Número da Questão: 17 
ANÁLISE: O argumento do candidato não tem fundamento, pois a redução do número de deputados 
e senadores não está na pauta das discussões da reforma política proposta a partir de junho de 2013. 
A questão, portanto, está correta. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 

Candidato: André Giancotti Ferreira 
Inscrição: 88057 
Cargo: Técnico de Laboratório- Engenharia Elétrica 
Número da Questão: 33 
ANÁLISE: O recurso é procedente. Não restando alternativa correta, a questão deve ser anulada. 
PARECER: Questão anulada. 
 
 

Candidato: Rogério Rodrigo Hoffmann 
Inscrição: 89147 
Cargo: Técnico de Laboratório - Maquetaria 
Número da Questão: 41 
ANÁLISE: A justificativa do candidato procede, pois se considerarmos a medida da chapa com 1,84m 
x 2,75m, desconsiderando as perdas de medidas com o processo de corte, para conseguirmos 16 
bases conforme gabarito fornecido, as bases deveriam ser cortadas na medida de 0,46m x 0,6875m. 
O arredondamento da medida em 0,46 x 0,69 não foi correto, portanto, somos favoráveis à anulação 
da questão.  
PARECER: Questão anulada. 
 
 
Candidata: Gianni Montagna 
Inscrição: 88139 
Cargo: Técnico de Laboratório- Silvicultura 
Número da Questão: 10 
ANÁLISE: Manteve-se a alternativa A na questão 10. A candidata se equivocou, pois, na alternativa 
D, a conjunção "desde que" não apresenta ideia de condição ou hipótese, mas de tempo (desde que 
= assim que, logo que), ideia essa reforçada pelo sentido da oração principal "não há por que retardar 
a retirada de móveis e pessoas". 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Gianni Montagna 
Inscrição: 88139 
Cargo: Técnico de Laboratório- Silvicultura 
Número da Questão: 12 
ANÁLISE: Manteve-se a alternativa B (correta). 
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Justificativa: O primeiro período (composto) exige duas vírgulas, uma vez que "Em cidades menores 
e do interior" é um adjunto adverbial de lugar deslocado (para frente da primeira oração, quando de-
veria vir no final do período). O uso da segunda vírgula, após o vocábulo "sagrada", é plenamente 
justificado, pois o sujeito da oração anterior ("a hora do meio-dia") não é o mesmo da oração seguinte 
("todo o comércio"). As vírgulas do primeiro período são assim colocadas: Em cidades menores e do 
interior, a hora do meio-dia é sagrada, e todo o comércio fecha as portas. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Gianni Montagna 
Inscrição: 88139 
Cargo: Técnico de Laboratório- Silvicultura 
Número da Questão: 35 
ANÁLISE: A questão deve ser mantida, principalmente porque a candidata deveria se ater às alterna-
tivas apresentadas. A alternativa “E”, embora não esteja colocada da forma como está nas RAS (Re-
gras para Análise de Sementes), como sugere a candidata, não está errada, pois expressa a mesma 
relação de plântulas germinadas (sementes viáveis) por unidade de peso. Não existe na questão uma 
alternativa: "número de plântulas germinadas por peso de sementes avaliadas", logo, a candidata 
deveria se ater às alternativas apresentadas. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Gianni Montagna 
Inscrição: 88139 
Cargo: Técnico de Laboratório- Silvicultura 
Número da Questão: 36 
ANÁLISE: Na questão 36, deve ser mantida a alternativa “B” como resposta correta. A questão refe-
re-se à principal justificativa para a adoção do sistema de produção de mudas em raiz nua. A rustici-
dade da espécie também justifica o uso desse sistema, porém, não é a principal justificativa. No pró-
prio exemplo citado em relação ao Pinus a questão é bastante clara, pois, mesmo sendo uma espécie 
com elevada rusticidade, em uma região onde as condições climáticas não induzem a sua dormência 
no inverno não é possível aplicar este método de produção com sucesso.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidata: Gianni Montagna 
Inscrição: 88139 
Cargo: Técnico de Laboratório- Silvicultura 
Número da Questão: 37 
ANÁLISE: A questão 37 deve ser mantida, pois somente a alternativa “A” é a resposta correta. A 
alternativa E não pode ser considerada correta, pois a questão não faz nenhuma menção a volumes 
de recipientes e nem relaciona esses volumes à qualidade das mudas. Além disso, a afirmação da 
candidata de que “um saco plástico ideal para a produção de determinada muda sempre irá necessi-
tar de maior volume de substrato que um tubete ideal para a produção da mesma muda...” está equi-
vocada pois o desenvolvimento das mudas está mais relacionado ao conteúdo dos substratos e não 
ao seu volume. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
 

Candidata: Gianni Montagna 
Inscrição: 88139 
Cargo: Técnico de Laboratório- Silvicultura 
Número da Questão: 43 
ANÁLISE: Na questão 43 deve ser mantida a alternativa “C” como a resposta correta, pela seguinte 
razão: Nesta questão é solicitado que seja assinalada a alternativa que indica o parâmetro que apre-
senta maior relação com a qualidade fisiológica das mudas. Não foi solicitada a indicação de parâme-
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tro fisiológico de qualidade de mudas, entre as alternativas propostas. A massa seca total de mudas 
tem forte relação com as condições fisiológicas de desenvolvimento das mudas, pois é o resultado 
dos processos de absorção de nutrientes, realização de fotossíntese, assimilação e acumulação de 
reservas. Desta forma, entre as alternativas propostas, a massa seca apresenta a melhor relação 
com a qualidade fisiológica de mudas. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
 

Candidata: Gianni Montagna 
Inscrição: 88139 
Cargo: Técnico de Laboratório- Silvicultura 
Número da Questão: 47 
ANÁLISE: Deve ser mantida a alternativa “E” como resposta correta.  
Nesta questão foi solicitado assinalar a alternativa correta em relação aos métodos de enxertia. Em-
bora também seja possível realizar a enxertia pelo método de borbulhia entre plantas de espécies 
aproximadas, a realização deste método entre plantas da mesma espécie é possível, evidentemente. 
Da mesma forma, é possível e correto utilizar mais de uma gema de uma planta para enxertá-las em 
outra planta, em distintos procedimentos de enxertia por borbulhia. A alternativa E é uma afirmação 
em relação ao método e não um conceito do método. Desta forma, entende-se que o candidato não 
interpretou corretamente a questão e não é possível anulá-la diante dos argumentos apresentados. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
 

Candidata: Gianni Montagna 
Inscrição: 88139 
Cargo: Técnico de Laboratório- Silvicultura 
Número da Questão: 49 
ANÁLISE: Deve ser mantida a alternativa “B” como resposta correta. 
Todas as alternativas apresentadas dizem respeito a métodos de rustificação de mudas. Tanto a po-
da de raízes quanto a poda aérea também induzem a planta a um stress fisiológico, diminuindo tem-
porariamente o crescimento dos meristemas, a absorção e a transpiração. Essas alterações fisiológi-
cas permitem a sobrevivência das plantas em momentos de limitação na absorção de recursos, como 
é o caso do transplante de mudas para o campo. Portanto, a rustificação não é realizada somente por 
meio da redução da irrigação e/ou nutrição. Ao contrário do que destacou o requerente, quando se 
realiza a poda de raízes e a poda aérea, especialmente no final do ciclo de produção de mudas em 
viveiro, estamos realizando também a rustificação de mudas.  
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
Candidato: Marcos Eduardo Floriano 
Inscrição: 89216 
Cargo: Técnico em Radiologia 
Número da Questão: 24 
ANÁLISE: Ainda que se reconheça a importância da Baía de Babitonga à região citada, sua não-
representação no mapa exposto na questão não extingue a compreensão requerida. Anderson, Ribei-
ro e Monmonier (1981), ao citar Oliveira (1980), esclarecem que mapa é uma representação gráfica 
com exposição de acidentes físicos e culturais da superfície da Terra, ou de um planeta ou satélite. 
Por sua vez, o candidato deve considerar que dentro desta análise, além da projeção e simbolização, 
existe a escala, que determina, obrigatoriamente, a generalização da realidade.  Neste sentido, caso 
se seguisse o detalhamento requerido pelo candidato, seria necessário, sob pena de prejuízo de en-
tendimento, a pontuação de suas ilhas relacionadas: Alvarenga; Araújos de Dentro; Araújos de Fora; 
Araújos do Meio; Baiacu; Chico Pedro; Claras; Corisco; Ferreira; Flores; Grande; Guaraqueçaba; 
Itaguaçu; Herdeiros; Mandigituba; Maracujá; Mel; Murta; Negros; Pernambuco; Queimadas; Quiriri; 
Redonda e Rita. Ainda assim, salienta-se que a análise espacial cartográfica requerida não se refere 
à Baía, ou cidade específica, mas à mesorregião abrangida.  
O recurso é improcedente. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
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Candidato: Marcos Eduardo Floriano 
Inscrição: 89216 
Cargo: Técnico em Radiologia 
Número da Questão: 29 
ANÁLISE: Não procede a reclamação do candidato, porque o tema se enquadra na ementa (princí-
pios de formação de imagem). Segue fotocópia da tabela de processamento manual da marca Kodak 
conforme solicitado na questão. Livro Radiologia Odontológica - Aguinaldo de Freitas 5 Ed. pág. 49. A 
Banca manifesta-se, portanto, pelo indeferimento do recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marcos Eduardo Floriano 
Inscrição: 89216 
Cargo: Técnico em Radiologia 
Número da Questão: 31 
ANÁLISE: A questão foi elaborada em observância à programação oficial, especificamente, ao item 
“princípio de formação de imagem”. Trata-se do tema de imagens digitais e física de captura de ima-
gem. Em relação à radiologia é importante termos noções de Bit para conseguirmos tonalidades de 
cinzas na manipulação de imagens. A questão está correta. A Banca manifesta-se, portanto, pelo 
indeferimento do recurso. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marcos Eduardo Floriano 
Inscrição: 89216 
Cargo: Técnico em Radiologia 
Número da Questão: 32 
ANÁLISE: O assunto se enquadra na programação oficial (técnica do raio-x odntológico). A referida 
questão trata da indicação principal para visualizar alterações de cortical em lesões patológicas em 
técnica radiográfica intra-bucal. A questão está nas págs. 344 e 345 do Livro de Radiologia Odontoló-
gica de Aguinaldo de Freitas, 5 Ed. A Banca manifesta-se, portanto, pelo indeferimento do recurso. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
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Candidato: Marcos Eduardo Floriano 
Inscrição: 89216 
Cargo: Técnico em Radiologia 
Número da Questão: 33 
ANÁLISE: O requerente solicita alteração de gabarito e afirma que o gabarito da FURB indica como 
alternativa correta a “E”. Entretanto, o candidato está equivocado. Do gabarito oficial consta a alterna-
tiva “A”. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marcos Eduardo Floriano 
Inscrição: 89216 
Cargo: Técnico em Radiologia 
Número da Questão: 35 
ANÁLISE: O requerente solicita alteração de gabarito e afirma que o gabarito da FURB indica como 
alternativa correta a “E”. Entretanto, o candidato está equivocado. Do gabarito oficial consta a alterna-
tiva “C”. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marcos Eduardo Floriano 
Inscrição: 89216 
Cargo: Técnico em Radiologia 
Número da Questão: 40 
ANÁLISE: A questão está correta. O tempo de espera para realização do exame é de 12 á 24 horas, 
conforme gabarito. Referência: Diagnóstico de Radiologia Veterinária do Thrall na 5 Ed., pág. 750. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marcos Eduardo Floriano 
Inscrição: 89216 
Cargo: Técnico em Radiologia 
Número da Questão: 45 
ANÁLISE: A questão foi elaborada respeitando-se a programação oficial, especificamente o item 
Tomografia Computadorizada, e está fundamentada no: Tratado de Técnica Radiológica e Base Ana-
tômica, 4 Ed. de Bontrager, Cáp. 23, pág. 665. A Banca manifesta-se, portanto, pelo indeferimento do 
recurso. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marcos Eduardo Floriano 
Inscrição: 89216 
Cargo: Técnico em Radiologia 
Número da Questão: 47 
ANÁLISE: A questão foi elaborada respeitando-se a programação oficial e se enquadra no item Prin-
cípios de Formação de Imagens. Como referência para o entendimento deste tema sugere-se o livro 
de Aguinaldo de Freitas 5 Ed. pág. 48. Na referida obra,consta a fórmula do líquido do revelador ma-
nual. A questão está correta e a Banca manifesta-se, portanto, pelo indeferimento do recurso. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marcos Eduardo Floriano 
Inscrição: 89216 
Cargo: Técnico em Radiologia 
Número da Questão: 48 
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ANÁLISE: A questão observa rigorosamente a programação oficial e diz respeito à Proteção Radio-
lógica, e mais especificamente, aos efeitos biológicos na radiação. A questão está correta e se en-
contra na classificação de Ellinger à pág. 70 do Livro Radiologia Odontológica de Aguinaldo de Frei-
tas, 5 Ed. A Banca manifesta-se, portanto, pelo indeferimento do recurso. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marcos Eduardo Floriano 
Inscrição: 89216 
Cargo: Técnico em Radiologia 
Número da Questão: 50 
ANÁLISE: “há aquele que, independente de receber elogios, faz a coisa certa”, esta citação, presente 
no enunciado da questão, legitima o item III, alternativa esta apontada pelo candidato como “absur-
da”. “Absurda” é a ligação feita entre a assertiva e a exemplificação invocada, pois esta, de antemão, 
desconfigura um comportamento correto. Neste sentido, por via lógica, a afirmação exposta no item 
III é verdadeira se e somente se a exemplificação dada pelo candidato for falsa, situação esta, convic-
tamente ocorrida. Ainda assim, o enunciado da questão é sobremaneira claro quanto à defesa do 
posicionamento ético, englobando-se nesse espectro, de modo muito claro, até mesmo óbvio, o re-
querimento da impessoalidade. O item III enfaticamente não defende a ação embasada pelo “fazer 
vistas grossas”, mas sim pelo respeito ao outro, princípio este, independente de cargo público ou 
privado, resguardado pelos Direitos Humanos. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Marcos Eduardo Floriano 
Inscrição: 89216 
Cargo: Técnico em Radiologia 
Número da Questão: 26 a 50 
ANÁLISE: O recorrente alude que a parte específica da prova deve ser anulada alegando que a 
mesma não respeita a proporcionalidade de questões por área e acrescenta que “áreas propostas na 
ementa sequer foram abordadas, abordando de forma clara e desproporcional a radiologia odontoló-
gica e veterinária [...] direcionando o certame para tais áreas, isto não está previsto no edital [...]”.   
Argumenta que, da forma como foi concebida a prova, causa benefício aos profissionais que traba-
lham e têm experiência ou alguma especialização nas referidas áreas. Requer tratamento igualitário 
aos demais cargos técnicos em relação à prova prática. Por último o requerente aponta uma irregula-
ridade na realização do certame: “a entrada tardia do candidato 88822 DEIVID MANOEL DORVAL 
DA SILVA, adentrou a sala onde foi realizado o certame, após o horário determinado no edital, sendo 
as 08:05hs, tratamento este desigual para com os demais candidatos.” É o relatório. 
Vejamos inicialmente o que prevê a programação: 
“Física das Radiações. Princípios de Formação da Imagem. Proteção Radiológica: normas da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Efeitos Biológicos das Radiações. Anatomia 
Radiológica e Posicionamento em Radiologia: Torácica. Abdominal. Membros superiores e cintura 
escapular. Membros inferiores e cintura pélvica. Coluna vertebral. Crânio e face. Sistema gastro-
intestinal. Sistema urinário. Pediátrica. Mamária. Tomografia Linear. Anatomia Radiológica e 
Posicionamento em Tomografia Computadorizada do Crânio. Anatomia Radiológica e 
Posicionamento em Tomografia Computadorizada Torácica, Abdominal e Pélvica. Radiologia 
Veterinária: técnicas, posicionamento, anatomia, proteção radiológica, legislação e normatização. 
Radiologia odontológica: posicionamento, proteção radiológica, anatomia, técnica de RX ,legislação e 
normatização.” 
As questões se limitam ao exigido pelo edital e este, por sua vez, não prevê proporcionalidade entre 
os diferentes temas, da forma como sugere o requerente. Talvez não seja de conhecimento do 
candidato, mas vale esclarecer que nenhum concurso de caráter público tem a obrigatoriedade de 
abordar integralmente a ementa abarcada, bem como exercitar o princípio de proporcionalidade de 
questões à prova.  
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O anexo VI do edital prevê que o ocupante do cargo de Técnico em Radiologia seja capaz de prepa-
rar materiais e equipamentos para exames e operar aparelhos de Raios X e outros. Ora, conclui-se 
que essas atribuições sejam observadas em relação aos equipamentos disponíveis na Instituição e à 
preparação de materiais dos quais esta mesma Instituição necessitará para suas atividades de ensi-
no, de pesquisa e de extensão.  
Quanto à ausência de prova prática não há como conhecer o recurso do candidato por ser extempo-
râneo. A norma editalícia prevê: 
“20.1 O ato de inscrição importa no conhecimento das instruções e na aceitação total das condições 
do Concurso Público fixadas neste Edital.” 
Em relação à entrada subsequente de concorrente, o apontamento, além de má-fé, não procede, pois 
o fechamento da porta de acesso ao local das provas deu-se, conforme edital, às 8h. Neste sentido, é 
perfeitamente compreensível um necessário tempo de deslocamento até a sala de realização da pro-
va e/ou uso de banheiro.  
De forma alguma houve tratamento desigual a que o requerente alude. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Altair Stano 
Inscrição: 88330 
Cargo: Motorista 
Número da Questão: 10 
ANÁLISE: A análise isolada das classes gramaticais solicitadas – substantivos e adjetivos – leva aos 
números 4, para adjetivos, e 6, para substantivos, conforme consta nas alternativas A e C. 
Entretanto, a análise da questão, como um todo – enunciado e resposta– nos leva a considerar que 
somente a alternativa A seja a correta, visto que, foi afirmado, inicialmente, que havia “substantivos e 
adjetivos” e, posteriormente, foi solicitado o número desses “substantivos e adjetivos”. Essa repetição 
– “substantivos e adjetivos” – estabelece uma lógica de que a resposta se encontra nessa sequência. 
Portanto, não há razão para anulação da questão. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Altair Stano 
Inscrição: 88330 
Cargo: Motorista 
Número da Questão: 50 
ANÁLISE: Dos princípios constitucionais que devem ser observados na função pública, entre outros, 
destacam-se: Legalidade, Impessoalidade e Moralidade. Não há como o servidor público ser ético 
durante sua jornada de trabalho e fora dela desrespeitar do padrão moral exigido para não compro-
meter os bons costumes da sociedade.  No exercício de sua função pública, o servidor, além das 
normatizações vigentes nos órgãos e entidades públicas que regulamentam e determinam a forma de 
agir do agente público, deve respeitar os valores éticos e morais que a sociedade impõe para o con-
vívio em grupo. A não observação desses valores acarreta uma série de erros e problemas no aten-
dimento ao público e aos usuários do serviço, o que contribui de forma significativa para uma imagem 
negativa do órgão e do serviço. 
O caráter público do seu serviço deve se incorporar a sua vida privada e ser uma constante em seu 
relacionamento com o público. 
A questão está correta e todas as afirmativas são verdadeiras, ou seja: 
- No exercício de suas funções o servidor público de qualquer nível ou hierarquia deve respeitar os 
valores éticos e morais que a sociedade impõe para o convívio em grupo.  
- O servidor deve estar atento aos princípios éticos não apenas no exercício de suas funções, mas 24 
horas por dia durante toda a sua vida. 
 - O servidor deve pautar seu trabalho em princípios como a impessoalidade, a moralidade e a legali-
dade, entre outros. 
 - O servidor peca contra a ética quando deixa uma pessoa sem resposta ou solução de um problema 
ou tarefa.  
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CAMPUS V – Futuro Complexo de Saúde e Hospital Regional Universitário – Rua Samuel Morse, s/nº - Fortaleza – 89058-010 – Blumenau SC 

CAMPUS VI – Horto Florestal Experimental – Rodovia Jorge Lacerda, s/nº - 89110-000 – Gaspar SC – Tel.: (47) 3332-0238 

CAMPUS VII – Fund. De Piscicultura Integrada do Vale do Itajaí – FUNPIVI – Estr. dos Tiroleses, s/nº - Timbó SC – Tel.: (47) 3382-0512 

PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
Candidato: Valdenir Fritzen 
Inscrição: 89266 
Cargo: Pedreiro 
Número da Questão: 32 
ANÁLISE: A solicitação do requerente é procedente. A questão, de fato, não contém a alternativa 
correta. 
PARECER: Questão anulada. 
 
 
 
 


