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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2018 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS RECURSOS – RESULTADO PRELIMINAR  
 
 
 

Segue análise dos recursos interpostos pelos candidatos, referente ao Resultado Preliminar 
do Concurso Público – Edital 001/2018, para a Administração Direta de Timbó. 
 
Candidata: MIRIAN DE OLIVEIRA GIROTTO 
Inscrição: 173350 
Cargo: Técnico em Enfermagem 
ANÁLISE: A Banca mantém o parecer anterior e acrescenta: 
Para além do parecer anterior, destaca-se o risco de hipervolemia que indica a existência de um volume 
de água superior ao normal no compartimento de líquido intravascular, outro exemplo de desequilíbrio 
de líquidos. Um edema ocorre quando o excesso de líquido é distribuído no espaço intersticial. Quando 
ele se acumula em áreas dependentes do organismo (que são influenciadas pela gravidade). A hipervo-
lemia pode levar a uma sobrecarga circulatória, em especial em pacientes com distúrbios da função 
cardíaca. 
Cuidados de enfermagem: O equilíbrio de líquidos é restaurado por meio do (a) 
- Tratamento do problema que contribui para o aumento do volume de líquidos 
- Restrição ou limitação do consumo de líquidos orais. 
- Redução do consumo de sal. 
- Interrupção das infusões intravenosas ou redução do volume infundido.  
(TIMBY, 2014) 
Assim a enfermagem deve ter conhecimento suficiente para o raciocínio lógico, pois se o paciente não 
tiver o controle adequado do volume de líquidos no caso infusão de líquidos através de soros recebendo 
o volume adequado e, por exemplo: pacientes com disfunção cardíaca o excesso de líquidos pode levar 
a uma sobrecarga circulatória gerando complicações. Desta forma o controle deve ser criterioso. Pois 
se a cada troca da solução infundida a enfermagem acrescer mais líquidos do que o necessário pode 
levar a problemas clínicos. Outro exemplo é em crianças onde a infusão do volume de líquidos deve ser 
bem criteriosa para evitar sobrecarga circulatória. Assim justifica-se a redução do volume de soro para 
acrescer o volume medicamentoso. 
As soluções EV costumam ser armazenadas em bolsas plásticas contendo 1.000, 500, 250, 100 ou 
50ml de solução. O médico especifica o tipo de solução, as substancias adicionais, o volume e a dura-
ção da infusão. A enfermagem realiza o preparo e administração da medicação de forma correta e se-
gura para o paciente. 
Das responsabilidades - Art. 16 cabe à enfermagem. Assegurar ao cliente uma assistência de enferma-
gem livre de danos decorrentes de imperícia ou negligencia. 
Art. 18 “manter-se devidamente atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e cultu-
rais em benefício da clientela, coletividade e do desenvolvimento da profissão”. 
PARECER: Recurso Indeferido. 
 
Candidata: BRUNA ZIMERMANN 
Inscrição: 173834 
Cargo: Arquiteto 
ANÁLISE: Conforme solicitado, segue informações das questões anuladas: 
 
Questão 13:  
A questão 13 foi anulada em razão de não haver alternativa correta. A alternativa que consta no gabari-
to oficial não está correta. (“A Serra do Mar é conhecida como a “Cordilheira Brasileira” devido a sua 
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formação montanhosa prolongada, cerca de 1000 km de extensão e altitudes que variam de 1200 a 
2200 metros acima do nível do mar”). 
As novas medições, apoiadas pela UFRJ e pelo IBGE, revelam que a Serra do Mar apresenta altitudes 
superiores a 2.200m. O Pico Maior de Friburgo mede 2.366 m, a Pedra do Sino, tem altitude de 2.255 m 
e o Pico do Caledônia tem altitude de 2.257m. Assim sendo, não há alternativa capaz de responder ao 
enunciado da questão. 
 
Questão 34:  
Considerando a questão apresentada: 
O Uso e Ocupação do Solo do Município de Timbó é disposto pela Lei Complementar nº 363, de 26 de 
dezembro de 2016. Com base nesta Lei, analise as afirmativas e identifique as corretas: 
(     ) O zoneamento do Município de Timbó objetiva adequar o uso do solo ao relevo. 
(     ) Os tipos usos são classificados em pequeno, médio e grande portes, tomando como único parâ-
metro a área construída destas edificações.    
(     ) O lote mínimo previsto é de 300m², em Zona Residencial 1 (ZR1), não podendo ser de esquina. 
(     ) O zoneamento do município de Timbó prevê casos de restrições ao tamanho do lote e tipologia de 
edificação em áreas de cotas de enchente. 
(     ) Com exceção das zonas que não permitem ocupação, edificação ou parcelamento, as demais zo-
nas preveem um taxa de permeabilidade mínima do lote.  
 
Assinale a resposta correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
 
Em análise, observa-se que: 
a) As afirmações não estão numeradas;  
b) a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Timbó, de fato é a Lei 483 de 26 de dezembro de 
2016, havendo troca/erro do elaborador da questão do número 483 por 363 (a data da lei confere com a 
Lei nº 483). O Número da Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Timbó é a 483/2016, altera-
da posteriormente pela Lei nº 503 de 18 de junho de 2018 (Lei não incluída no Edital, porém vigente e 
na qual constam os o Macrozoneamento, Zoneamento e quadro de Índices Urbanísticos). 
Em análise das afirmativas, considerando a Lei nº 483/2016 e a Lei nº 503/2018, podemos verificar: I) 
Correta, conforme art. 3, inciso II da Lei nº 483/2016; II) Incorreta, pois a Lei nº 483/2016, em seu art. 7, 
além da área construída pela edificação, também considera o número de pessoas atendidas pelo esta-
belecimento; III) Correta, segundo art. 39 da Lei nº483/2016 e Anexo III da Lei nº 503/2018; IV) Correta, 
segundo art. 42 e 43 da Lei nº 483/2016 e art. 43-E e 43-F da Lei nº 503/2018. 
Considera-se que a alternativa que considera corretas as afirmativas I, III, IV e V é a resposta correta; 
porém observa-se que houve incorreta informação do número da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 
Município de Timbó - a Lei nº 483, de 26 de dezembro de 2016 é a correta; e no edital não é citada Lei 
Complementar nº 503, de 18 de junho de 2018 que altera a Lei citada anteriormente e possui o Macro-
zoneamento, Zoneamento e Índices Urbanísticos vigentes no município de Timbó. 
 
Questão 38:  
As afirmações estão enumeradas, mas a questão pede para registrar V, para as verdadeiras, e F, para 
as falsas. 
 
Questão 39:  
Considerando a análise da afirmativa: 'O estudo de impacto de vizinhança deve ser realizado e apresen-
tado para obtenção das licenças ou autorizações de construção e ampliação ou funcionamento de em-
preendimentos que gerem impacto pela geração de tráfego e/ou ruído'; ela também é uma afirmativa 
correta. 
Houve erro por parte do elaborador da questão, que intencionou escrever:  'O estudo de impacto de 
vizinhança deve ser realizado e apresentado para obtenção das licenças ou autorizações de construção 
e ampliação ou funcionamento apenas de empreendimentos que gerem impacto pela geração de tráfe-
go e/ou ruído. 
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Assim, havendo duas afirmativas corretas e com o enunciado solicitando apenas a indicação de uma 
alternativa correta, a questão é invalidada. 
 
PARECER: Recurso Indeferido. 
 

 
Timbó, 05 de abril de 2019. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Coordenação do Concurso FURB  


