
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÃO DE GABARITO DEFINITIVO E  

DIVULGAÇÃO DO GABARITO RETIFICATIVO 
 

Tendo em vista as manifestações encaminhadas no período correspondente ao item 9.8 do Edital de 
Abertura, a Fundatec procedeu à nova e acurada análise das solicitações encaminhadas. Após esse 
processo, aponta-se o que consta a seguir. Para os demais questionamentos, que não estão aqui 
respondidos, mantém-se o que foi divulgado anteriormente, sem nenhum tipo de alteração. 
 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

CARGO(S): ENGENHEIRO CIVIL 
 

 
QUESTÃO: 36 – ANULADA. De acordo com a justificativa dada pela banca, a questão deveria ter seu 

gabarito alterado de alternativa “D” para alternativa “E”, porém, o gabarito foi mantido. Conforme item 9.6.3, 

constatada, pela FUNDATEC, irregularidade que culmine em alteração de um gabarito de alguma questão 

da Prova Teórico-Objetiva após a publicação do Gabarito Definitivo, será publicado Gabarito Definitivo 

Retificativo e justificativa para essa alteração. No entanto, se o erro for constatado e divulgado após a 

publicação das notas preliminares, a questão irregular terá o seu gabarito anulado, independentemente de 

haver alternativa correta. 

 
GABARITO RETIFICATIVO 
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Matéria 

31 B Conhecimentos Específicos 

32 D Conhecimentos Específicos 

33 E Conhecimentos Específicos 

34 C Conhecimentos Específicos 

35 C Conhecimentos Específicos 

36 * Conhecimentos Específicos 

37 A Conhecimentos Específicos 

38 D Conhecimentos Específicos 

39 E Conhecimentos Específicos 

40 E Conhecimentos Específicos 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL/SC 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
 

JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU 
ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
 
De acordo com o Edital de Abertura 01/2019, que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes, 
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem 
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas 
em Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. 
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE BORRACHARIA E LAVAGEM, AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS , MOTORISTA 
 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. A contradição da preposição universal afirmativa TODO é a 
particular negativa ALGUM… NÃO, portanto, a resposta ‘Algum homem não é feliz’, alternativa E, está correta.   

 
NÍVEL MÉDIO 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE CONTÁBIL, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 01, 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 02, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

MICROÁREA 03, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 06, AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'D'. A pergunta solicitava ao candidato que assinalasse a resposta que 
NÃO apresenta o nome de uma rede social que tenha omitido o número de RESPOSTAS DE SEGUIDORES. 
No texto, temos: "Em julho deste ano, o Instagram deu o primeiro passo. Passou a "esconder" o número de 
curtidas das postagens feitas em sete países do mundo:" (linhas 20-21). O Instagram, ao omitir as curtidas, 
passou a omitir um TIPO DE RESPOSTA de seguidores de redes sociais. Nas linhas 26-28, três outras redes 
sociais são mencionadas como tendo adotado ou estando em fase de testes para o mesmo procedimento. 
"Hoje em dia, sabe-se que o Facebook (dono do Instagram) faz testes internos no mesmo sentido, assim como 
o Twitter. O YouTube, por sua vez, deixou de mostrar o número exato de pessoas inscritas em canais. A 

 



contagem mostra apenas números aproximados". A rede de comunicação WhatsApp não é uma das redes 
mencionadas que tenha abolido o número de respostas de seguidores, entendendo-se como resposta de 
seguidores, as curtidas ou likes, assunto desenvolvido ao longo de todo o texto. Diante do exposto, indefere-
se o recurso. 
 

 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 01, AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – MICROÁREA 02, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 03, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 06, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AUXILIAR EM 

SAÚDE BUCAL 
 

 

 

QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'C'. Assertiva II – falsa – “Talvez esse lado da desmetrificação mere...a 
ser mais debatido” (l. 46-47). Lembrando que textos de opinião são também, em sua essência, texto 
dissertativo-argumentativos, não sendo o debate de um assunto uma forma de exclusão, ainda que implícita, 
da opinião do autor do texto. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 

QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'A'. A palavra desmetrificação é formada por derivação parassintética, 
com a adição do prefixo des- e do sufixo -ção, assim como o vocábulo “emagrecer”, que sofreu a adição do 
prefixo e- e do sufixo -ecer ao adjetivo “magro”. O que estava sendo avaliado era o conhecimento do candidato 
acerca dos processos de formação de palavras, não o significado dicionarizado das palavras. Sabemos que é 
possível criar palavras com uso produtivo na língua, mesmo que tais palavras não existam de fato, apenas 
como recurso comunicativo, haja vista a prática de escritores consagrados como Guimarães Rosa. Diante do 
exposto, indefere-se o recurso. 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE CONTÁBIL, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 01, 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 02, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

MICROÁREA 03, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 06, AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 

 

 

 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão aborda um raciocínio sobre operações com conjuntos, 
pedindo quantos elementos fazem parte da intersecção dos três conjuntos. Outrossim, a interpretação das 
questões para resolução em prova também faz parte da avaliação do certame. Uma vez que a questão tem 
apenas uma alternativa correta e o conteúdo está dentro do previsto no edital, a mesma enquadra-se como 
legal no processo. Argumentação inválida. 
 

 

 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 01, AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – MICROÁREA 02, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 03, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 06, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AUXILIAR EM 

SAÚDE BUCAL 
 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 36 aborta conhecimentos de porcentagem e, a pergunta 
é “quantos km foram asfaltados do trecho em obras no segundo dia?”. Portanto, para responder devemos 
saber qual é o total do trecho em obras para, depois, determinar quantos quilômetros foram feitos no segundo 
dia. Então: 20% corresponde a 25 km, então 100% corresponde a x km: 
 
(25.100)/20 = 2500/20=125 km representa todo o trecho em obras, então, como já foram asfaltados 25 km no 
primeiro dia, ainda faltam 100 km para terminar. 
 
Desses 100 km, 30% foram feitos no segundo dia, ou seja, 30 km. Argumentação inválida. Recurso indeferido. 
 
 
 
 
 
 

 



 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca indefere o recurso, pois a música pode ser utilizada em 
vários momentos do processo de ensino-aprendizagem, sendo de grande importância na busca do 
conhecimento, permitindo avanços no desenvolvimento lúdico, criativo, emotivo e cognitivo. As entidades 
escolares devem incentivar a interdisciplinaridade e suas várias possibilidades, pois a música ajuda em todas 
as fases e etapas do ensino. Ainda, segundo SCAGNOLATO, 2006:  A música não substitui o restante da 
educação, ela tem como função atingir o ser humano em sua totalidade. A educação tem como meta 
desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que é capaz. Porém, sem a utilização da música não é 
possível atingir a esta meta, pois nenhuma outra atividade consegue levar o indivíduo a agir. A música atinge 
a motricidade e a sensorialidade por meio do ritmo e do som, e por meio da melodia, atinge a afetividade. 

 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. A banca indefere os recursos, pois a alternativa apresentada com 
a ortografia "novo ano" não invalida a questão, visto que não é a alternativa correta. De acordo com o PNE, 
meta 17, é valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a 
equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final 
do sexto ano de vigência deste PNE. 
 

 

  
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): ENFERMEIRO 

 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, a qual 
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  Disponível em > 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html  
3.4 - Tipos de Equipes: 
1 - Equipe de Saúde da Família (eSF): É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da 
Atenção Básicano país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, 
qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com 
maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além 
de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 
Composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, 
enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente 
comunitário de saúde (ACS). Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os 
profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar 
ou técnico em saúde bucal. 
O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, 
epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local. 
Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 
100% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html


Para equipe de Saúde da Família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais 
para todos os profissionais de saúde membros da ESF. Dessa forma, os profissionais da ESF poderão estar 
vinculados a apenas 1 (uma) equipe de Saúde da Família, no SCNES vigente. 

Nesse sentido, gabarito mantido pois a assertiva (V), está incorreta, conforme portaria acima. Prezamos 
em utilizar referencias atualizadas do Ministério da saúde. 

 

 
CARGO(S): ENGENHEIRO CIVIL 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. Todos os conceitos: acessível, adaptado, adequado e adaptável 
estão de acordo com a NBR 9050:2015. O único que difere é ajustável (alternativa E) e, portanto, é a opção 
que deve ser assinalada. 

 

 
QUESTÃO: 40 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'E'. Estaca Hélice 
Contínua é o tipo de estaca mais utilizado comercialmente na execução de fundações, não demandando a 
utilização de camisas metálicas haja vista que é feita a concretagem paralelamente a retirada do trado, 
conforme mencionado no texto. 
 

 

 
CARGO(S): NUTRICIONISTA 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicita o nome de todo o processo, sabendo que não é 
possível fazer antissepsia sem antes ter feito a higienização. A questão foi formulada a partir das orientações 
da RDC 216 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. O item I desta questão está errado, pois a realidade da população 
idosa brasileira é não ter uma boa condição econômica e nem ter a família para ajudá-lo nas compras e 
armazenamento dos alimentos.  Os itens II, III e IV estão relacionados a realidade dos idosos na nossa 
sociedade e devem ser observados no momento de definir a conduta dietoterápica (consistência, aparência, 
tipo de alimentos e preparações, teor de macronutrientes, etc). 
 

 

 
CARGO(S): PSICÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 32 - ANULADA. A terceira assertiva é falsa, pois segundo o DSM-V “Embora os benefícios de 
uma abordagem dimensional aos transtornos da personalidade tenham sido identificados nas edições 
anteriores, a transição de um sistema diagnóstico categórico de transtornos individuais para outro baseado na 
distribuição relativa de traços de personalidade não foi amplamente aceita” (sic) e não verdadeira como no 
gabarito preliminar, na qual afirmou-se que "foi amplamente aceita". Assim, a alternativa deveria ser F-V-F. 
Como não há essa alternativa, a questão deve ser ANULADA. 
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