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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

  

VITOR NORBERTO ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, no uso de suas atribuições legais, 

nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA DISCORDÂNCIA DE GABARITO E QUESTÕES do Edital de Concurso Público 01/2020, 

conforme segue: 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001    

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 25 para o cargo de motorista. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos candidatos, visto que a alternativa 

apresentada no gabarito é a correta, tal informação está disponível em https://www.leobertoleal.sc.gov.br/  

 

RECURSO 002   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 15 para os cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos candidatos, visto que a alternativa 

apresentada no gabarito é a correta, pois podemos utilizá-la para o cálculo de juros compostos sim, tal 

informação está disponível em https://www.somatematica.com.br/emedio/finan3.php  

 

RECURSO 003   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 16 para os cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos candidatos, visto que o IBGE, fonte 

da questão, indica que a área territorial de Leoberto Leal é 292,846 km², sendo assim, a alternativa correta é a 

letra indicada no gabarito provisório, pois a referida área é superior a 290 km2, não sendo superior as demais 

alternativa apresentadas. 

 

RECURSO 004   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 17 para os cargos de nível médio e 

superior. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos candidatos, visto que o site do TRE/SC 

apresenta 3.041 é não 3.044 conforme mencionado no gabarito provisório. Tal informação está disponível em 

http://apps.tre-

sc.jus.br/site/fileadmin/arquivos/eleicoes/estatistica_eleitoral/estat_offline/LocaisVotacao/MunicLocaisVotacao/

MunicLocaisVotacao81930.htm ANULAR A QUESTÃO. 

 

RECURSO 005   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 21 para o cargo de enfermeiro. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos candidatos, visto que segundo 

orientação do Ministério da Saúde “ a) A gravidez e o aleitamento não contraindicam o tratamento PQT 

padrão”. Fonte: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hanseniase/11299-tratamento  

 

RECURSO 006   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 22 para o cargo de enfermeiro. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos candidatos, visto que embora os 

erros de digitação, a questão é compreensível, dessa forma não deve ser invalidada. Por outro lado, a letra “a” 

está correta, conforme a orientação do Ministério da Saúde de 2017. 

Fonte:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica.pdf  - página 

115 

https://www.leobertoleal.sc.gov.br/
https://www.somatematica.com.br/emedio/finan3.php
http://apps.tre-sc.jus.br/site/fileadmin/arquivos/eleicoes/estatistica_eleitoral/estat_offline/LocaisVotacao/MunicLocaisVotacao/MunicLocaisVotacao81930.htm
http://apps.tre-sc.jus.br/site/fileadmin/arquivos/eleicoes/estatistica_eleitoral/estat_offline/LocaisVotacao/MunicLocaisVotacao/MunicLocaisVotacao81930.htm
http://apps.tre-sc.jus.br/site/fileadmin/arquivos/eleicoes/estatistica_eleitoral/estat_offline/LocaisVotacao/MunicLocaisVotacao/MunicLocaisVotacao81930.htm
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hanseniase/11299-tratamento


 ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL 

 

2 

 

RECURSO 007   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 26 para o cargo de enfermeiro. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos candidatos, visto que em nenhum 

momento se está dizendo que é SOMENTE na primária e sim se está afirmando que ela é mais comum em 

crianças. É o que estabelece o Manual de recomendações para controle de tuberculose no Brasil: “ TB pulmonar 

primária – É mais comum em crianças e clinicamente apresenta-se, na maior parte das vezes, de forma 

insidiosa. O paciente apresenta-se irritadiço, com febre baixa, sudorese noturna, inapetência e o exame físico 

pode ser inexpressivo. “.  

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil.pdf - 

pag. 32. 

 

RECURSO 008   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 30 para o cargo de enfermeiro. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos candidatos, visto que segundo 

orientação do Ministério da Saúde: “Pseudocrises hipertensivas: ocorre quando, apesar de se presenciar 

elevações significativas da PA, associadas a sintomas relatados pelo paciente, não se pode estabelecer relação 

causal entre a hipertensão e a manifestação do desconforto.”.  

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Acolhimento à demanda espontânea : queixas mais comuns na Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 1. ed.; 1. reimp. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

290 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica n. 28, Volume II) - pag. 130  

 

RECURSO 009   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 27 para o cargo de auditor de 

controle interno. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos candidatos, visto que a lei que rege 

as licitações e contratos, inclusive seus valores máximos, é a lei 8.666/93. Sendo assim os valores permitidos 

hoje na administração pública são os apresentados nas alternativa A – B – C, não estando correto os valores 

apresentados na alternativa “D”.  

 

RECURSO 010   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 35 para o cargo de auditor de 

controle interno. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos candidatos, visto que a questão se 

apresenta compreensível, com apenas uma alternativa correta. Em relação a não se apresentar no conteúdo 

programático, o assunto da questão está embasado em “Generalidades Administrativas e Contábeis. Noções 

de Gestão Pública” presente no conteúdo programático. 

 

RECURSO 011   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 31 para o cargo de auxiliar 

administrativo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos candidatos, visto que a questão 

trata sobre “Correspondência Oficial” presente no conteúdo programático. 

 

RECURSO 012   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 32 para o cargo de auxiliar 

administrativo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos candidatos, visto que a questão 

trata sobre “Noções de Arquivo” presente no conteúdo programático. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil.pdf%20-%20pag.%2032
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil.pdf%20-%20pag.%2032
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RECURSO 013   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 29 para o cargo de técnico de 

enfermagem. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos candidatos, visto que não há alternativa 

correta para a questão, assistindo razão ao recorrente. Desta forma, ANULAR A QUESTÃO. 

 

RECURSO 014   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 34 para o cargo de psicólogo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos candidatos, visto que a alternativa 

“A” não está de acordo com a referida lei, senão vejamos: 

 
QUESTÃO. 

a) O Conselho de Saúde reunir‐se‐á a cada quatro anos para avaliar a 

situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.  

 
LEI. 

§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a 

representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 

propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, 

por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 

Logo, podemos verificar que a alternativa “A” não está correta. 

 

RECURSO 015   

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 35 para o cargo de psicólogo. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos candidatos, visto que a questão 

solicita assinalar a alternativa INCORRETA. 

 

Os demais recursos não foram julgados por estarem em desacordo com o item 8.4 do edital, senão vejamos: 

 
8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos 

fundamentados, com argumentação lógica e consistente, com 

apresentação de bibliografia no caso de recurso contra 

questões, ou seja, obrigatoriamente deverá conter: 

CONTESTAÇÃO, ARGUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA. 

 

Leoberto Leal, 17 de novembro de 2020 

 

 

 

 

 

VITOR NORBERTO ALVES  

Prefeito Municipal  


