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ATO 010: Edital de Análise de Recursos de Gabarito 

Apresentado o gabarito provisório, os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram tempestivamente 

recurso(s) acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento, manifestamos nosso parecer ao(s) 

item(ns) apontado(s) como conflitante(s). 

Questão: 14  Referência(s): 5 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (comum a todos os cargos) 

Situação: INDEFERIDO 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Trata-se de uma questão de conhecimentos gerais e atualidades, onde se buscam temas de relevância 
a nível local, estadual ou federal, no qual se traz uma questão envolvendo o presidente de Portugal, da forma tratada pela 
mídia nacional, sendo o nome apresentado mais do que suficiente para a resolução da questão. Em nenhum momento se 
busca o “nome completo” do presidente ou ainda, existe alguma assertiva que possa gerar dúvida em relação à questão em 
tela. O único elemento que pode “induzir o candidato ao erro” é a falta de estudo ou conhecimento do tema. 

Questão: 22  Referência(s): 40 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Médico Clínico Geral de Unidade Básica de Saúde 
Situação: INDEFERIDO 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Somente os vasos epicárdicos estão sujeitos a processos de aterotrombose com formação de placas de 
ateroma, sendo identificáveis através da angiografia, que permite definir os contornos do lúmen. Deste modo, os vasos 
epicárdicos normais não oferecem resistência significativa ao fluxo sanguíneo e por isso também não apresentam gradiente 
de pressão significativo durante a hiperemia máxima. Além do mais, a questão é clara em buscar análise unicamente acerca 
dos vasos epicárdicos. Fonte: Chilian WM, Eastham CL, Marcus ML. Microvascular distribution of coronary vascular resistance 
in beating left ventricle. Am J Physiol 1986. 

Questão: 22  Referência(s): 21, 96 e 5 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Odontólogo 

Situação: INDEFERIDO 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Impetrante distorce totalmente os preceitos da ESF, onde a assertiva II nos traz corretamente que 
quanto maior o grau de vulnerabilidade maior deve ser o número de pessoas por equipe (mais profissionais para o seu 
atendimento), o que é exatamente o que busca a normativa, que “menor deve ser o número de pessoas atendidas pela 
equipe”.  
 
 

Recursos apresentados sem qualquer fundamentação, fonte ou referência foram indeferidos sem 

análise de mérito e não listados nesta publicação, como determinado pelo item 10.2.25 do Edital. 

 
São Ludgero/SC, 14 de setembro de 2022. 
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