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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 
 
 ADEMAR DE BONA SARTOR, Prefeito Municipal de Rio Rufino, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições legais TORNA PÚBLICO o julgamento dos recursos contra questões e gabarito do Processo 
Seletivo nº 01/2015 conforme segue: 
  
Conforme item 8.4 do edital somente foram aceitos recursos com argumentação lógica e consistente e com 
apresentação de bibliografia. 
 

Prova/Conteúdo Questão Despacho Decisão 

Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 01 Deferido Alterar Gabarito para Alternativa “A” 

Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 03 Indeferido Manter a Questão e o Gabarito 

Matemática – Nível Médio e Superior 07 Deferido Anular a Questão 

Conhecimentos Gerais – Nível Médio e Superior 11 Indeferido Manter a Questão e o Gabarito 

Conhecimentos Gerais – Nível Médio e Superior 15 Indeferido Manter a Questão e o Gabarito 

Conhecimentos Específicos – Enfermeiro 16 Indeferido Manter a Questão e o Gabarito 

Conhecimentos Específicos – Professor de Educação Física 19 Indeferido Manter a Questão e o Gabarito 

Conhecimentos Específicos – Médico Veterinário 18 Deferido Alterar Gabarito para Alternativa “D” 

Conhecimentos Específicos – Médico Veterinário 22 Deferido Alterar Gabarito para Alternativa “A” 

Conhecimentos Específicos – Médico Veterinário 23 Indeferido Manter a Questão e o Gabarito 

 

JUSTIFICATIVAS: 
 
Questão 01 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 
DEFERIDO. A alternativa correta é a letra “A”. Houve erro na elaboração do gabarito, pois o João sofreu a 
ação de ser atingido pela bala perdida. Haverá apenas troca de gabarito. 
 
Questão 03 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 
INDEFERIDO. O termo "altos" não exerce função de sujeito do verbo apareciam. A frase fala dos homens 
altos, sendo que na segunda oração o sujeito está elíptico, ou seja, não está explícito na frase, porém é dele 
(homem) que se fala. A questão está correta e não será anulada. 
 
Questão 07 – Matemática – Nível Médio e Superior 
DEFERIDO - ANULAR QUESTÃO – A resposta correta é 150, e a questão não apresenta esta opção. 
 
Questão 11 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio e Superior 
A localização presente no enunciado evidencia, além das características de que se trata de um clima 
mediterrâneo. 
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Questão 15 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio e Superior 
INDEFERIDO. A candidata questiona que a questão é praticamente igual à questão 12 aplicada em outro 
município, porém essas questões versam sobre ideias diferentes enquanto uma questão pede sobre a 
quantidade de população a outra questiona sobre a densidade demográfica que envolve além de 
população a área territorial. Portanto as questões não são iguais. 
 
Questão 16 – Conhecimentos Específicos – Enfermeiro 
INDEFERIDO. A candidata questiona que a questão é praticamente igual à questão 31 aplicada em outro 
município, às duas questões tratam de Diabetes, porém uma refere-se ao diagnóstico e a outra sobre o 
acometimento, o que logicamente requer uma interpretação diferente. Portanto as questões não são 
iguais. 
 
Questão 19 – Conhecimentos Específicos – Professor de Educação Física 
RECURSO INDEFERIDO. RESPOSTA CORRETA: VELOCIDADE 
 
CONCEITO DE VELOCIDADE 
É a capacidade física que permite realizar movimentos no menor tempo possível ou reagir rapidamente a 
um sinal. Ela pode apresentar três tipos de velocidade: Velocidade de Reação, Velocidade de Deslocamento 
e Velocidade dos Membros.  
Velocidade de Reação: 
Pode ser definida como a “velocidade com a qual um atleta é capaz de responder a um estímulo” (Tubino, 
1984). Este tipo de velocidade diz respeito a todas as formas de movimento, já que é a capacidade de reagir 
a um estímulo no menor tempo possível. 
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 Este tipo de velocidade é imprescindível para os velocistas de um modo geral, isto é, do atletismo, natação, 
desportos coletivos, entre outros. De acordo com Weineck, a reação pode ser dividida em reações simples 
e reações complexas, sendo um exemplo para a primeira a largada de uma corrida de velocidade, e a 
segunda seria representada, por exemplo, por um jogo desportivo, onde é necessário reagir 
adequadamente às diversas situações de jogo. 
 Esta variante da velocidade pode ser voluntária ou involuntária (“reflexos”). O tempo de reação da 
primeira depende da velocidade de perceção própria de cada órgão sensorial, da capacidade que os 
centros nervosos possuem de transformar informação (receção dos estímulos sensoriais) em impulsos 
motores adequados, e da rapidez de contração dos músculos em causa. Na velocidade involuntária, a 
informação recebida e a resposta dada processam-se mais rapidamente, devido ao comando motor que 
parte da medula espinal (é o caminho mais curto, ao contrário dos centros cerebrais). 
 Um exemplo desta pode ser o mecanismo biológico de defesa, segundo o qual o tempo de resposta 
motora a um estímulo considerado perigoso é encurtado ao mínimo tempo possível. 
 - Velocidade de Deslocamento: 
A velocidade de deslocamento, também chamada de velocidade de movimento, representa uma forma 
especial da velocidade cíclica, referindo-se à capacidade locomotora das extremidades inferiores, ou seja, é 
a capacidade máxima de um indivíduo se deslocar de um ponto para outro. A medição da velocidade de 
deslocamento é geralmente feita através da cronometragem de um deslocamento curto. 
 Este tipo de velocidade é uma mais-valia física específica em provas de velocidade de um modo geral 
(Atletismo, Natação, Ciclismo e Remo), bem como em desportos coletivos (Futebol, Basquetebol, entre 
outros). 
 - Velocidade dos Membros ou de Execução: 
 A velocidade dos membros é a capacidade de mover os braços ou as pernas o mais depressa possível. É 
essencial para os corredores e nadadores de velocidade, lutadores de Boxe, ciclistas, esgrimistas, jogadores 
de Voleibol, entre outras modalidades desportivas. 
CONCEITO DE AGILIDADE 
É a capacidade que o indivíduo tem de realizar movimentos rápidos com mudança de direção e sentido. 
Para Matsudo (1980) A agilidade é um componente neuro-muscular caracterizado pela troca rápida de 
direção, sentido e deslocamento da altura do centro de gravidade e de todo corpo ou parte dele. 
 
CANDIDATO: 
 "realizar  movimento no menor tempo possivel" mais nao especificava deslocamentos 
no menor tempo possivel,” 
Velocidade não é somente deslocamento no menor tempo possível, e sim qualquer MOVIMENTO no menor 
tempo possível ou reação a um sinal, estímulo. 
 
CANDIDATO: "ja na  segunda metade o enunciado dizia 'reagir rapidamente a  um sinal"caracteristica de 
agilidade ou seja ao se defender de um de um soco ou pegar um copo que vai cair ao chao presisso ser agil 
para obter exito.  O Maior velocista do mundo é Usain Bolt que nao  é tao agil pois no começo da prova ele  
é mais lento ou igual os outros psrs responder a um  estimulo mas da metade da prova em diante ele 
amplia sua  velocidade e se sobresai sobre seus adiversario. 
Reagir a um sinal é velocidade, velocidade de reação. 
Agilidade  É a capacidade que o indivíduo tem de realizar movimentos rápidos com mudança de direção e 
sentido 
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Conforme o seu exemplo ao deixar cair o copo e tentar pegá-lo é reflexo e a capacidade física empregada é 
a velocidade de reação involuntária. 
Usain Bolt, é lento ao sair, sua velocidade de reação é ruim comparada com outros velocistas, porém ele 
recupera-se no decorrer do percurso. Na corrida de 100 metros a agilidade não é utilizada, pois não há 
troca de direção e sentido. 
Já o boxeador é ágil, pois para se defender ou golpear necessita realizar movimentos rápidos com mudança 
de direção e sentido. 
 
Questão 18 – Conhecimentos Específicos – Médico Veterinário 
A afirmativa “I) A principal forma de transmissão para o homem é através da ingestão de leite e produtos 
lácteos não pasteurizados”, está correta, portanto o gabarito deve ser alterado para a alternativa “D” onde 
“Todas as afirmativas estão corretas”. 
 Referência: “Bovinos infectados podem ser responsáveis por parte dos casos de tuberculose humana 
causada pelo M. bovis, principalmente em áreas de alta prevalência de infecção e onde não existe controle 
sanitário dos produtos de origem animal. O homem adquire a doença por meio da ingestão de leite e 
derivados crus oriundos de vacas infectadas. O risco é maior para crianças, idosos e pessoas com 
deficiência imunológica, nas quais ocorrem principalmente as formas extrapulmonares. Os tratadores de 
rebanhos infectados e os trabalhadores da indústria de carnes constituem os grupos ocupacionais mais 
expostos à doença. Nesses grupos, a principal forma clínica observada é a pulmonar. A incidência da 
tuberculose humana de origem animal tem diminuído nos países onde existem campanhas de combate à 
tuberculose bovina e a pasteurização do leite é obrigatória”. Fonte: Manual do Programa Nacional de 
Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal – PNCEBT. 
 
Questão 22 – Conhecimentos Específicos – Médico Veterinário 
A alternativa “A” está correta, e não a alternativa “C”, conforme gabarito original que foi publicado de 
maneira incorreta. 
http://www.cives.ufrj.br/informacao/leptospirose/lep-iv.html  
http://www.professores.uff.br/dip-8p/lepto/lepto.html  
 
Questão 23 – Conhecimentos Específicos – Médico Veterinário 
A candidata solicita alteração do gabarito para alternativa “D” porém esta alternativa já se encontra 
assinalada no gabarito provisório. 
 
Rio Rufino, 03 de fevereiro de 2016. 
 
 
   
  

ADEMAR DE BONA SARTOR 
Prefeito Municipal 

  
  
Registre-se e publique-se. 
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