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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
A questão 24 na prova está enumerada como questão 14, o que certamente, fez com que no momento em que se passasse a questão
para o gabarito, ocorresse erro, ao se deparar com duas questões com o mesmo numeral. Acredito que o fato seja relevante para
banca, em relação ao ato de indeferir a questão digitada de forma incorreta pela concurseira.
PSICÓLOGO ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezada Candidata:
Não há justificativa para anular a questão 24 uma vez que perfeitamente no caderno de prova antes estava a questão 23 e após a
questão 25, portanto é ÓBVIO que a numeração estava errada por erro de digitação o que deve ser compreendido pelo candidato que
seria a questão 24 e não havia nada de confundir para realização da prova e passar para o Cartão resposta, pois, nesse estava tudo
de acordo a numeração.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Sendo que a banca não fez nenhum tipo de especificações em relação ás profissões, que não há em nenhum documento com
afirmação de que o profissional de enfermagem não possa compor a equipe do NASF, e sabendo ainda, que qualquer profissional com
formação na área da saúde ou mesmo pós-graduado na área da saúde pode atuar nesta equipe, peço a revisão da questão
mencionada, pois, basta entrar em contato com unidades de saúde para saber que o enfermeiro atua sim, na equipe do NASF.
PSICÓLOGO ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Prezado(a) Candidato(a):
Seu Recurso foi encaminhado para o elaborador da questão o qual emitiu o seguinte Parecer:
Resposta questão 20
No seguinte endereço eletrônico: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_do_nasf_nucleo.pdf
Onde estão descritas as diretrizes do NASF, na página 20, no item 1.6 no primeiro e segundo parágrafos que seguem em anexo não
há em nenhum momento a relação as profissões Enfermeiro e Médico Veterinário, sendo que a questão está correta.
1.6 NASF: PROCESSOS DE TRABALHO
Nos termos da Portaria no 154, existem duas modalidades de Nasf: o Nasf 1, composto por no mínimo cinco profissionais com
formação universitária, entre os seguintes: psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico
ginecologista, profissional da educação física, médico homeopata, nutricionista, médico acupunturista, médico pediatra, médico
psiquiatra e terapeuta ocupacional. Cada um desses Nasf deve estar vinculado a um mínimo de oito e máximode 20 equipes de SF,
exceto nos estados da Região Norte, onde o número mínimo passa a ser cinco.
O Nasf 2 deverá ter no mínimo três profissionais, entre os seguintes: psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, profissional da educação física, nutricionista e terapeuta ocupacional; e se vincular a no mínimo três equipes de SF.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
O termo “histérica” é um termo ultrapassado na psicologia, que foi atualizado e substituído pela palavra HISTRIÔNICA, ao que se
refere ao transtorno de personalidade histriônica. Os critérios mencionados pela banca conferem ao que diz respeito ao transtorno de
personalidade Histriônica do DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), em sua ultima e mais atualizada
versão.

Questão 29

PSICÓLOGO ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Prezado(a) Candidato(a):
Seu Recurso foi encaminhado para o elaborador da questão o qual emitiu o seguinte Parecer:
Segundo Glen O. Gabbard em seu livro Psiquiatria Psicodinâmica na Prá ca Clínica, tradução Maria Rita Secco Hofmeister - 4.ed. - Porto Alegre:
Artmed, 2006.
No Cápitulo 18 - Grupo B dos Transtornos de Personalidade Histérica e Histriônica, na página 403, tabela 18.2 Diferenciação entre transtorno de
personalidade histérica e transtorno de personalidade Histriônica.
Histérica
*Emocionalidade Refreada e Circunscrita
*Exibicionismo Sexualizado e necessidade
de ser amado
*Bom controle de impulsos
*Sedução de apelo su l
*Ambição e compe vidade
*Relações Objetais Triangulares e Maduras
*As separações dos objetos amados podem
ser toleradas
*Superego severo e algumas defesas obsessivas
*Desejos transferenciais sexualizados se desenvolvem gradualmente e são considerados expecta vas irreais

Histriônica
*Emocionalidade Florida e Generalizada
*Exibicionismo ávido, de qualidade exigente e oral,
que é "frio" e menos envolvente
* Impulsividade Generalizada
* Sedução grosseira, inadequada e repulsiva
* Sem obje vos e desamparado
* Relações objetais diádicas primi vas caracterizadas
por apego, masoquismo e paranóia
*A ansiedade de separação catastróﬁca ocorre quando
abandonado por objetos amados
*Superego frouxo e predominância de defesas
primi vas, como cisão e idealização
*Desejos transferenciais sexualizados intensos se
desenvolvem rapidamente e são considerados
expecta vas reais

Sendo que a alterna va correta é a letra E.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Requerimento de revisão;
Cargo: Engenheiro Civil;
Questão: 01;
Fundamentado nos argumentos e nas referências bibliográficas indicadas a seguir, solicito a revisão da questão a fim de que a
alternativa “e” seja considerada a correta.
Segundo o Dicio, Dicionário Online de Português, dentre os significados e sinônimos de propor estão as alternativas “a”, “b”, “c”, “d”,
exceto a alternativa “e”, por isso solicito a revisão do gabarito de forma que a alternativa “e” seja considerada a correta.
Referência bibliográfica: https://www.dicio.com.br/propor/
Além disso, segundo o dicionário Primeberam, o verbo determinar (alternativa b, gabarito preliminar) é também uma das definições do
verbo propor, por isso não há alteração de sentido na substituição de um pelo outro.
Referência bibliográfica: https://www.priberam.pt/dlpo/propor
Nessa situação, solicito a revisão do gabarito a fim de que a alternativa “e” seja considerada correta.
CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu Recurso foi encaminhado para o elaborador da questão o qual emitiu o seguinte Parecer:
Isolada, a palavra assume inúmeros significados, mas no contexto apresentado no título do texto, O verbo propor foi utilizado com o
sentido de Apresentar para consideração, discussão ou solução. Quando o verbo propor assume significado de “Determinar”
significa que se estabeleceu como regra, norma, o que não ocorre no texto em questão, logo, mantém-se o gabarito como B.
RECURSO INDEFERIDO
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Requerimento de revisão;
Cargo: Engenheiro Civil;
Questão: 15;
Fundamentado no argumento e na referência bibliográfica indicada a seguir, solicito a revisão da questão a fim de que seja anulada.
Há um erro de diagramação no enunciado da questão, já que a Tabela 1 da IN 006 não define a distância mínima como diz o
enunciado, mas a distância máxima a ser percorrida na utilização uma unidade extintora em edificações de risco leve.
A vista disso, nenhuma das alternativas responde à questão, por isso solicito sua revisão a fim de que seja anulada.
Referência bibliográfica: http://www.cbm.sc.gov.br/dat/images/arquivo_pdf/IN/IN_01_08_2017/IN_06_SPE.pdf
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu Recurso foi encaminhado para o elaborador da questão o qual emitiu o seguinte Parecer:
Em resposta a solicitação de anulação da questão 15:
Por um lapso a palavra MÍNIMA, subsistiu a palavra MÁXIMA causando problema de entendimento da questão.
Sendo assim, entende-se ser necessário deferimento de anulação da questão.
RECURSO DEFERIDO
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Fundamentado nos argumentos e nas referências bibliográficas indicadas a seguir, solicito a troca do gabarito para a alternativa “b”.
Segundo o Dicio, Dicionário Online de Português, proveniente significa “originar; ter início ou origem em”.
Referência bibliográfica: https://www.dicio.com.br/proveniente/
Conforme o Manual de Execução de Cobertura com Estrutura de Madeira e Telhados com Telha Cerâmica, página 14-15, a fim de
manter a estanqueidade à água dos telhados, os telhados podem ser executados com ângulos de inclinações mínimos e máximos,
sendo que os ângulos de inclinação apresentados podem ser superados, devendo-se nesse caso promover a amarração das telhas na
estrutura.
Referência bibliográfica: Cobertura com estrutura de madeira e telhados com telhas cerâmicas - Manual de Execução - Publicação IPT
1781.
De acordo com Vera Fernandes Hachich (IPT-Divisão de Engenharia), uma das autoras do livro da referência bibliográfica anterior,
para cada material deve-se observar o ângulo de inclinação recomendado pelo fabricante.
Referência bibliográfica: http://piniweb17.pini.com.br/construcao/noticias/qual-o-caimento-inclinacao-mais-adequado-para-cada-tipo-de83983-1.aspx
Fundamentado no exposto nas bibliografias apresentadas, percebe-se que a alternativa “b” é a mais completa quanto a descrição
sobre a origem, de onde é proveniente o coeficiente de correção, pois faz referência tanto ao ângulo de inclinação quanto ao tipo do
material. Assim, peço a troca do gabarito para “b”.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido. Também não mencionou qual
questão de prova.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Requerimento de revisão;
Cargo: Engenheiro Civil;
Questão: 18;
Fundamentado nos argumentos e nas referências bibliográficas indicadas a seguir, solicito a troca do gabarito para a alternativa “b”.
Segundo o Dicio, Dicionário Online de Português, proveniente significa “originar; ter início ou origem em”.
Referência bibliográfica: https://www.dicio.com.br/proveniente/
Conforme o Manual de Execução de Cobertura com Estrutura de Madeira e Telhados com Telha Cerâmica, página 14-15, a fim de
manter a estanqueidade à água dos telhados, os telhados podem ser executados com ângulos de inclinações mínimos e máximos,
sendo que os ângulos de inclinação apresentados podem ser superados, devendo-se nesse caso promover a amarração das telhas na
estrutura.
Referência bibliográfica: Cobertura com estrutura de madeira e telhados com telhas cerâmicas - Manual de Execução - Publicação IPT
1781.
De acordo com Vera Fernandes Hachich (IPT-Divisão de Engenharia), uma das autoras do livro da referência bibliográfica anterior,
para cada material deve-se observar o ângulo de inclinação recomendado pelo fabricante.
Referência bibliográfica: http://piniweb17.pini.com.br/construcao/noticias/qual-o-caimento-inclinacao-mais-adequado-para-cada-tipo-de83983-1.aspx
Fundamentado no exposto nas bibliografias apresentadas, percebe-se que a alternativa “b” é a mais completa quanto a descrição
sobre a origem, de onde é proveniente o coeficiente de correção, pois faz referência tanto ao ângulo de inclinação quanto ao tipo do
material. Assim, peço a troca do gabarito para “b”.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Em resposta a solicitação de anulação da questão 18:
Os questionamentos do candidato são, em sua totalidade, voltadas ao ângulo mínimo de instalação de cada tipo de material de
cobertura.
Porém o projeto executivo já traz definido o material de cobertura e sua inclinação mínima de execução. São itens básicos de
definição.
O projeto técnico da cobertura indica a INCLINAÇÃO DE PROJETO da estrutura do telhado em PERCENTUAL. 10%, 15%, 35%,
50%.. isto em função do material já escolhido. Desta forma, o projeto define expressamente a inclinação que será executada. De
forma geral, a execução da cobertura é relacionada à inclinação proporcional da estrutura, não ao ângulo de origem desta.
A questão faz referência a correção da área de cobertura projetada em duas dimensões, planta de cobertura. E esta correção da área
faz relação única e exclusivamente à inclinação da cobertura especificada em projeto. É uma questão de lógica e relação matemática
pitagórica, onde não envolve ângulos ou diferentes tipos de materiais da cobertura. Apenas a inclinação expressa no projeto.
Sendo assim, entende-se não ser necessário deferimento de anulação da questão.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Requerimento de revisão;
Cargo: Engenheiro Civil;
Questão: 29;
Fundamentado no argumento a seguir, solicito a troca de gabarito para ‘’d’’.
Ao se analisar a questão, percebe-se que a alternativa II apresenta as mesmas informações que a alternativa I, porém a alternativa II
acrescenta informações dando a entender que faltam informações na alternativa I e, portanto, pode-se concluir que a alternativa I é
errada por falta de informações. Além disso, levando em consideração que as alternativas I e II são genéricas, não especificando a
importância da variação do tempo verbal, tal variação do tempo não faz diferença, pois a vistoria geralmente é feita no tempo presente
em relação as instalações que foram feitas no passado.
Nesse caso, peço que a alternativa I seja considerada errada trocando-se o gabarito para letra “d”.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 29

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Em resposta a solicitação de anulação da questão 29:
I - A inspeção visual é destinada a verificar se os componentes que constituem a instalação fixa permanente estão conforme as
normas aplicáveis. - correta
II - A inspeção visual é destinada a verificar se os componentes que constituem a instalação fixa permanente foram corretamente
selecionados e instalados de acordo com a norma.– correto
III. A inspeção visual é destinada a verificar se os componentes que constituem a instalação fixa permanente não apresentam danos
aparentes que possam comprometer seu funcionamento adequado e segurança. - correta
IV - A inspeção visual é destinada a verificar se os ensaios atendem aos parâmetros esperados. - incorreto
V - A inspeção visual deve preceder aos ensaios. - correto
Sendo assim, entende-se não ser necessário deferimento de anulação da questão ou alteração do gabarito.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
QUESTÃO 12
Prezado examinador, solicito a anulação da questão tendo em vista que mais de uma alternativa pode ser considerada correta.
Em seu item 5.3.1.1 Planta de situação, a NBR 6492:1994 – Representação de projetos de arquitetura – lista os seguintes itens que a
planta de situação deve conter:
a) simbologias de representação gráfica, conforme as prescritas no Anexo;
b) curvas de nível existentes e projetadas, além de eventual sistema de coordenadas referenciais;
c) indicação do norte;
d) vias de acesso ao conjunto, arruamento e logradouros adjacentes com os respectivos equipamentos urbanos;
e) indicação das áreas a serem edificadas, com o contorno esquemático da cobertura das edificações;
f) denominação dos diversos edifícios ou blocos;
g) construções existentes, demolições ou remoções futuras, áreas non aedificandi e restrições governamentais;
h) escalas;
i) notas gerais, desenhos de referência e carimbo.
Considerando a cópia do texto da NBR 6492 em vigor apresentada acima e o enunciado da questão, podemos concluir que a
alternativa a) Planta de Situação, também atende ao detalhamento citado. Acredito que deveria ter mais dados no enunciado ou texto
copiado da norma, eliminando assim qualquer possibilidade de dupla interpretação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido e invalidado.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
QUESTÃO 13
Prezado examinador, solicito a anulação da referida questão, tendo em vista que:
a) Não existe disjuntor DIM, mas sim DIN (com N) - “Deutsches Institut für Normung”;
b) Não é vendido disjuntor DIN de 30A. o Comercializado mais próximo é 32A;
c) De acordo com as tabelas de dimensionamento existentes na Norma Técnica N-321.0001, edição de setembro de 2015 da
CELESC, a menor corrente nominal para os disjuntores de entrada seja ele DIN ou NEMA é de 40A, ou seja, já atenderia um chuveiro
de 7700W.
d) Caso essa situação hipotética fosse colocada em prática, no mínimo teríamos que trocar um cabo de 6mm por um de 10mm (sem
considerar perdas de carga) antes de alterar qualquer disjuntor. Sem essa alteração de cabo e trocando os disjuntores e chuveiro,
teríamos uma sobrecarga e possivelmente incêndio nesse cabo, porém, se adotarmos a hipótese da alternativa b) e efetuar a troca do
chuveiro sem trocar os cabos e os disjuntores, o máximo que pode acontecer é, em casos de usar mais de 6600W (considerando 30A)
da potência do chuveiro, um dos disjuntores desarmar;
e) E por fim, o assunto cobrado na referida questão foge do edital. O edital cita como conteúdo programático “Instalações Elétricas”,
porém a questão cobra NORMAS de procedimento de uma distribuidora de energia. O edital deveria ter sido mais claro e objetivo
quanto a essa possibilidade.
Diante do exposto acima, solicito a anulação da questão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido e invalidado.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
QUESTÃO 15
Prezado examinador, solicito a anulação da questão, tendo em vista que o enunciado pede a “distância MÍNIMA a ser percorrida na
utilização de unidade extintora em edificações de risco leve”, onde o gabarito preliminar aponta como correta a alternativa: c) 30
metros. Contudo, a IN 006 – Sistema Preventivo por Extintores – do CBMSC nada fala sobre distância MÍNIMA a ser percorrida,
contemplando na instrução normativa apenas a distância MÁXIMA para alcançar o extintor, ou seja, para o risco leve o extintor pode
estar de 0 à 30m de distância da pessoa, assim estará de acordo com a IN, sendo assim, o enunciado leva o candidato ao erro que
acaba por eliminação marcando a menor distância entre as respostas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido e invalidado.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Recurso referente ao Gabarito preliminar da questão 24. Cargo Engenheiro Civil. Justificativa Anexa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Em resposta a solicitação de anulação da questão 24:
Equivocadamente o gabarito informa como correta a alternativa c= 4,0 barras, porém a alternativa correta é a letra d=4,5 barras.
O custo do aço CA50 é computado em peso(massa[kg]), comercializado em rolos de 2 t em bitolas de 6,3 a 16 mm e comumente em
feixes de barras retas com comprimento de 12 mem todas as bitolas.
Comprimentos especiais são fornecidos sob consulta direta com fabricante.
Sendo assim, entende-se ser necessária alteração do gabarito, considerando a letra d como correta.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Questão 12
A questão 12 aborda conceitos do que significa cada planta em um projeto arquitetônico, traz um conceito dentre essas plantas e pede
qual das alternativas se refere ao detalhamento citado.
A NBR que trata do assunto é a NBR 6492/94, porém o conceito previsto na NBR é totalmente distinto do apresentado na questão. A
alternativa marcada como certa no gabarito preliminar é “planta de locação”, cujo conceito, segundo a questão é o seguinte:
“(...) um detalhe específico mostra como e de que forma e edificação é representada dentro dos limites do lote. Geralmente em escala
diferente da representação abrangente da planta da edificação.”
Já a NBR que trata do assunto traz o seguinte conceito sobre a planta de locação:
“Planta que compreende o projeto como um todo, contendo, além do projeto de arquitetura, as informações necessárias dos projetos
complementares, tais como movimento de terra, arruamento, redes hidráulica, elétrica e de drenagem, entre outros.”
É observado que pouco ou quase nada há de semelhante entre os conceitos, portanto a questão não aborda o tema conforme a NBR
que normatiza o assunto no território nacional e de tal forma deve ser anulada.
Outro ponto é de que o conceito de planta de locação e planta de localização é o mesmo, consagrado pelos profissionais da área. Nas
escolas, faculdades e universidades o conceito abordado na questão é ensinado como “planta de localização”.
Portanto, além de haver confusão no conceito da planta apresentada como resposta, há possibilidade de duas alternativas corretas,
segundo a doutrina dos profissionais e mestres da área.
Nestes termos, solicito a anulação da questão e deferimento deste recurso.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/13/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
QUESTÃO 15
Na formulação da questão 15 houve um engano por parte do autor, pois o seu enunciado questiona qual a distância “MÍNIMA”, prevista
pela IN06 do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a ser percorrida na utilização de uma unidade extintora em edificações de risco
leve. Ocorrendo inclusive o uso da palavra “MÍNIMA” por duas vezes.
Acontece que na IN06 constante do site oficial do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina
(http://www.cbm.sc.gov.br/dat/images/arquivo_pdf/IN/IN_01_08_2017/IN_06_SPE.pdf) não há previsão alguma sobre “DISTÂNCIA
MÍNIMA” a ser percorrida para a utilização de uma unidade extintora. Na IN06 está prevista a distância MÁXIMA a ser percorrida, na
tabela 1, onde consta 30 metros para a distância MÁXIMA em edificações com risco de incêndio leve e 15 metros de distância
MÁXIMA em edificações de risco médio e elevado.
De tal forma fica claro que houve um equívoco na formulação da questão o que impossibilitou aos candidatos saber exatamente qual
era a solicitação da banca, sendo que o conceito solicitado pela questão inexiste na IN06 do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.
Nestes termos, solicito a anulação da questão e deferimento deste recurso.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido e invalidado.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/13/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
QUESTÃO 16
A questão 16 pede a licença ambiental destinada, entre outras finalidades, a atestar a sua viabilidade ambiental e a estabelecer as
condições para a sua instalação.
Nesta questão há uma mistura de conceitos sobre Licença Prévia e Licença de Instalação. Conforme o Manual de Licenciamento
Ambiental (http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/cart_sebrae.pdf) a primeira parte da questão: “atestar a sua
viabilidade ambiental” realmente está de acordo com a resposta definida no gabarito preliminar que é a Licença Prévia, porém o
estabelecimento de condições para a instalação de uma obra/empreendimento é de acordo com o previsto na Licença de Instalação,
que inclusive autorizará o início da instalação dos equipamentos e da construção.
A Licença Prévia se contém em atestar a viabilidade ambiental e estabelecer REQUISITOS BÁSICOS para as próximas fases, mas de
forma alguma pode ser dito que ela define as condições para a sua instalação, isso é extrapolação da função desta Licença
De tal forma não há como apontar apenas uma alternativa como correta, pois há dois conceitos apresentados no enunciado que
possibilitam duas respostas plausíveis.
Nestes termos, solicito a anulação da questão e deferimento deste recurso.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido e invalidado.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/13/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
QUESTÃO 19
Aa questão 19 determina que o candidato aponte qual dos métodos de avaliação de bens imóveis apresentados nas alternativas não
consta na NBR 14653.
Ocorre que na NBR não aparecem dois dos métodos apresentados, pois por descuido na formulação da questão houve uma
alternativa que ficou incompleta, ou seja, não está de acordo com a NBR e não pode ser apontada como um método lá presente.
As alternativas eram: a) Método comparativo direto de dados (presente na NBR); b) Método involutivo (presente na NBR); c) Método
“DA RENDA” (este método não está presente na NBR, lá consta o método “DA CAPITALIZAÇÃO DA RENDA” o que é diferente da
alternativa apresentada, esse resumo do título do método não pode ser realizado, pois além de não estar presenta na norma, faz toda
a diferença para a definição do método em si a questão da CAPITALIZAÇÃO, pois o método é baseado na CAPITALIZAÇÃO
PRESENTE DA SUA RENDA LÍQUIDA PREVISTA, CONSIDERANDO CENÁRIOS VIÁVEIS); d) Método evolutivo (presente na NBR);
e) Método estimativo (não está presente na NBR).
Portanto, há duas alternativas que podem ser apontadas como não descritas na NBR 14653, não é viável apontar o método da
capitalização da renda como método da renda, pois não confere com o que traz a NBR.
Nestes termos, solicito a anulação da questão e deferimento deste recurso.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido e invalidado.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/13/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
QUESTÃO 24
Na questão 24 o comando da questão determina que o candidato verifique e aponte quantas barras de aço são necessárias para
confecção da armadura de uma sapata representada em um detalhamento.
Ocorre que não é apresentado o comprimento da barra considerada para a questão, pois mesmo que a barra de 12 metros seja a mais
usual, há outros tamanhos que são comercializados e isso não possibilita o candidato inferir qual o comprimento de barra considerado
para a questão. No link a seguir apresentado a fabricante de aços Arcelor Mittal apresenta suas barras em comprimento de 6 metros,
por exemplo, e com certeza há outros tamanhos comercializados no País: http://longos.arcelormittal.com/produtos/catalogos/catalogotecnico
Ademais no detalhamento há informações controversas que possibilitam mais de uma resposta para a questão. São dois tipos de
barras apresentadas, sendo que são 17 do tipo N32 e 13 do tipo N33. Nas definições da N32 é apresentado um “C” que representa o
comprimento total da barra de 153 cm, porém ao somar as medidas apresentadas da barra de 136 cm do vão central mais 11 cm de
cada gancho o comprimento total da barra encontrado é de 158 cm. Para a barra N33 ocorre o mesmo problema, o “C” é de 168 cm e
na soma dos comprimentos apresentados no detalhamento a medida total da barra é de 173 cm.
De tal maneira, dependendo do comprimento utilizado no cálculo das 30 barras por cada candidato as respostas podem variar entre as
alternativas apresentadas.
Nestes termos, solicito a anulação da questão e deferimento deste recurso.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido e invalidado.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/13/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
RECURSOS
CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/13/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Na questão 3, a alternativa "E" não está correta pois a palavra "manga" se trata de um caso de "homonímia" e não de "polissemia".
Fontes:
http://sualingua.com.br/2009/05/13/polissemia-e-homonimia/
http://conversadeportugues.com.br/2011/06/o-que-sao-homonimia-e-polissemia/
https://www.figuradelinguagem.com/gramatica/polissemia/
https://www.normaculta.com.br/polissemia/
http://www.passeiweb.com/estudos/sala_de_aula/portugues/homonimia_polissemia
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/polissemia-novamente/6751
http://www.kathleenlessa.prosaeverso.net/visualizar.php?idt=146862
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/homonimia-homofonos-e-homografos.htm
http://www.paulohernandes.pro.br/glossario/h/homonimia.html
https://pt.wikibooks.org/wiki/Portugu%C3%AAs/Sem%C3%A2ntica/Palavras_Hom%C3%B3nimas
https://linguadinamica.wordpress.com/2017/09/05/sequencia-didatica-polissemia-homonimia-e-paronomasia/
CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado(a) Candidato(a):
Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido.
Conforme itens abaixo:
9.1.2. Para interposição dos demais recursos os candidatos deverão apresentar seu pedido de revisão obedecendo os seguintes
passos:
a) Elaborar requerimento solicitando a revisão da disposição recorrida preenchendo o formulário de recurso conforme anexo IV deste
Edital;
b) Especificar no requerimento, o numero de inscrição, nome, CPF, RG, e a motivação do recurso, juntando cópias dos comprovantes
de fundamentação do recurso;
c) No caso de recursos contra questões da prova objetiva, identificar o cargo e o número da questão (fundamentando sua
argumentação e indicando referência bibliográfica);
d) Imprimir, assinar, digitalizar em .PDF (não serão recebidos outros tipos de extensões de arquivos) e enviar via área do candidato;
e) Para cada questão deverá ser enviado um recurso.
f) Os recursos realizados fora do padrão estipulado por este Edital e/ou sem fundamentação serão considerados na sua forma
improcedentes, em decorrência não será analisado o mérito, sendo considerado indeferido.
FALTOU ANEXAR O REQUERIMENTO CONFORME EDITAL.
RECURSO INDEFERIDO

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/13/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Na questão 12, tanto a alternativa “B” quanto a “C” estão corretas, pois ambos os termos são utilizados com igual significado e
entendidos com clareza no meio técnico. Inclusive livros e sites direcionados à arquitetos, apostilas, powerpoints e outros materiais de
universidades federais reconhecem que os dois termos possuem o mesmo significado, conforme exposto nas fontes.
Fontes:
http://www.ceap.br/material/MAT14032013210847.pdf
https://www.cyrela.com.br/faq/dicionario-imobiliario/planta-de-localizacao
https://carolinerenno.com/2015/03/27/planta-de-situacao-x-planta-de-locacao/
https://wp.ufpel.edu.br/cg/files/2016/04/REPRESENTA%C3%87%C3%83O-DE-PROJETO-DE-ARQUITETURA.pdf
https://books.google.com.br/books?id=iDizBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Desenho+para+Arquitetos+-+2.Ed.&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwj86M2k8e7YAhVMEZAKHWheDWUQ6AEIJzAA#v=onepage&q=localiza%C3%A7%C3%A3o&f=false
https://wiki.ifsc.edu.br/mediawiki/images/4/4b/ARU_PB_aula_09_planta_baixa.pdf
https://books.google.com.br/books?
id=96lIAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Desenho+T%C3%A9cnico+para+Constru%C3%A7%C3%A3o:+S%C3%A9rie+Tekne&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwioj_vS8u7YAhWBf5AKHahSAVEQ6AEIJzAA#v=onepage&q=localiza%C3%A7%C3%A3o&f=false
https://desenhoarquitetonicosite.wordpress.com/2016/07/03/10a-aula-planta-de-cobertura-e-de-locacao/
https://pt.slideshare.net/sheyqueiroz/nbr-649294-representao-do-projeto-de-arquitetura
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/13/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Na questão 21 tem-se a seguinte pergunta "Como é definida a composição das equipes NASF nos municípios? Com a seguinte
resposta correta de acordo com o gabarito divulgado " Será definida pelos gestores municipais, seguindo, entretanto, critérios de
prioridades identificados a partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes ocupações."
Porém, no site do Ministério da Saúde, no item perguntas frequentes sobre o NASF, tem-se a seguinte resposta para a mesma
pergunta "A composição de cada um dos NASF será definida pelos gestores municipais e equipes Saúde da Família e deve considerar
os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos, das necessidades do território e das equipes de saúde que
serão apoiadas." O que difere do gabarito divulgado pela banca. Peço, portanto, a anulação da questão visto que nenhuma alternativa
traz a resposta completa.
PSICÓLOGO ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido e invalidado.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/13/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Venho por meio deste, solicitar recursos contra questões, 21,22,23,24 do cargo de agente administrativo, cujo assunto das
questões,sendo que questão 21 (da Lei Federal 10.520/2002 (Lei do Pregão),questão 22 (da Lei Federal 10.520/2002 (Lei do Pregão),
questão 23 (da Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal(LRF) e questão 24 (Lei 8.666/93), cujo
assuntos citados acima da questão 21,22,24, não estão presente no edital item 2.2 do certame. E por fim questão numero 23 assunto
citado acima esta especificado no edital item 2.1 como conhecimentos gerais, e na prova estava nas questões de conhecimentos
específicos, contradizendo o que estava no presente edital.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE ADMINISTRATIVO - AGENTE ADMINISTRATIVO

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido e invalidado.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/13/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Sabendo que o edital deste concurso publico determina, como todos os atos devem ser seguidos, e onde constam todas as regras,
sendo que, tudo deve ocorrer devidamente como especificado no edital deste concurso publico.
Solicito a anulação da questão 21 por não condizer com item 2.2 do edital, no qual assunto Lei Federal 10.520/2002 (Lei do Pregão),
não esta presente nos assuntos específicos do cargo de agente administrativo.Portanto o assunto desta questão não poderia estar
presente na prova, pois não estará condizendo com o que diz o presente edital.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE ADMINISTRATIVO - AGENTE ADMINISTRATIVO

Questão 21

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
DEFERIDO QUESTÃO 21.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/13/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Sabendo que o edital deste concurso publico determina, como todos os atos devem ser seguidos, e onde constam todas as regras,
sendo que, tudo deve ocorrer devidamente como especificado no edital deste concurso publico:
Solicito a anulação da questão 23 por não condizer com item 2.2 do edital, no qual assunto Lei Complementar Federal nº 101/2000 Lei De Responsabilidade Fiscal, não esta presente nos assuntos específicos do cargo de agente administrativo, e sim presente no item
2.1.2 conhecimentos gerais. A questão apresenta-se na prova com peso de especifica contradizendo o que diz o edital, na qual
deveria estar com peso de conhecimentos gerais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE ADMINISTRATIVO - AGENTE ADMINISTRATIVO

Questão 23

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
DEFERIDO.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/13/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Sabendo que o edital deste concurso publico determina, como todos os atos devem ser seguidos, e onde constam todas as regras,
tudo deve ocorrer devidamente como especificado, no edital deste concurso publico:
Solicito a anulação da questão 24 por não condizer com item 2.2 do edital, no qual assunto Lei Federal 8.666/93, não esta presente
nos assuntos específicos do cargo de agente administrativo. Não podendo então esta questão estar presente na prova, pois não
estará condizendo com o que diz o presente edital.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE ADMINISTRATIVO - AGENTE ADMINISTRATIVO

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
DEFERIDO.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/13/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Alternativas C e E são iguais e portanto estão certas, pois segundo DSM Transtorno de Personaliade Histérica é a nomenclatura usada
antigamente, agora o nome atual é Transtorno de Personalidade Histrionica, portanto as duas alternativas possuim o mesmo
significado.
" 301.50 - TRANSTORNO DE PERSONALIDADE HISTRIÔNICA - DSM.IV - (antiga PERSONALIDADE HISTÉRICA)
Outros tipos de Transtornos de Personalidade do DSM.IV
Transtorno da Personalidade Paranóide
Transtorno da Personalidade Esquizóide
Transtorno da Personalidade Esquizotípica
Transtorno da Personalidade Anti-Social
Transtorno da Personalidade Borderline
Transtorno da Personalidade Histriônica
Transtorno da Personalidade Narcisista
Transtorno da Personalidade Esquiva
Transtorno da Personalidade Dependente
Transtorno da Personalidade Obsessivo-Compulsiva
Veja um a um nessa classificação
A característica essencial do Transtorno da Personalidade Histriônica consiste de um padrão invasivo de emocionalidade excessiva e
comportamento de busca de atenção, que começa no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos.
Os indivíduos com Transtorno da Personalidade Histriônica sentem-se desconfortáveis ou desconsiderados quando não são o centro
das atenções (Critério 1). Freqüentemente animados e dramáticos, tendem a chamar a atenção sobre si mesmos e podem, de início,
encantar as pessoas com quem travam conhecimento por seu entusiasmo, aparente franqueza ou capacidade de sedução.
Tais qualidades, contudo, perdem sua força à medida que esses indivíduos continuamente exigem ser o centro das atenções. Eles
requisitam o papel de "dono da festa". Quando não são o centro das atenções, podem fazer algo dramático (por ex., inventar estórias,
fazer uma cena) para chamar a atenção.
Esta necessidade freqüentemente se manifesta em seu comportamento diante do clínico (por ex., adular, trazer presentes, oferecer
descrições dramáticas de sintomas físicos e psicológicos que a cada consulta são substituídos por sintomas novos).
A aparência e o comportamento dos indivíduos com este transtorno com freqüência são, de maneira inadequada, sexualmente
provocantes ou sedutores (Critério 2). Este comportamento é dirigido não apenas às pessoas pelas quais o indivíduo demonstra um
interesse sexual ou romântico, mas ocorre em uma ampla variedade de relacionamentos sociais, ocupacionais e profissionais, além do
que seria adequado para o contexto social.
A expressão emocional pode ser superficial e apresentar rápidas mudanças (Critério 3). Os indivíduos com este transtorno usam
consistentemente sua aparência física para chamar a atenção (Critério 4).
Eles empenham-se excessivamente em impressionar os outros com sua aparência e despendem tempo, energia e dinheiro excessivos
para se vestir e se arrumar. Eles podem "caçar elogios" pela sua aparência e se aborrecer com facilidade e em demasia por algum
comentário crítico acerca de como estão ou por uma fotografia na qual, em sua opinião, não saíram bem.
Esses indivíduos têm um estilo de discurso excessivamente impressionista e carente de detalhes (Critério 5). Fortes convicções em
geral são expressadas com talento dramático, porém com um embasamento vago e difuso, sem fatos e detalhes corroborantes. Por
exemplo, um indivíduo com Transtorno da Personalidade Histriônica pode comentar que determinado indivíduo é uma pessoa
maravilhosa, porém ser incapaz de oferecer quaisquer exemplos específicos de boas qualidades que confirmem sua opinião.
Os indivíduos com este transtorno caracterizam-se por autodramatização, teatralidade e expressão emocional exagerada (Critério 6).
Eles podem embaraçar amigos e conhecidos por uma excessiva exibição pública de emoções (por ex., abraçar conhecidos casuais
com um ardor exagerado, soluçar incontrolavelmente em ocasiões sentimentais de pouca importância, ou ter ataques de fúria).
Entretanto, suas emoções com freqüência dão a impressão de serem ligadas e desligadas com demasiada rapidez para serem
profundamente sentidas, o que pode levar a acusações de que estão fingindo.
Os indivíduos com Transtorno da Personalidade Histriônica têm um alto grau de sugestionabilidade (Critério 7).
Suas opiniões e sentimentos são facilmente influenciados pelos outros e por tendências do momento. Eles podem ser confiantes
demais, especialmente em relação a fortes figuras de autoridade, a quem vêem como capazes de oferecer soluções mágicas para
seus problemas. Eles apresentam uma tendência a curvar-se a intuições ou adotar convicções prontamente.
Os indivíduos com este transtorno muitas vezes consideram os relacionamentos mais íntimos do que são de fato, descrevendo
praticamente qualquer pessoa recém conhecida como "meu querido, meu amigo" ou chamando um médico visto apenas uma ou duas
vezes sob circunstâncias profissionais por seu prenome (Critério 8). Devaneios românticos são comuns."
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Transtorno da Personalidade Histriônica
A característica essencial do transtorno da personalidade histriônica é a emocionalidade excessiva
e difusa e o comportamento de busca de atenção. Esse padrão surge no início da vida adulta e
está presente em vários contextos.
Indivíduos com o transtorno da personalidade histriônica sentem-se desconfortáveis ou não
valorizados quando não estão no centro das atenções (Critério 1). Normalmente cheios de vida e
dramáticos, tendem a atrair atenção para si mesmos e podem inicialmente fazer novas amizades
por seu entusiasmo, abertura aparente ou sedução. Essas qualidades se extinguem, todavia, à
medida que esses indivíduos demandam continuadamente ser o centro das atenções. Eles
comandam o papel de "vida da festa". Caso não sejam o centro das atenções, podem fazer algo
dramático (p. ex., inventar histórias, criar uma cena) para atrair o foco da atenção para si. Tal
necessidade é com frequência aparente em seu comportamento com um clínico (p. ex., elogiar,
levar presentes, dar descrições dramáticas de sintomas físicos e psicológicos que são substituídos
por novos sintomas a cada consulta).
A aparência e o comportamento de indivíduos com esse transtorno são, em geral, sexualmente
provocativos ou sedutores de forma inadequada (Critério 2). Esse comportamento é voltado
não somente às pessoas por quem o indivíduo tem interesse romântico ou sexual, mas ocorre
também em uma grande variedade de relacionamentos sociais, ocupacionais e profissionais,
além do que seria apropriado ao contexto social. A expressão emocional pode ser superficial e
rapidamente cambiante (Critério 3). Os indivíduos com o transtorno usam reiteradamente a
aparência física para atrair as atenções para si (Critério 4). São excessivamente preocupados em
impressionar os outros por meio de sua aparência e dedicam muito tempo, energia e dinheiro a
roupas e embelezamento. Podem buscar elogios acerca da aparência e também ficar chateados de
forma fácil e excessiva em virtude de algum comentário crítico sobre como estão ou por uma
fotografia que porventura considerem não lisonjeira.
Esses indivíduos têm um estilo de discurso excessivamente impressionista e carente de detalhes
(Critério 5). Opiniões fortes são expressas de forma dramática, mas as razões subjacentes
costumam ser vagas e difusas, sem fatos e detalhes de apoio. Indivíduos com esse transtorno são caracterizados pela
autodramati- zação, pela teatralidade e pela expressão exagerada das emoções (Critério 6).
Podem envergonhar amigos e conhecidos pela exibição pública excessiva de emoções (p. ex.,
abraçar conhecidos casuais com entusiasmo demasiado, chorar de forma inconsolável em
ocasiões sentimentais de importância menor, ter ataques de raiva repentinos). Suas emoções, no
entanto, frequentemente parecem ser ligadas ou desligadas com muita rapidez para serem
sentidas em profundidade, o que pode levar os outros a acusá-los de dissimular esses
sentimentos.
Indivíduos com transtorno da personalidade histriônica são altamente sugestionáveis (Critério
7). Suas opiniões e sentimentos são facilmente influenciados pelos outros ou por
modismos presentes. Podem confiar em demasia, em especial em figuras fortes de autoridade
que veem como capazes de solucionar de forma mágica seus problemas. Têm tendência a dar
palpites e a adotar convicções rapidamente. Costumam considerar as relações pessoais como
mais íntimas do que realmente são, descrevendo quase todos os conhecidos como "meu
queridíssimo amigo" ou fazendo referência a médicos que encontraram uma ou duas vezes em
circunstâncias profissionais por seus primeiros nomes (Critério 8).
Referencias bibliograficas : www.psiqueweb.med.br,
DSM IV e DSM V Pg 667 e 668
PSICÓLOGO ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

Questão 29

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Prezado(a) Candidato(a):
Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido e invalido.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Argumentação:
A questão pergunta sobre distância mínima a ser percorrida, sendo que na IN06 sistema preventivo de extintores do CBM SC, estipula
a distância MÁXIMA a ser percorrida. Não existe exigência de distância minima a ser percorrida, e para o dimensionamento do sistema
preventivo de incêndio com extintor portátil, deve ser obedecida a tabela 1 conforme IN06 do CBM-SC.
Fonte: http://www.cbm.sc.gov.br/dat/images/arquivo_pdf/IN/IN_01_08_2017/IN_06_SPE.pdf
Pedido: Anulação da questão
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Em resposta a solicitação de anulação da questão 15:
Por um breve lapso a palavra MÍNIMA, subsistiu a palavra MÁXIMA causando problema de entendimento da questão.
Sendo assim, entende-se ser necessário deferimento de anulação da questão.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Argumentação:
As afirmações corretas são: II e III. A questão não possui alternativa com essas opções.
O gabarito preliminar informa que a alternativa correta é a letra “d”, estando corretas as afirmações I, II e III, porém a afirmação I está
errada.
NBR 6118, Item 5.1.2. Os requisitos de qualidade de uma estrutura de concreto são divididos em três grupos distintos: capacidade
resistente, desempenho em serviço e durabilidade.
A manutenibilidade não faz parte dos requisitos de qualidade de uma estrutura, como consta na afirmação I.
Fonte: ABNT NBR 6118 (2014)
Pedido: Anulação da questão
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 26

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
A norma 6118 estabelece três requisitos MÍNIMOS de desempenho, evidenciado no item 5.1.1 Condições gerais
As estruturas de concreto devem atender aos requisitos mínimos de qualidade classificados em 5.1.2,
durante sua construção e serviço, e aos requisitos adicionais estabelecidos em conjunto entre o autor
do projeto estrutural e o contratante.
Entretanto, seu desempenho e durabilidade são ligados a manutenção de setores específicos, identificado no item 7.3.2
Deve ser previsto em projeto o acesso para inspeção e manutenção de partes da estrutura com
vida útil inferior ao todo, como aparelhos de apoio, caixões, insertos, impermeabilizações e outros.
Devem ser previstas aberturas para drenagem e ventilação em elementos estruturais onde há possibilidade
de acúmulo de água.
6.2.3 A durabilidade das estruturas de concreto requer cooperação e atitudes coordenadas de todos
os envolvidos nos processos de projeto, construção e utilização, devendo, como mínimo, ser seguido
o que estabelece a ABNT NBR 12655, [...]
Evidentemente que na maior parte das estruturas os impactos relevantes a umidade são pequenos. Porém deve haver atenção à
manutenção, sendo esta preventiva ou em certos casos corretiva. Portanto, há pelo menos quatro fatores ligados a qualidade e vida
útil.
Sendo assim, entende-se não ser necessário deferimento de anulação da questão ou alteração do gabarito.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Nessa questão não a alternativa E não é a correta, pois a palavra manga não é um exemplo de polissemia, mas sim de homonímia.
Facilmente confundíveis, a polissemia se distingue da homonímia por indicar uma só palavra com diversos significados, enquanto na
homonímia, duas palavras diferentes, com origens e significados diferentes, apresentam a mesma ortografia e pronúncia.
Exemplos: Manga (fruto da mangueira com origem na palavra malaiala manga; parte da roupa com origem na palavra latina manica).
CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR - PSICÓLOGO

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Prezado(a) Candidato(a):
Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido e invalido.
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MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
Concurso Público - 002/2017
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
As cotas nas barras estão em discordância com os valores indicados nos comprimentos, considerando as cotas, precisaríamos de 4,12
barras. Como o enunciado solicitava a quantidade de barras necessárias para produzir os elementos, mesmo considerando os
comprimentos indicados, seriam necessárias no mínimo 4,5 barras, entre as alternativas, pois os elementos não possuem emendas e
não podemos considerar os trechos das barras que restam e não completam a dimensão de um elemento completo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Prezado(a) Candidato(a):
Seu Recurso está em desacordo com o Edital e foi indeferido e invalido.
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