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ATO 013: 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: 01  Referência(s): 235 e 207 
Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Em relação às 
“bases científicas”, o candidato apresenta fundamentação em relação às “bases de dados científicos”, e no 

texto apresentam-se restritas a interpretações acerca das correntes filosóficas e bases cientificas, na qual se 
enquadram os procedimentos adotados pelos psicólogos, como o autor norteou em seu texto. 

Questão: 01  Referência(s): 198 
Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. 

Questão: 01  Referência(s): 46 
Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL) 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. 

Questão: 04  Referência(s): 41 
Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 
fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Ainda que o 

exposto sequer faz parte da questão apontada como controversa. 

Questão: 06  Referência(s): 235, 270, 232 e 198 
Área: MATEMÁTICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: A questão é clara em buscar a diferença entre a MENOR proposta e a MAIOR proposta, e 

não da maior para a menor, como expõe em seus argumentos. 
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Questão: 20  Referência(s): 205, 32, 127, 140, 141, 284, 157, 267, 114, 235, 120, 13, 180, 198, 
293 

Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E 

SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte aos argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Bastaria ao(s) impetrante(s), antes 
de ingressar(em) com o recurso, apenas consultar uma das páginas a seguir, de modo a comprovar as divisas 

territoriais entre os municípios de Frei Rogério e Campos Novos: 

https://turismo.freirogerio.sc.gov.br 

 

https://turismo.camposnovos.sc.gov.br  

 
 

Questão: 20  Referência(s): 180 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E 

SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
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Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhum 

argumento que permita melhor análise da questão em tela.  

Questão: 24  Referência(s): 114 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Agente de Serviços Administrativos 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Ainda que a 
questão é claramente norteada pelo Estatuto de Servidores Municipais de Frei Rogério e não aos diplomas 

legais apontados pelo impetrante.  

Questão: 24  Referência(s): 86 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Social 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 
fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Ainda que a 

questão claramente busca todos os conceitos relacionados ao estágio probatório, sendo a aquisição e perda 
da estabilidade absolutamente relacionadas ao tema proposto na questão.  

Questão: 24  Referência(s): 286 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Social 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Ainda que o 
impetrante baseia seus argumentos em legislação revogada e não na apontada para a questão.  

Questão: 25  Referência(s): 86 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Social 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante deixa de observar que 

a questão pede a ordem correta DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe em sua peça 
recursal. 

Questão: 25  Referência(s): 286 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Social 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
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Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Ainda que o 

impetrante baseia seus argumentos em legislação revogada e não na apontada para a questão.  
 

 

Questão: 31  Referência(s): 286 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Social 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

Questão: 32  Referência(s): 11 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fisioterapeuta 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 
fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

Questão: 25  Referência(s): 284 e 270 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Médico Veterinário 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante deixa de observar que 

a questão pede a ordem correta DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe em sua peça 
recursal. 

Questão: 28  Referência(s): 270 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Médico Veterinário 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 
fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

 

Questão: 30  Referência(s): 270 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Médico Veterinário 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
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previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

Questão: 35  Referência(s): 270 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Médico Veterinário 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 
fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

Questão: 40  Referência(s): 270 e 198 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Médico Veterinário 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 
fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Além disso, os 

conceitos de “segurança” e “saúde”, são totalmente distintos, sendo o segundo com uma amplitude muito 

maior que a do primeiro, não sendo, portanto, possível de ser considerado correto, no contexto apresentado. 

Questão: 26  Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nutricionista 

Procedimento: QUESTÃO ALTERADA PARA A ASSERTIVA “B” 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Procedimento de Ofício: Houve equívoco no apontamento da questão em tela, uma vez que a opção III nos 

traz claramente um item incorreto em relação ao enunciado, uma vez que a digestão e absorção eficiente de 

nutrientes evita a desnutrição e não a causa.  

Questão: 26  Referência(s): 1 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nutricionista 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

Questão: 24  Referência(s): 195 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 
fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Ainda que a 

questão claramente busca todos os conceitos relacionados ao estágio probatório, sendo a aquisição e perda 
da estabilidade absolutamente relacionadas ao tema proposto na questão, além de estar versada dentro dos 

Artigos postos para a análise da questão. 

Questão: 24  Referência(s): 235 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 

Situação: INDEFERIDO  



 
 

 
 

 

Lei 9610/98: A formulação deste documento está protegida pela Lei do Direito Autoral, sendo todos os direitos reservados ao Grupo NBS 

Provas, portanto é proibida qualquer cópia ou reprodução deste documento, no todo ou em partes, sem a sua prévia autorização, por 
escrito, sob pena das sanções previstas no Art. 184 do Código Penal Brasileiro. 

 

 

Estado de Santa Catarina 

Município de Frei Rogério 
Concurso Público n.º 01/2019 
Publicação Legal: Ato Administrativo 

Página 6 de 9 
 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 
fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Ainda que o 

impetrante baseia seus argumentos em legislação revogada e não na apontada para a questão. Não faz o 
menor sentido buscar “regras vigentes” em legislação revogada e, ainda, no grupo de questões está mais do 

que claro qual é a legislação norteadora do grupo de questões. 

Questão: 25  Referência(s): 195, 235, 280, 293, 315 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante deixa de observar que 
a questão pede a ordem correta DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe em sua peça 

recursal. 

Questão: 26  Referência(s): 195, 235 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

Questão: 26  Referência(s): 41 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 
fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Ainda que parece 

deixar de observar que a questão versa claramente acerca de produtos agroquímicos e não pela incidência 

natural de concentração de minérios no solo. Ainda que a opção II traz justamente o inverso à realidade, 
onde os agrotóxicos figuram sim, como elementos causadores das mais diversas formas de contaminação, 

ainda mais, no contexto apresentado, com perda ou excesso. 

Questão: 26  Referência(s): 309 e 315 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Ainda que parece 

deixar de observar que a questão versa claramente acerca de produtos agroquímicos e não pela incidência 
natural de concentração de minérios no solo.  

Questão: 27  Referência(s): 216 
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Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 
fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

 

 

Questão: 28  Referência(s): 127, 88 e 207 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

Questão: 28  Referência(s): 41 e 180 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Impetrante em seus argumentos traz exatamente o resultado proposto na questão em 

tela, onde justamente o controle se dá pela desidratação, como exposto na questão, resultado, como por 
exemplo, de uma aração. A aração é o meio pelo qual se chega ao controle exposto e não o controle 

propriamente dito. 

Questão: 30  Referência(s): 216 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 
fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

Questão: 30  Referência(s): 309 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. O argumento do 
impetrante e o exposto na questão são exatamente os mesmos, pois em nenhum momento a opção diz que 

sempre irá ocorrer, mas sim, que para ocorrem perdas, o nível deve ser extrapolado, ou seja, para que ocorra 
a perda é necessário índice acima da capacidade máxima. 

Questão: 31  Referência(s): 235 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
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Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

Questão: 32  Referência(s): 216 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

Questão: 33  Referência(s): 61, 195, 88, 235, 280, 232, 293 e 315 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante deixa de observar que 
a questão pede a ordem correta DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe em sua peça 

recursal. 

Questão: 34  Referência(s): 127, 60, 195, 41, 280 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

Questão: 34  Referência(s): 180, 61, 309 e 310 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 
Situação: DEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Em decorrência de existirem na literatura agropecuária versões conflitantes entre a 
dificuldade e a facilidade de se identificar o cio bovino e, a questão não trazer um limitador para a análise (na 

agricultura familiar com pequenos rebanhos ou na criação extensiva com grandes), esta assertiva também se 
encontra correta, juntamente com a opção “A”, inviabilizando a questão, por se ter duas assertivas corretas. 

Questão: 36  Referência(s): 127, 309, 310 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Ainda que o 
exposto pelo impetrante é uma forma preventiva e não corretiva, uma vez que a assertiva não versou sobre o 

momento de atuação. 
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Questão: 37  Referência(s): 195 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 

Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 

de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 

fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

 
 

Questão: 39  Referência(s): 267, 195, 309, 41, 310, 280, 180 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 
fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela. Ainda que este 

não trouxe qualquer elemento que possa trazer entendimento diverso ao exposto, mesmo com a troca de 

uma letra, pois o restante do contexto é mais do que suficiente para que se promova a correta análise da 
questão. 

Questão: 39  Referência(s): 207, 232 e 293 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 
Situação: INDEFERIDO  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento 
de referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 

previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz nenhuma 
fonte ou referência aos seus argumentos que permitam melhor análise da questão em tela.  

Questão: 39  Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Engenheiro Agrônomo 

Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 

Procedimento de Ofício: Em decorrência de existirem na literatura agrícola estudos acerca da eficácia, menor, 
mas ainda existente em relação ao uso da Mamona (Ricinus communis) como planta repelente da mosca 

branca no tomateiro e, considerando que a questão busca onde ela pode ser utilizada e não onde teremos 

resultados mais eficazes, a questão em tela apresenta duas opções corretas, inviabilizando a sua aplicação. 
 

Frei Rogério/SC, 17 de fevereiro de 2020. 
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