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ATO 008 

 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA PROVA OBJETIVA 

(GABARITO PRELIMINAR) E PROVA PRÁTICA DO PROCESSO SELETIVO Nº 

01/2022 

 

 

O Senhor Pedro Alfredo Ramos, Prefeito Municipal de São João Batista, no uso 
de suas atribuições legais, torna público julgamento dos recursos contra prova 
objetiva e prática (gabarito preliminar) Edital 001/2022 de processo seletivo, 
conforme segue: 

 

 

1. A decisão dos recursos contra a prova objetiva (gabarito preliminar) e prova prática, segue 

descrita abaixo, em conformidade com os pareceres da banca do Centro de Estudos UNIASE. 

 
2. De acordo com o edital: 

16.16.  A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa. 

 
PARECERES 
 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
Conhecimentos básicos – Matemática  
 
Questão nº 6 
Candidato: 9859 - ANA CRISTINA ESPINDOLA 

19. Agente Comunitário de Saúde - Jardim São Paulo 

Alegações: Em síntese candidato discorda do gabarito divulgado e solicita troca de gabarito da letra “D” para 

letra “A”. 

Parecer: Vejamos a resolução da questão: 

Questão - Fabio tem uma loja de ferragens e recebeu um pedido de 1138 metros de cano ¾. Sabendo que esse 

cano é vendido em barras de 6 metros. Quantas barras de cano serão necessárias para atender esse pedido.  

Resolução - Sabendo que os canos são vendidos em barras de 6 metros, e considerando que 1138/6 é igual a 

189,66 – será necessário comprar 190 canos, conforme a resposta da questão.  Se o pedido for enviado com 

189 barras, irá ficar faltando canos quando da execução da obra. 

Decisão: Recurso Indeferido. Questão Mantida 

 

ENSINO SUPERIOR  

 

Conhecimentos Específicos (gerais)  

 

Questão Nº 16 

Candidato: 9478 - ANA CLAUDIA DA SILVA  

34. Psicólogo 

Alegação: Em síntese candidata alega que a prova contém uma alternativa com um erro de digitação, “letra 

A” 
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Parecer: Não assiste razão à candidata, erro formal sanável na alternativa, que apenas afirma duas vezes que 
II está correto, não afeta a escolha da resposta correta pelo candidato, a única alternativa passível de ser 
assinalada é exatamente a apontada pelo gabarito preliminar. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 

Conhecimentos Específicos (inerentes ao cargo) 

 

Questão Nº 24 

9755 CLARA DE SOUZA CUSTÓDIO 33. Médico Veterinário 

Alegação: Em síntese candidato discorda do gabarito preliminar, apresenta fundamentação e solicita a 

anulação da questão.  

Parecer: A candidata incorre em erro ao faltar com atenção no comando da questão. “Neste contexto, o exame 

clínico deve ser cuidadosamente realizado, a fim de que as decisões referentes ao atendimento do paciente 

sejam devidamente conduzidas. Desta forma, o exame clínico é o conjunto de procedimentos que avaliam o 

animal, a história e o ambiente, para se chegar a um diagnóstico, sendo constituído, basicamente por:” 

Ao alegar que as alternativas não traziam a definição de “exame clínico”, percebe-se que houve descuido ao 

interpretar a questão. Pois bastava que o candidato apontasse a alternativa correta (dentre as apontadas) para 

chegar a um diagnóstico, e a alternativa mais completa é a alternativa divulgada no gabarito preliminar. 

Nesse sentido afirma FEITOSA: 
O estabelecimento de um diagnóstico é fundamental para a atuação do clínico, determinando uma correta 

terapia e prognóstico para cada caso, bem como para que estratégias de prevenção e controle sejam adotadas 

para os indivíduos ou rebanhos ainda não acometidos. Assim, é fundamental que cada profissional tenha uma 

seqüência de exame definida e que ela seja sistematicamente realizada em todos os animais, independente da 

afecção. Neste contexto, o exame clínico deve ser cuidadosamente realizado, a fim de que as decisões 

referentes ao atendimento do paciente sejam devidamente conduzidas. Desta forma, o exame clínico é o 

conjunto de procedimentos que avaliam o animal, a história e o ambiente, para se chegar a um diagnóstico, 

sendo constituído, basicamente por:  

• Identificação: registro de características raciais, etárias, sexuais e procedência;  

• Anamnese: obtenção do histórico do quadro clínico e de informações ligadas ao ambiente e manejo em geral;  

• Exame físico: avaliação de sinais clínicos através da inspeção, palpação, percussão e auscultação, 

considerando o estado geral, as funções vitais, o exame das mucosas e dos linfonodos e o exame específico 

dos sistemas;  

• Exames complementares: exames laboratoriais, radiográficos, ultrassonográficos, endoscópicos, além de 

cirurgias exploratórias. 

Fonte: FEITOSA, F.L.F. Semiologia veterinária: a arte do diagnóstico. 2 ed. São Paulo: Ed. Roca Ltda., 2008. 735p 

Resta, portanto comprovado que não assiste razão a candidata. 

Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 

 

 

São João Batista, de 22 de Março de 2022. 

 

 

 

 

Pedro Alfredo Ramos  

Prefeito Municipal 


