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Resposta ao recurso interposto contra a Questão 11, da Prova de AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS, do Concurso Público da Câmara Municipal de 
Petrolândia – SC. 
 
 
A questão foi apresentada aos candidatos nos cadernos de provas da seguinte 
forma: 
 

11 – Ocorreu em 2015 o processo de escolha unificado dos Conselheiros 
Tutelares no Município de Petrolândia. Entre outros requisitos, os candidatos 
deveriam comprovar: 
 
[A] Idade superior a 18 anos e ensino médio completo. 
[B] Idade superior a 18 anos e ensino superior completo. 
[C] Idade superior a 21 anos e ensino fundamental completo. 
[D] Idade superior a 21 anos e ensino médio completo. 

 
Candidata: Michele Mateussi – Inscrição: 009 – Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
Fundamentação do Recurso: 

 
 
Resposta ao Recurso: 

 A candidata não apresentou cópia ou endereço eletrônico onde pudesse ser 
acessada uma cópia do Edital do Processo Unificado de escolha dos Conselheiros 

Tutelares do Município de Petrolândia. Segue abaixo o recorte onde constam os 
requisitos mínimos para o cargo: 
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Resposta: INDEFERIDO 

 
Fica, portanto, “MANTIDA” a Alternativa “D” para a Questão 11, da Prova de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, do Concurso Público da Câmara Municipal 
de Petrolândia – SC. 



 

 

 

Avenida Jorge Lacerda – 1.017 – Centro 

88.443-000 – Vidal Ramos – SC 

CNPJ/MF nº. 08.662.246/0001-30 

 

 

 

Resposta ao recurso interposto contra a Questão 16, da Prova de AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS, do Concurso Público da Câmara Municipal de 
Petrolândia – SC. 
 
 
A questão foi apresentada aos candidatos nos cadernos de provas da seguinte 
forma: 
 

12 – Das doenças listadas abaixo, todas transmitidas pelo mosquito Aedes 
Aegypti, foi a primeira a chegar ao Brasil, no final do século XVII: 
 
[A] Dengue. 
[B] Febre Amarela. 
[C] Febre Chikungunya. 
[D] Zika Vírus. 

 
Candidata: Andréia Weber Beck – Inscrição: 016 – Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
Fundamentação do Recurso: 
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Resposta ao Recurso: 

Na página oficial do Ministério da Saúde (que inclusive foi consultada quando da 
elaboração desta questão) consta a seguinte informação: 

“(...) No Brasil, a febre amarela apareceu pela primeira vez em Pernambuco, no 
ano de 1685, onde permaneceu durante 10 anos. A cidade de Salvador também foi 
atingida, onde causou cerca de 900 mortes durante os seis anos em que ali esteve. A 
realização de grandes campanhas de prevenção possibilitou o controle das epidemias, 
mantendo um período de silêncio epidemiológico por cerca de 150 anos no País. (...)” 

Fonte: Ministério da Saúde – Febre Amarela – Histórico 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/febreamarela/historico.php 

Acessada em: 10/06/16, as 12hs:18min. 

 

Resposta: INDEFERIDO 

 
Fica, portanto, “MANTIDA” a Alternativa “B” para a Questão 12, da Prova de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, do Concurso Público da Câmara Municipal 
de Petrolândia – SC. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/febreamarela/historico.php
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Resposta ao recurso interposto contra a Questão 23, da Prova de AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS, do Concurso Público da Câmara Municipal de 
Petrolândia – SC. 
 
 
A questão foi apresentada aos candidatos nos cadernos de provas da seguinte 
forma: 
 

23 – O EPC protege: 
 
[A] Apenas os funcionários do setor onde estiver instalado. 
[B] Quem estiver usando-o e quem estiver por perto. 
[C] Somente quem estiver usando-o. 
[D] Todas as pessoas que circulam pelo local, inclusive os visitantes. 

 
Candidata: Andréia Weber Beck – Inscrição: 016 – Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
Fundamentação do Recurso: 
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Resposta ao Recurso: 

A lista de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) é enorme, podemos destacar 

alguns: aterramento elétrico, chuveiro automático, corrimão de escada, extintor de 
incêndio, iluminação de emergência, piso antiderrapante, porta corta-fogo e outros. 

A máscara de solda e o cinto de segurança são considerados como EPIs, portanto 
nada a ver com a questão e análise. 

Os EPCs apresentados acima servem para proteger não só os trabalhadores, como 
todos que estão ao seu redor, inclusive funcionários de outros setores e visitantes. 

 

Resposta: INDEFERIDO 

 
Fica, portanto, “MANTIDA” a Alternativa “D” para a Questão 23, da Prova de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, do Concurso Público da Câmara Municipal 
de Petrolândia – SC. 


