
 

 

EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 03/2022, DE 08 DE AGOSTO DE 2022 

                              MUNICÍPIO DE IPIRA SC 
 
 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O CONTEÚDO DE 

QUESTÕES, GABARITO PRELIMINAR, PROVA ESCRITA. 
 
 

A Comissão do Processo Seletivo nº 03/2022 de Provas do Município de Ipira/SC, 

originado pelo Decreto 092/2022, de 01 de agosto de 2022, torna público, para conhecimento 

dos interessados, após a análise do recurso interposto em requerimento formulado pelo 

candidato, prolatou as seguintes decisões: 
 

1. Ficam anuladas as seguintes questões ante as seguintes justificativas: 

 
QUESTÃO PROVA  CARGO 

13 Conhecimentos Específico PSICOLOGO 

 
RAZÕES DA ANULAÇÃO  

O recurso é procedente e assiste razão ao recorrente. Verifica-se erro material por vício formal de  elaboração da questão nº 13, 

a questão merece ser anulada.  

Recursos deferidos. Questão anulada. É o parecer. 

 
 

QUESTÃO PROVA  CARGO 

18 Conhecimentos Específico MÉDICO CLINICO GRERAL 

 
RAZÕES DA ANULAÇÃO  

O recurso é procedente e assiste razão ao recorrente. Verifica-se erro material por vício formal de elaboração da questão nº 18, 

a questão merece ser anulada.  

Recursos deferidos. Questão anulada. É o parecer. 

 
 
 

2. Ficam mantidas as seguintes questões ante as seguintes justificativas: 
 
 QUESTÃO PROVA  C

A

R

G

O 

04 Conhecimentos Gerais e Atualidades Todos os Cargos/Função 

 
RAZÕES DA MANUTENÇÃO 

 Nas questões de atualidades o conteúdo programático também se refere “Assuntos de interesse geral - nacional ou 

internacional - veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas 

e/ou internet.” Recursos indeferidos. Questão mantida. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA  CARGO 

07 Conhecimentos Específico  PSICOLOGO 

 
RAZÕES DA MANUTENÇÃO 

A questão está corretamente elaborada. Na descrição da questão “quando o psicólogo procura identificar problemas 

precocemente, avaliar riscos, fazer uma estimativa de forças e fraquezas do ego.” Entende-se como conjunto de atividades e 

medidas que, feitas com antecipação, busca PREVENIR, evitar um dano ou mal.   

Recursos indeferidos. Questão mantida. É o parecer.  

 
 
 



 

QUESTÃO PROVA  CARGO 

11 Conhecimentos Específico PSICOLOGO 

 
RAZÕES DA MANUTENÇÃO  

A questão está corretamente elaborada. A alternativa “C” está completa, a resposta na alternativa “B” como alega o recorrente 

encontra-se a descrição incompleta, A resposta correta para a questão em comento é a opção C, como fora corretamente 

indicado no gabarito preliminar. Assim, permanece inalterado o gabarito preliminar.  

Recursos indeferidos. Questão mantida. É o parecer. 

 
 

QUESTÃO PROVA  CARGO 

16 Conhecimentos Específico PSICOLOGO 

 
RAZÕES DA MANUTENÇÃO 

Na questão, o entendimento que prevalece é sempre o descrito por extenso. “Sobre alguns conceitos básicos da Terapia 

Cognitivo Comportamental”. Recursos indeferidos. Questão mantida. É o parecer. 

 
 

QUESTÃO PROVA  CARGO 

19 Conhecimentos Específico PSICOLOGO 

 
RAZÕES DA MANUTENÇÃO 

A questão está corretamente elaborada, “O exercício profissional do psicólogo escolar envolve atividades como.” O 

profissional não combate à violência, não trabalha com atividade terapêutica, mas sim atua na prevenção e orientação. 

Recursos indeferidos. Questão mantida. É o parecer. 

 
 

QUESTÃO PROVA                                          CARGO 

06 Conhecimentos Específico MÉDICO CLINICO GERAL  

RAZÕES DA MANUTENÇÃO 

A questão está corretamente elaborada, a alternativa “C” está correta, as demais alternativas estão incorretas. Portanto resposta 

correta para a questão em comento é a opção “C”, como fora corretamente indicado no gabarito preliminar. Assim, permanece 

inalterado o gabarito preliminar.  

Recursos indeferidos. Questão mantida. É o parecer. 

 
 

QUESTÃO PROVA                                           CARGO 

16 Conhecimentos Específico MÉDICO CLINICO GERAL  

RAZÕES DA MANUTENÇÃO 

O recurso é improcedente. Após análise desta comissão, constatou- se que a questão está correta e a única alternativa que 

atende completamente ao enunciado é a letra “D”, as demais alternativas estão incorretas. Portanto, a resposta correta para a 

questão em comento é a opção “D”, como fora corretamente indicado no gabarito preliminar. Assim, permanece inalterado o 

gabarito preliminar.  

Recursos indeferidos. Questão mantida. É o parecer. 

   É o relatório. 

 

   Ipira/SC, 19 de setembro de 2022. 

Mildred Cristina da Silva Feiten 

Presidente da Comissão 


