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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

  

NAUDIR ANTÔNIO SCHMITZ, PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER, no uso de suas atribuições 

legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO 

DOS RECURSOS CONTRA DISCORDÂNCIA DE GABARITO E QUESTÕES do Edital de Concurso Público 01/2019, 

conforme segue: 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001  

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 25 para o cargo de técnico em 

enfermagem. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão 

apresenta-se correta, tal informação pode ser verificada em: 

http://revista.fmrp.usp.br/2008/VOL41N3/SIMP_2Biologia_ferida_cicatrizacao.pdf 
 

RECURSO 002 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 26 para o cargo de assistente social. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a única 

alternativa correta é a apresentada no gabarito provisório, sendo as demais alternativas incorretas, por estarem 

em desacordo com a referida lei em questão. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11340.htm  

 

RECURSO 003 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 30 para o cargo de assistente social. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste aos recorrentes, visto que a questão apresenta 

mais de uma alternativa correta. ANULAR A QUESTÃO. 

 

RECURSO 004 

Requerem os candidatos a anulação ou alteração de gabarito da questão nº 29 para o cargo de veterinário. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste aos recorrentes, visto que a questão 

apresenta-se correta, senão vejamos: 

 
A patogenicidade do B.cereus está associada à capacidade de produção de toxinas, sendo elas: 

três tipos de toxina diarreica, a toxina emética, quatro tipos de hemolisinas e três tipos 

diferentes de fosfolipase C. Além disso, há presença de uma proteína na parede celular, 

responsável pela adesão do microrganismo. Contudo, a habilidade de produção destes fatores 

de virulência varia de acordo com as linhagens (KOTIRANTA et. al., 2000 apud MILAGRES, 

2004). As linhagens causadoras de DTA estão associadas a dois tipos de síndromes: a diarreica 

e a emética. 

 

As linhagens causadoras da síndrome diarréica produzem toxina diarreica, conhecidatambém 

como complexo enterotóxico. É de natureza protéica, termolábil e sensível a extremos de pH e à 

ação de enzimas proteolíticas (Granum & Lund, 1997: Turnbull et. al. 1979 apud MILAGRES, 

2004). Trata-se de uma toxinfecção alimentar causada pela ingestão de alimentos que 

contenham células vegetativas do Bacillus cereus.  (grifei) 

 

 

 

Demais recursos não foram julgados por estarem em desacordo com o item 8.4 do edital, senão vejamos: 

 
8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com argumentação 

lógica e consistente, com apresentação de bibliografia no caso de recurso contra questões, ou 

seja, obrigatoriamente deverá conter: CONTESTAÇÃO, ARGUMENTAÇÃO E 

REFERÊNCIA. 

 

http://revista.fmrp.usp.br/2008/VOL41N3/SIMP_2Biologia_ferida_cicatrizacao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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Alfredo Wagner, 21 de janeiro de 2020 

 

 

 

 

 

NAUDIR ANTÔNIO SCHMITZ  
Prefeito Municipal  


