
Ata nº 01/2017 

Julgamento de recursos quanto à Prova Objetiva e Gabarito Preliminar 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezessete, as oito horas, na sala de reuniões do 

centro Administrativo Municipal, sito a rua Pergentino Alberici nº 150 – Centro de Entre Rios SC, 

reuniu-se a Comissão do Processo Seletivo nº 001/2017, nomeada pelo Decreto nº 039/2017, 

alterado pelo Decreto nº 072/2017, juntamente com o Responsável Técnico da empresa Epbazi 

Organização e Métodos – Adm. Emerson Pedro Bazi, para julgamento dos recursos recebidos pelos 

candidatos que prestaram as provas objetivas. Foram recebidos dois recursos de questões de prova 

do cargo de Psicólogo e três recursos das questões de prova do cargo de Nutricionista. Abaixo os 

recursos, a análise técnica dos autores das questões e a decisão da comissão: 

Detalhes do Recurso 

Inscrição: 28 

Processo Seletivo: Processo Seletivo - 01/2017 - MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS 

Questão: 11 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Data do Recurso: 27/03/2017 14h41min 

Observações: Considerando a alternativa correta como D. 

Creio que essa alternativa ficou redundante, já que na resolução Nº 07/2003 consta que: 

 

II - MODALIDADES DE DOCUMENTOS 

1. Declaração  

2. Atestado psicológico 

3. Relatório / laudo psicológico 

4. Parecer psicológico  

 

Peço anulação da questão.  

 

Referencial:  

 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf 

  

Resposta 

Situação: Improcedente 

Data da Resposta: 29/03/2017 09h07min 

Resposta: A questão número 11, refere-se aos documentos decorrentes da avaliação psicológica, 

como fica bem claro no site do CFP, somente atestado e laudo psicológico fazem parte destes 

documentos, copio na integra o texto referente a estes documentos, segue também o link do site do 

CFP onde pode-se encontrar o texto para possível esclarecimento das dúvidas, portanto, a questão 

não deve ser anulada, sendo a alternativa correta a letra D. 



II - MODALIDADES DE DOCUMENTOS 

 

Declaração * 

Atestado psicológico 

Relatório / laudo psicológico 

Parecer psicológico * 

 

* A Declaração e o Parecer psicológico não são documentos decorrentes da avaliação Psicológica, 

embora muitas vezes apareçam 

desta forma. Por isso consideramos importante constarem deste manual afim de que sejam 

diferenciados. 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf 

ANNA ALICE DEBIASI 

PSICÓLOGA 

CRP-12/05947 

 Anexos 

 Nenhum anexo cadastrado. 

 

DECISÃO DA COMISSÃO: 

Nós membros da Comissão do Processo Seletivo nº 001/2017, nomeados pelo Decreto nº 039/2017, 

alterado pelo Decreto nº 072/2017 somos de parecer favorável ao autor das questões das provas 

objetivas, para decidir em conhecer do recurso interposto pela candidata acima e no mérito negar-

lhe provimento.  

 

Detalhes do Recurso 

Inscrição: 28 

Processo Seletivo: Processo Seletivo - 01/2017 - MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS 

Questão: 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Data do Recurso: 27/03/2017 14h52min 

Observações: Tendo em vista a alternativa B como correta. 

Peço anulação, pois: 

 

Para Carls "O inconsciente coletivo é constituído, numa proporção mínima, por conteúdos formados 

de maneira pessoal; não são aquisições individuais, são essencialmente os mesmos em qualquer 

lugar e não variam de homem para homem. Este inconsciente é como o ar, que é o mesmo em todo 

lugar, é respirado por todo o mundo e não pertence a ninguém. Seus conteúdos (chamados 

arquétipos) são condições ou modelos prévios da formação psíquica em geral." (Jung, 1973, p.408) 

Essa definição retirada do livro, não se assemelha com a do enunciado. 



  

Resposta 

Situação: Improcedente 

Data da Resposta: 29/03/2017 09h08min 

Resposta: A questão número 20 a qual a candidata pede a anulação está correta, pois “Jung era 

fascinado pelo fato de diferentes sociedades, espalhadas ao redor do mundo, compartilharem 

impressionantes semelhanças, a despeito de suas enormes diferenças culturais. Tais sociedades 

apresentavam um misterioso compartilhamento de mitos e símbolos há milhares de anos. Jung 

concluiu que isso só poderia ser fruto de algo maior que a experiência individual de um homem; os 

símbolos, pensou ele, devem existir como parte da psique humana. Para Jung, a existência desses 

mitos compartilhados era prova de que parte da psique humana contém ideias preservadas em uma 

estrutura atemporal que age como uma espécie de “memória coletiva”. Jung introduziu o conceito 

de que uma parte distinta e independente do inconsciente existe dentro de cada um de nós, uma 

parte que não se apoia em nenhuma de nossas experiências individuais – é o “inconsciente coletivo”. 

(O Livro da Psicologia, 2012, p. 104). 

ANNA ALICE DEBIASI 

PSICÓLOGA 

CRP-12/05947 

 Anexos 

 Nenhum anexo cadastrado. 

DECISÃO DA COMISSÃO: 

Nós membros da Comissão do Processo Seletivo nº 001/2017, nomeados pelo Decreto nº 039/2017, 

alterado pelo Decreto nº 072/2017 somos de parecer favorável ao autor das questões das provas 

objetivas, para decidir em conhecer do recurso interposto pela candidata acima e no mérito negar-

lhe provimento.  

 

Detalhes do Recurso 

Inscrição: 53 

Processo Seletivo: Processo Seletivo - 01/2017 - MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS 

Questão: 13 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Data do Recurso: 27/03/2017 18h10min 

Observações: A questão esta confusa, de difícil entendimento, e a resposta B como esta no gabarito 

como sendo a opção correta, não se classifica como aminoácido essenciais, e sim com aminoácidos 

naturais. 

 Resposta 



Situação: Deferido 

Data da Resposta: 29/03/2017 09h14min 

Resposta: 13- As necessidades de aminoácidos essenciais dos adultos foram estabelecidas com base 

em estudos cujo critério foi à adequação para obter um balanço nitrogenado positivo. É importante 

ressaltar que a alimentação básica do brasileiro composta de arroz/feijão apresenta perfil 

aminoacídico bastante adequado e próximo ao aconselhado, uma vez que os aminoácidos limitantes 

dos cereais e das leguminosas se complementam na dieta. Em relação aos aminoácidos da dieta 

assinale a alternativa que apresenta apenas aminoácidos essenciais: 

Histidina, isoleucina e lisina; 

Leucina, alanina e triptofano; 

Triptofano, valina e treonina; 

Histidina, treonina e valina. 

  

A questão esta confusa, de difícil entendimento, e a resposta B como esta no gabarito como sendo a 

opção correta, não se classifica como aminoácido essenciais, e sim com aminoácidos naturais. 

 

Resposta: o recurso procede. 

Obs: como está redigido a enunciado não existe alternativa correta pois uma falha na digitação 

suprimiu o “não” do mesmo. 

Este critérios caracterizou a questão como de difícil entendimento. 

Como deveria estar digitado: 

“Em relação aos aminoácidos da dieta assinale a alternativa que “não” apresenta apenas 

aminoácidos essenciais.” 

Como foi digitado: 

Em relação aos aminoácidos da dieta assinale a alternativa que apresenta apenas aminoácidos 

essenciais: 

 Se o enunciado tivesse sido digitado da forma correta a alternativa “b” seria a correta por não 

apresentar apenas aminoácidos essenciais. 

MARLON MARTINS DE FREITAS 

NUTRICIONISTA 

CRN-10. 0595 

 Anexos 

 Nenhum anexo cadastrado. 

DECISÃO DA COMISSÃO: 

Nós membros da Comissão do Processo Seletivo nº 001/2017, nomeados pelo Decreto nº 039/2017, 

alterado pelo Decreto nº 072/2017 somos de parecer favorável ao autor das questões das provas 

objetivas, para decidir em conhecer do recurso interposto pela candidata acima e no mérito dar-lhe 

provimento, decidindo em ANULAR A REFERIDA QUESTÃO E CONSIDERAR COMO CORRETA PARA 

TODOS OS CANDIDATOS. 

 



 

Detalhes do Recurso 

Inscrição: 53 

Processo Seletivo: Processo Seletivo - 01/2017 - MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS 

Questão: 18 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Data do Recurso: 27/03/2017 18h36min 

Observações: A questão pede a opção incorreta segundo a resolução da RDC 216, e a opção que 

consta no gabarito letra B, está correta segundo a RDC, como mostra no capitulo 4.8.3. Ou seja a 

resposta do gabarito não está correta. 

  

Resposta 

Situação: Improcedente 

Data da Resposta: 29/03/2017 09h15min 

Resposta: 18- Segundo a resolução – RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004 que dispõe sobre 

regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, assinale alternativa incorreta. 

 Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o risco de 

contaminação cruzada; 

Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, preparados e prontos para o 

consumo; 

Quando aplicável, antes de iniciar a preparação dos alimentos, deve-se proceder à adequada limpeza 

das embalagens primárias das matérias- primas e dos ingredientes, minimizando o risco de 

contaminação; 

O tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, no 

mínimo, 70ºC (setenta graus Celsius). 

A questão pede a opção incorreta segundo a resolução da RDC 216, e a opção que consta no gabarito 

letra B, está correta segundo a RDC, como mostra no capitulo 4.8.3. Ou seja a resposta do gabarito 

não está correta. 

Resposta: recurso não procede. 

a alternativa “b” não está correta pois, como mostra no capitulo 4.8.3 da RDC 216 está redigido: 

4.8.3 Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o risco 

de contaminação cruzada. Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semi-

preparados e prontos para o consumo. 

A alternativa “b” não está correta pois cita alimentos “preparados” e o correto, de acordo com o 

capítulo 4.8.3 é “semi-preparados”. 

Obs: “preparados” e “prontos para o consumo” caracterizam o mesmo tipo de grau de preparo. Ao 

não se considerar o “semi-preparado” nos cuidados da manipulação de alimentos caracteriza-se 

falha no processo. 

Então deve se considerar o capítulo 4.8.3 da RDC na íntegra como está redigido na legislação em 

pauta: “...semi-preparados e prontos para o consumo...” 



 MARLON MARTINS DE FREITAS 

NUTRICIONISTA 

CRN-10. 0595 

 Anexos 

 Nenhum anexo cadastrado. 

 

DECISÃO DA COMISSÃO: 

Nós membros da Comissão do Processo Seletivo nº 001/2017, nomeados pelo Decreto nº 039/2017, 

alterado pelo Decreto nº 072/2017 somos de parecer favorável ao autor das questões das provas 

objetivas, para decidir em conhecer do recurso interposto pela candidata acima e no mérito negar-

lhe provimento.  

 

Detalhes do Recurso 

Inscrição: 53 

Processo Seletivo: Processo Seletivo - 01/2017 - MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS 

Questão: 12 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Data do Recurso: 27/03/2017 18h56min 

Observações: A questão pede para assinalar a alternativa correta com relação a recomendação para 

idosos com 70 anos ou mais, segundo a piramide alimentar, e uma das recomendações seria a 

necessidade de suplementar a dieta do paciente com cálcio, vitamina E, vitamina B12, para assim 

reduzir o risco de fraturas ósseas. Ou seja a pergunta em questão tem mais de uma alternativa 

correta. 

 

Resposta 

Situação: Improcedente 

Data da Resposta: 29/03/2017 09h16min 

Resposta: 12- Em relação às recomendações nutricionais para os idosos, a pirâmide alimentar 

proposta para pacientes com mais de 70 anos, tem como objetivo evitar as carências nutricionais e 

as doenças relacionadas com a má alimentação. Assinale a alternativa correta em relação a estas 

recomendações: 

 Ingestão de alimentos ricos em fibras, com baixa concentração de gorduras e açúcares refinados e 

ingestão das quantidades superiores ao número de frações diárias de cada grupo de alimentos; 

Consumir diariamente 4 copos de água; 



Possível necessidade de suplementar à dieta com cálcio e vitamina E (para reduzir o risco de fraturas 

ósseas) e vitamina B12; 

Nos grupos de alimentos, devem-se consumir alimentos integrais, produtos lácteos com pouca 

gordura, carnes magras, embutidos e aves. 

A questão pede para assinalar a alternativa correta com relação a recomendação para idosos com 70 

anos ou mais, segundo a piramide alimentar, e uma das recomendações seria a necessidade de 

suplementar a dieta do paciente com cálcio, vitamina E, vitamina B12, para assim reduzir o risco de 

fraturas ósseas. Ou seja a pergunta em questão tem mais de uma alternativa correta. 

Resposta: recurso não procede. 

Para evitar o risco de fraturas ósseas a recomendação seria a necessidade de suplementar a dieta do 

paciente com cálcio, vitamina D, vitamina B12 .... 

O correto é cálcio e vitamina D e não vitamina E como alega a requerente 

Desta forma apenas uma alternativa é a correta, a alternativa “A” 

 MARLON MARTINS DE FREITAS 

NUTRICIONISTA 

CRN-10. 0595 

Anexos 

Nenhum anexo cadastrado. 

DECISÃO DA COMISSÃO: 

Nós membros da Comissão do Processo Seletivo nº 001/2017, nomeados pelo Decreto nº 039/2017, 

alterado pelo Decreto nº 072/2017 somos de parecer favorável ao autor das questões das provas 

objetivas, para decidir em conhecer do recurso interposto pela candidata acima e no mérito negar-

lhe provimento.  

Não havendo mais nada a tratar encerrou-se a reunião. Foi lavrada a presente ata para que surta 

seus efeitos legais. 

 

 

ADALMIR DOS SANTOS DE GIACOMETTI   ELIANE DOS PASSOS BENIN 
Presidente       Secretária 

 
 
 
IVONEI DA SILVA      EMERSON PEDRO BAZI 
       Membro               CRA/SC-8129 


