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O PREFEITO MUNICIPAL do município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições legais, juntamente a Comissão de Concurso e o Instituto o Barriga Verde, tornam 
público as decisões dos pedidos de recursos contra as questões e provas escritas aplicadas em 24 
de maio de 2015, conforme segue: 
 

Conhecimentos Gerais cargos de Nível Superior 
 
Questão 04 – Língua Portuguesa 
Candidato: 66703 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a pergunta está 
incorreta. 
INDEFERIDO: A pergunta apresentada no enunciado está correta, pois todas as demais palavras 
são formadas pelo processo de composição por justaposição. Segundo Evanildo Bechara 
(2014), todas as palavras que apresentam dois radicais justapostos e que não perdem fonemas em 
seu processo de formação recebem esta designação. Somente a palavra "canteiro" apresenta 
apenas um radical, que como esclarece Luiz Antonio Sacconi, em sua Gramática Essencial 
Ilustrada (2013): "quando a um único radical se juntam afixos: prefixos e sufixos, dá-se o nome de 
derivação". No caso, a palavra apresentada na letra "D" foi formada pelo processo de derivação 
sufixal. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Conhecimentos Específicos cargos de Nível Superior 
 
Questão 28 – Enfermeiro 
Candidato: 75974 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que todas as alternativas 
estão corretas. 
INDEFERIDO: "As lesões da hanseníase geralmente iniciam com hiperestesia - sensação de 
queimação, formigamento e/ou coceira - no local, que evoluem para ausência de sensibilidade e, a 
partir daí, não coçam e o paciente refere dormência - diminuição ou perda de sensibilidade ao 
calor, a dor e/ou ao tato - em qualquer parte do corpo". (MS, 2007, p. 71) 
O proprio artigo apresentado pela candidata mostra que o prurido é uma manifestação POUCO 
habitual na hanseníase. 
"Outra manifestação pouco habitual na hanseníase é o prurido, que poderia ser justificado pela 
disestesia produzida pelo infiltrado inflamatório hansênico, ou ainda pela desnervação/destruição 
de glândulas sudoríparas, acarretando em xerose cutânea. Destaca-se ainda a importância do 
exame dermato-neurológico completo para o diagnóstico correto de hanseníase." (BARROSO, et 
al. 2010, p. 59) 
A alternativa D é incorreta quanto as lesões\manchas causadas pela hanseníase, pois AFIRMA (D - 
SÃO PRURIGINOSAS) que elas são pruriginosas e não que podem ser em sua fase inicial. Tanto 
que nas descrições das lesões não é uma característica o prurido. 
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Passos Maia, 1 de Junho de 2015 

 
Ivandre Bocalon 
Prefeito Municipal 
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