
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 285228 

Cargo: Fisioterapeuta 

Questão recorrida: 20 

Tipo de Prova: 03 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “A questão 20, apresenta o nome de um músculo como \"COSTUREIRO\". 

É sabido que, nomenclaturas errôneas como esta descrita na prova são utilizadas em 

materiais didáticos. Porém, como já foi descrito, é uma forma errada de nomear este 

músculo, que é o MÚSCULO SARTÓRIO. Em anexo, artigo sobre REPRESENTAÇÃO E 

DISTORÇÕES CONCEITUAIS DO SISTEMA LOCOMOTOR EM LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO da Faculdade Santa Maria – Cajazeiras –PB e Faculdades 

Integradas de Patos – Patos – PB. 

http://www.cbanatomia.com.br/anais_pdf.php?titulo=REPRESENTA%C7%C3O%20E%20

DISTOR%C7%D5ES%20CONCEITUAIS%20DO%20SISTEMA%20LOCOMOTOR%20EM%20

LIVROS%20DID%C1TICOS%20DO%20ENSINO%20FUNDAMENTAL%20E%20M%C9DIO&

num=583.”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

20. Os músculos envolvidos na anteversão e retroversão da bacia 

são: 

A) ANTEVERSÃO: costureiro e reto femoral. RETROVERSÃO: 

grande glúteo e músculos posteriores da coxa. 

B) ANTEVERSÃO: grande glúteo e músculos posteriores da coxa. 

RETROVERSÃO: costureiro e reto femoral.  

C) ANTEVERSÃO: costureiro e grande glúteo. RETROVERSÃO: 

reto femoral e músculos posteriores da coxa. 

D) ANTEVERSÃO: músculos posteriores da coxa e reto femoral. 

RETROVERSÃO: grande glúteo e costureiro. 

 

 Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

http://www.cbanatomia.com.br/anais_pdf.php?titulo=REPRESENTA%C7%C3O%20E%20DISTOR%C7%D5ES%20CONCEITUAIS%20DO%20SISTEMA%20LOCOMOTOR%20EM%20LIVROS%20DID%C1TICOS%20DO%20ENSINO%20FUNDAMENTAL%20E%20M%C9DIO&num=583
http://www.cbanatomia.com.br/anais_pdf.php?titulo=REPRESENTA%C7%C3O%20E%20DISTOR%C7%D5ES%20CONCEITUAIS%20DO%20SISTEMA%20LOCOMOTOR%20EM%20LIVROS%20DID%C1TICOS%20DO%20ENSINO%20FUNDAMENTAL%20E%20M%C9DIO&num=583
http://www.cbanatomia.com.br/anais_pdf.php?titulo=REPRESENTA%C7%C3O%20E%20DISTOR%C7%D5ES%20CONCEITUAIS%20DO%20SISTEMA%20LOCOMOTOR%20EM%20LIVROS%20DID%C1TICOS%20DO%20ENSINO%20FUNDAMENTAL%20E%20M%C9DIO&num=583
http://www.cbanatomia.com.br/anais_pdf.php?titulo=REPRESENTA%C7%C3O%20E%20DISTOR%C7%D5ES%20CONCEITUAIS%20DO%20SISTEMA%20LOCOMOTOR%20EM%20LIVROS%20DID%C1TICOS%20DO%20ENSINO%20FUNDAMENTAL%20E%20M%C9DIO&num=583


 

 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, segundo a Faculdade de 

Motricidade Humana, os músculos envolvidos na anteversão e 

retroversão da bacia são: ANTEVERSÃO: costureiro e reto femoral. 

RETROVERSÃO: grande glúteo e músculos posteriores da coxa. 

Fonte: http://www.fmh.utl.pt/indices/aparelocvol2.pdf 

Dessa forma, a questão permanece inalterada. 

 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se a questão válida, ante a 

inexistência de vício que macule a sua resolução. 

 São Miguel do Oeste - SC, 08 de abril de 2016. 

 

 

 

____________________________________________                   ____________________________________________ 

             Comissão Organizadora                                               Assessoria Jurídica 
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