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 MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANÁ 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 
            (INFRARRELACIONADOS) 

 
I 

DOS RECURSOS 
 
 
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº. 005/2014 DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR. 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

 
 

Inscrição  Nome Cargo 

418002489 Ana Paula Martin Massotti Winiarski Administrador 
418002572 Bruno Jimenez Administrador 
418002596 Joice Maura Schwengber Administrador 
418005468 Rafael Morim Dias Administrador 
418005918 Davi Souza Zecchin Administrador 
418006266 Susana Herman Administrador 
418006401 Salete Michelon Administrador 
418010948 Verônica Zanchettin Administrador 
418011522 Rafael De Melo Bearzi Administrador 
418009138 Kelen Francisca Gomes Da Silva Agente Comunitário de Saúde 
418000429 Angelica Silva De Deus Agente de Apoio 
418000538 Anderson Ricardo Mendonça Agente de Apoio 
418000616 Rodrigo De Andrade Wosniak Agente de Apoio 
418000870 Angelo Lucidorio Rigo Furtado Padilha Agente de Apoio 
418000956 Tatiane Aparecida Soares Dos Santos Agente de Apoio 
418001045 Silvane Nazario Da Silva Agente de Apoio 
418001783 Gisiane Vieira Agente de Apoio 
418002657 Karina Alessandra Ribeiro Agente de Apoio 
418002708 Lenir Dall Gnol Agente de Apoio 
418003648 Rosilene Da Silva Dias Guimaraes Agente de Apoio 
418003936 Joao Vitor Rigo Furtado Padilha Agente de Apoio 
418004364 Claudete Ferreira Da Silva Agente de Apoio 
418004811 Maria Lucilda Marques Sobreira Agente de Apoio 
418004934 Leandro Henrique Bonotto Agente de Apoio 
418005976 Fernanda Fagundes Crispim Agente de Apoio 
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418006005 Ines Nunes Agente de Apoio 
418006984 Silvana Mioto De Souza Agente de Apoio 
418007116 Jackson Cavalheiro Dos Santos Agente de Apoio 
418008177 Rogerio Assunção De Mello Agente de Apoio 
418008500 Lilian Santos Da Silva Agente de Apoio 
418008628 Alessandra Aparecida Da Silva Agente de Apoio 
418009476 Josimeire De Jesus Negrão Agente de Apoio 
418009541 Daiane Cristina Globs Agente de Apoio 
418010799 Tamires Garcia Oliveria Agente de Apoio 
418010812 Paula Schuch Fernandes Cardoso Agente de Apoio 
418011498 Josmar Mattos Santos Agente de Apoio 
418003429 Simone Cristina Mioto Agente de Combate as Endemias 
418003458 Meriely Martinez Coqueiro Agente de Combate as Endemias 
418005759 Myryanne Ribeiro De Melo Agente de Combate as Endemias 
418007484 Bruna Figueredo Rosa Agente de Combate as Endemias 
418002498 Maria Do Socorro Andrade Ferreira Marreiros Analista de Tributos 
418002583 Joice Maura Schwengber Analista de Tributos 
418000498 Jhonathan Fernando Barossi Gollub Auxiliar de Manutenção de Veículos 
418000553 Anderson Ricardo Mendonça Educador Social Masculino 
418005933 Marcos Augusto Bueno Educador Social Masculino 
418009118 Joao Gabriel Fagundes Dos Reis Penha Educador Social Masculino 
418011158 Carlos Batista De Oliveira Educador Social Masculino 
418005956 Mayara Angelica Bolson Médico 20 Horas - Generalista 
418006012 Karla Rezende Kruger Médico 20 Horas - Generalista 
418007258 Monica Lopes Toledo Médico 20 Horas - Generalista 
418007506 Marco Aurélio Caselani Macedo Médico 20 Horas - Generalista 
418001006 Juliana Pavesi Médico 20 Horas - Pediatra 
418002684 Gabriela Almeida Kucharski Médico 20 Horas - Pediatra 
418003086 Nayara Ligida Lontra Assed Caires De Souza Médico 20 Horas - Pediatra 
418005290 Ideraldo Campagnolo Junior Médico 20 Horas - Pediatra 
418005854 Paula Fantinatti Guimarães De Souza Médico 20 Horas - Pediatra 
418001972 Roberta Coimbra Velez De Andrade Médico 40 Horas - Do Trabalho 
418003307 Mayara Angelica Bolson Médico 40 Horas - Generalista 
418007727 Alvino Camilo Da Silva Médico 40 Horas - Generalista 
418002374 Josiane De Souza Dias De Camargo Monitor de Biblioteca 
418000166 Angélica De Quadros Professor 
418000514 João Francisco Dos Santos Satil Professor 
418000524 Jocemar Do Nascimento Professor 
418001259 Simone Caetano De Oliveira Professor 
418001477 Grazielle Schiavon Lopes Professor 
418001717 Cleni Da Costa Professor 
418003325 Nayara Figueira Professor 
418004399 Vera Lucia Pereira Gomes Professor 
418004572 Susane Maria Ubinski Professor 
418006196 Ana Paula Queiroz Dos Santos Professor 
418007477 Delcio Gonçalves Professor 
418007497 Rosane Ferreira Professor 
418007897 Fabiane Sanches Professor 
418008289 Valdinéia Isabel Da Silva Professor 
418010636 Francielle Zamboni Tabaca Professor 
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418010833 Gelcir Dos Santos Professor 
418012041 André Luiz Pacheco De Miranda Professor 
418000231 Danielle Alexandra Bonetti Professor de Educação Infantil 
418001095 Eliane Loiola Simoneto Professor de Educação Infantil 
418002000 Dilce Lucia Petter Professor de Educação Infantil 
418002650 Ruan Diego Rodrigues Moreira Professor de Educação Infantil 
418003808 Aline Duarte Da Silva Professor de Educação Infantil 
418005341 Jussiani Aparecida Da Silva Rodrigues Professor de Educação Infantil 
418005449 Cleonice Mathias Fernandes Santos Professor de Educação Infantil 
418005794 Joceli Padilha Morbach Professor de Educação Infantil 
418006070 Josselia Bonassina Professor de Educação Infantil 
418006440 Dirlei Langer Professor de Educação Infantil 
418006586 Aline Cristina De Oliveira Professor de Educação Infantil 
418006808 Karine Santos De Andrade Professor de Educação Infantil 
418007003 Camila Do Carmo Amaral Professor de Educação Infantil 
418007491 Delcio Gonçalves Professor de Educação Infantil 
418008059 Rodrigo Batista Dos Santos Professor de Educação Infantil 
418008143 Lucilene Nascimento De Carvalho Professor de Educação Infantil 
418011163 Gloria Lis De Souza Professor de Educação Infantil 
418000609 Francieli Das Graças Konopka Técnico em Enfermagem 
418005877 Marcos Augusto Maximo Técnico em Enfermagem 
418005904 Daiany Flegler Pereira Técnico em Enfermagem 
418008585 Helyne Pires Gonzalez Técnico em Enfermagem 

 
 
 

II 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 
  

 
As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de 
mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. 
Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo quando da utilização 
dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas: 
 

Cargo: Administrador 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é clara em questionar o que o autor intenciona com a informação que apresenta na introdução do 
último parágrafo: “Vi agora na televisão que o maracujá está em baixa e me lembrei do velho Braga”. Essa 
informação deve ser analisada com base no conhecimento acerca das características da crônica, gênero 
textual do qual o texto é representativo, para que possa ser devidamente interpretada. 
O fato de ver a oferta de uma fruta levou o autor a se lembrar de seu amigo e célebre escritor, Rubem Braga. 
Dadas as características do gênero “crônica”, que se inspira em eventos cotidianos para obter seus temas, 
tem-se aí a motivação daquilo que levou o autor a produzir o texto. Ver algo e se lembrar de alguém é algo 
muito comum na vida cotidiana, o que reforça essa característica do texto enquanto uma crônica (cf. COSTA, 
2008, p. 71-73). 
Agora, compreender isso demanda conhecimento de características específicas de determinado texto e é 
esperado que um leitor mediano seja capaz de operar em tal nível de leitura, uma vez que se trata de um 
gênero textual genuinamente nacional, cuja leitura é amplamente difundida na sociedade brasileira, em 
veículos jornalísticos de grande, média e até pequena circulação bem como no meio escolar. 
Assim, esclarece-se que a compreensão de tal ponto não indica o principal objetivo do texto, que, de fato, é 
sugerir que, mesmo em tempos difíceis, a vida deve prosseguir. Reitera-se não é isso que o enunciado cobra, 
reconhecer o objetivo do texto é tópico da questão 1. A questão quer saber se candidato conhece as 
características do gênero textual crônica (que diz respeito aos conteúdos “Compreensão e interpretação de 
textos” e “Tipologia textual”) e se ele, munido de conhecimento acerca desse gênero, é capaz de identificar o 
papel da introdução do último parágrafo na construção do texto (relativo ao conteúdo “Compreensão e 
interpretação de textos”). 
A alternativa “D” também poder se configurar como resposta à questão é algo que não procede, haja vista que 
a admiração do autor por Rubem Braga está posta nos parágrafos anteriores, quando ele conta histórias do 
velho amigo e deixa clara a sua admiração por ele. A introdução do último parágrafo já não serve a esse 
propósito, mas a outro, que está explicitado no conteúdo da alternativa “E”. 
Tendo sido esclarecidos tais pontos, o pleito de anulação é injustificado. 
Fontes:  

• A prova e 

• COSTA, S. R. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora o autor sugira que a figura a que se refere era dotado de bom gosto (afirma no 3º parágrafo que “[ele] 
sabia como ninguém identificar as coisas boas da vida”), não há indícios no texto que permitam ao leitor 
entender que ele fazia do prazer a sua razão de viver, que é aquilo que caracteriza o hedonista. 
Por outro lado, há algumas passagens que deixam clara a diligência de Rubem Braga: “Houvesse o que 
houvesse, trazia no coração uma medida de equilíbrio que era um dom de nascença” (2º §); “[...] ele se punha 
a par das nuvens negras, mas não mantinha o olhar fixo no pé-direito alto da crise [...]” (3º §). 
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Ora, considerando que as características de alguém são aferíveis de suas atitudes, estas revelam, sim, que 
Braga era diligente, considerando as acepções para o adjetivo apresentadas pelas próprias razões recursais – 
“Que possui ou apresenta diligência; zeloso, cuidadoso”. (Embora fosse uma informação preciosa, não foi 
indicado sequer o nome do dicionário, muito menos a edição, ano de publicação para uma melhor 
averiguação.) 
A metáfora do equilíbrio, instanciada no trecho extraído do segundo parágrafo, apresentada mais acima, é 
inclusive um dos principais símbolos da diligencia na cultura ocidental. E o fato de não se deixar influenciar 
facilmente (sugerido pelo trecho recortado do terceiro parágrafo) era outro sinal de que se tratava de alguém 
cauteloso, diligente. 
Diante disso, não por que alterar o gabarito da questão. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 04 
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A argumentação apresentada no recurso não corresponde à questão ora mencionada. 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A questão apresenta, de fato, um erro gráfico, o que induz a erro nas alternativas de respostas, portanto a 
questão será anulada. 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 

Área da sala =Área de 2 trapézios = = (B+b).h=(16+10).7=182m2 

A área em negrito corresponde a metade da área do salão= 182÷2=91m² .  
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Chiavenato (1999, p. 411), há muitos métodos para o desenvolvimento de pessoas. Existem técnicas 
de desenvolvimento de habilidades pessoais no cargo (como rotação de cargos, posições de assessoria e 
atribuições de comissões) e fora de cargo (como cursos e seminários, exercícios de simulação e treinamento 
fora da empresa). Dentre os principais métodos de desenvolvimento de pessoas no cargo atual está a Rotação 
de cargos. Significa a movimentação das pessoas em várias posições na organização no esforço de expandir 
suas habilidades, conhecimentos e capacidades. A rotação de cargos pode ser vertical ou horizontal. A rotação 
vertical significa uma promoção provisória da pessoa para uma nova posição mais complexa. A rotação 
horizontal funciona como uma transferência lateral de curto prazo para absorção de conhecimentos e 
experiências da mesma complexidade. A rotação de cargos representa um excelente método para ampliar a 
exposição da pessoa às operações da organização e transformar especialistas em generalistas. Permite o 
aumento das experiências individuais e estimula o desenvolvimento de novas idéias, ao mesmo tempo em que 
proporciona oportunidades para uma avaliação de desempenho mais ampla e con fiável do funcionário. 
Para Chiavenato (1999, p. 379), a tecnologia de treinamento refere-se aos recursos didáticos, pedagógicos e 
instrucionais utilizados no treinamento. A tecnologia da informação está influenciando os métodos de 
treinamento e reduzindo custos operacionais. Novas técnicas de treinamento estão se impondo às 
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tradicionais, como: recursos audiovisuais, teleconferência, comunicação eletrônica, correio eletrônico, 
tecnologia de multimídia, treinamento à distância. 
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 11 
tiragem. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado de uma questão deve apresentar todas as informações para que o respondente possa se situar 
sobre o que está sendo abordado, devendo as mesmas ser suficientes para compreensão clara de qual é o 
problema proposto e como resolvê-lo. Em relação ao comando, ele deve ser claro, objetivo e específico, 
deixando claro o que se deve fazer (MORETTO, 2005). 
O enunciado da questão apresenta um enunciado direto “Decompondo a administração de materiais através 
da separação e identificação dos seus elementos componentes, encontram-se algumas subfunções típicas 
dessa atividade”. O comando da questão solicita que seja apontada a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE uma das subfunções típicas da administração de materiais. 
Todas as alternativas apresentadas constituem-se em subfunções típicas, entretanto o que caracteriza cada 
uma delas é apontado por Moreira (2001, p. 465): 
a) Controle de Estoque - subsistema responsável pela gestão econômica dos estoques, através do 
planejamento e da programação de material, compreendendo a análise, a previsão, o controle e o 
ressuprimento de material.  
b) Classificação de Material - subsistema responsável pela identificação (especificação), classificação, 
codificação, cadastramento e catalogação de material.  
c) Aquisição / Compra de Material - subsistema responsável pela gestão, negociação e contratação de compras 
de material através do processo de licitação.  
d) Armazenagem / Almoxarifado - subsistema responsável pela gestão física dos estoques, compreendendo as 
atividades de guarda, preservação, embalagem, recepção e expedição de material, segundo determinadas 
normas e métodos de armazenamento.  
e) Movimentação de Material - subsistema encarregado do controle e normalização das transações de 
recebimento, fornecimento, devoluções, transferências de materiais e quaisquer outros tipos de 
movimentações de entrada e de saída de material. 
f) Inspeção de Recebimento - subsistema responsável pela verificação física e documental do recebimento de 
material, podendo ainda encarregar-se da verificação dos atributos qualitativos pelas normas de controle de 
qualidade.  
g) Cadastro - subsistema encarregado do cadastramento de fornecedores, pesquisa de mercado e compras. 
Nesse sentido, verifica-se que, a única opção que apresenta corretamente uma das subfunções da 
administração de materiais é a letra E. 
Dessa forma, estando o enunciado da questão completo, uma vez que contém todas as informações 
necessárias para o desenvolvimento da redação e sendo o comando claro, objetivo e específico em relação ao 
solicitado, a questão não apresenta nenhum tipo de vício ou incompletude, exigindo necessariamente a 
interpretação e análise textual. 
Fonte: MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2001. 
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Questão: 16 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita que seja apontada uma característica comum aos sistemas de informações 
gerenciais, e segundo Stair (1998): 
O sistema de informações gerenciais é “um sistema baseado em computador que faz avaliações das 
informações para usuários com necessidades similares, cujas informações são utilizadas por administradores e 
não administradores para tomada de decisões e para resolver problemas” (MCLEOD, 1993). 
Segundo Furlan (1997) são características dos SIG: a) foco na informação direcionada a gerentes; b) fluxo de 
informações estruturadas; c) integração dos sistemas por área funcional; d) geração de relatórios e consultas, 
normalmente com uso de um banco de dados.  
Para Stair (1998), “um sistema de informações gerenciais é um agrupamento organizado de pessoas, 
procedimentos, banco de dados e dispositivos usados para oferecer informações de rotina aos 
administradores e tomadores de decisões [...] A unificação e integração de sistemas são realizadas 
frequentemente com a adoção de um banco de dados compartilhado”. De acordo com o autor, são 
características comuns aos sistemas de informações gerenciais: são semi-estruturadas em termos de tomada 
de decisão; são customizadas, isto é, ajustadas às necessidades das áreas funcionais como vendas, produção, 
finanças, etc. podendo ou não ser repetitivos; ainda são pouco flexíveis na produção de informações; utilizam 
projeções, modelos e informações subjetivas; permitem consultas diversas; têm pouca ou nenhuma entrada 
de dados; são integradas às funções do negócio; baseiam-se em dados internos e externos da organização; 
geram informações tanto analíticas como sintéticas, sendo que, em alguns casos, podem até apresentar 
projeções. 
Dessa forma, verifica-se que permitir somente consultas personalizadas e autorizadas constitui-se em uma 
característica específica de cada sistema e da forma de desenvolvimento do mesmo, não sendo uma 
característica comum aos sistemas de informações gerenciais. 
Fonte: 

• FURLAN, José Davi. Modelagem de negócios. São Paulo: Makron Books, 1997. 

• STAIR, R. M. Princípios de Sistemas de Informações – Uma Abordagem Gerencial. 2 ed. Rio de Janeiro: 
LTC.1998. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita que seja indicada qual é a opção que aponta um conceito que NÃO 
corresponde ao termo RH ou Gestão de Pessoas.  
Segundo Chiavenato (2004), os três significados de RH ou Gestão de Pessoas são: 
1. RH como função ou departamento. RH aqui é a unidade operacional que funciona como órgão de staff, 

isto é, como elemento prestador de serviços nas áreas de recrutamento, 
seleção, treinamento, remuneração, comunicação, higiene e segurança do trabalho, benefícios etc. 

2. RH como um conjunto de práticas de recursos humanos. Aqui RH refere-se ao modo como a organização 
opera suas atividades de recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, benefícios, comunicação, 
higiene e segurança do trabalho. 

3. RH como profissão. Aqui RH refere-se aos profissionais que trabalham em tempo integral em papeis 
diretamente relacionados com recursos humanos, a saber: selecionadores, treinadores, administradores 
de salários e benefícios, engenheiros de segurança, médicos do trabalho etc. 
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Nesse sentido, o planejamento e controle de pessoas podem constituir-se em um significado do RH, mas o 
planejamento e controle das áreas de produção não correspondem a tal sentido, constituindo-se assim na 
única alternativa incorreta. 
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
 
Questão: 26 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A questão versa sobre as leis que regem o Orçamento Público, e solicita que seja apontada a opção incorreta. 
As alternativas B e C estão incorretas: 
B) Constituição Federal estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é instrumento de planejamento e 
determina, como algumas de suas funções, alterar a legislação tributária e estabelecer a política de aplicação 
das agências financeiras oficiais de fomento. 
C) Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, 
sendo totalmente vedada a disposição acerca de autorização para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 
Segundo a Constituição Federal,  
Art. 165. [...] 
§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, 
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei 
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação 
das agências financeiras oficiais de fomento.  
[...] 
§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, 
não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de 
operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 
Dessa forma, por apresentar duas alternativas de resposta corretas, a questão é passível de ser ANULADA. 
Fonte: BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 29 de março de 2014. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como asseverado nas razões recursais, tanto a finalidade como o motivo são elementos do ato administrativo, 
pouco importando, para a correta resolução da questão, serem tais elementos vinculados ou discricionários. 
Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. Impetus. 4ªEd. Niterói/RJ. 2010. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do alegado nas razões recursais, a questão aborda tópico específico do conteúdo programático, 
qual seja: “Direito Constitucional: Aplicabilidade das normas constitucionais”. Como é cediço, a classificação 
das normas constitucionais quanto sua aplicabilidade é feita pela doutrina, o que justifica sua utilização, sob 
pena de se inutilizar o conteúdo programático descrito no edital. 
Fonte: Edital de Concurso Público Nº. 005/2014 - Prefeitura Municipal De Cascavel/PR. 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm�
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Questão: 40 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva objeto do recurso é falsa, vez que conforme estabelece o art. 5º, XI, da CRFB/88, existem outros 
casos, além da autorização judicial, que permitem o ingresso no domicílio sem o consentimento do morador, 
tais como, desastre e flagrante delito. 
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 
 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. O compromisso não é um dos cinco princípios da administração pública, desta forma 
a única alternativa correta e a letra “D”. 
Fonte: http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_13.07.2010/art_37_.shtm. Acessado 
em 22/02/2014. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É correto dar fruta e sucos de frutas após as papinhas, porém a questão fala da importância da orientação que 
é dada pelo agente comunitário de saúde sobre a boa alimentação, e esta deve ser feita com informações 
corretas. A alternativa está errada porque oferecer suco de fruta ou uma porção pequena de fruta, após as 
papinhas salgadas, aumenta a absorção de ferro e não de cálcio, para evitar a anemia.  
O ferro que é necessário para prevenção de anemia que é o nome genérico de uma série de condições 
caracterizadas pela deficiência na concentração da hemoglobina (elemento do sangue com a função de 
transportar oxigênio dos pulmões para nutrir todas as células do organismo) ou na produção das hemácias (o 
mesmo que eritrócitos ou glóbulos vermelhos). 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Guia Prático do Agente Comunitário de 
Saúde. Brasília, Ministério da Saúde, 2009. 
 
 

Cargo: Agente de Apoio 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está de acordo com o conteúdo programático do edital: interpretação de texto.  
Fonte: Edital de Concurso Público Nº. 005/2014 - Prefeitura Municipal De Cascavel/PR. 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está de acordo com o conteúdo programático do edital: interpretação de texto.  
Fonte: Edital de Concurso Público Nº. 005/2014 - Prefeitura Municipal De Cascavel/PR. 
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Questão: 03 
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado, por ausência de pedido. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “E) Os jovens são fascinados diante de pequenas doses de informação a qual têm acesso [...].” 
não pode ser considerada correta, pois, considerando o enunciado da questão: “Indique a alternativa que 
apresenta uma paráfrase adequada quanto à correção, de acordo com a norma padrão, e a preservação do 
sentido para o trecho “Os jovens são fascinados pelas pequenas doses de informação a que têm acesso [...]” 
(3º§).” não há em tal alternativa preservação semântica ( de sentido) e nem gramatical ( norma padrão). 
Vejamos: 
1 – No trecho original, o agente da ação é explícito através da voz passiva: “pequenas doses de informação”; já 
na alternativa “E” o “pelas” é substituído por “diante de” alterando o sentido.  
2 – “a qual” é uma expressão formada por preposição + pronome relativo, tendo como referente “pequenas 
doses de informação”. Tal referente está no plural, sendo obrigatória a concordância do pronome com o seu 
referente, a correção se faria substituindo “a qual” por “às quais”, lembrando também do acento indicador de 
crase (grave) respeitando a exigência da regência nominal.  
Fonte:  

• SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
• AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.  

 
Questão: 05 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a opção A. 
Trecho em análise:  
“ÉPOCA – Seus alunos ainda leem livros?  
Robert Darnton – Meus alunos em Harvard são ávidos pela leitura. Mas não conhecem suas convenções, não 
sabem usar uma biblioteca, não sabem fazer pesquisas nem acompanhar as notas de rodapé. Eles dependem 
demais do Google.  
Ele é uma ferramenta fantástica, mas não é adequada para oferecer ao leitor o tipo de experiência, de 
degustação, que só o livro possibilita, como quando usamos o sumário para nos orientar ou folheamos 
capítulos aleatoriamente. O Google não permite isso. Haverá uma perda se dependermos demais desses 
mecanismos. Nesse sentido, sou pessimista.  
Devemos educar a nova geração a usar essa “máquina”, o livro, do modo como foi criada para ser usada.” 
A alternativa “B) satisfação em relação a seus alunos quanto à leitura com certa ressalva.” não pode ser 
considerada correta, pois, não há satisfação em relação à prática da leitura de seus alunos, ele afirma que 
apesar de seus alunos serem ávidos por leitura, a forma como executam tal procedimento não o satisfaz.  
A alternativa “C) causas e consequências do uso dos recursos tecnológicos no século XXI.” Não pode ser 
considerada correta, pois, o entrevistado não apresenta causas, motivos para o uso e recursos tecnológicos, 
ele apenas fala sobre o uso e não o motivo. Dizer que os alunos ficam dependentes do Google não demonstra 
a causa de sua utilização, ou seja, qual o motivo de tal uso ter sido iniciado. A perda citada é uma das 
consequências do uso da internet, mas não dos recursos tecnológicos de um modo geral.  
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A alternativa “A) insatisfação em relação à forma como seus alunos utilizam a leitura.” pode ser considerada 
correta, pois, o entrevistado mostra-se insatisfeito com a forma com que os alunos executam a prática da 
leitura, o autor estabelece uma crítica à forma propriamente dita, vejamos o trecho: “Meus alunos em 
Harvard são ávidos pela leitura. Mas não conhecem suas convenções, não sabem usar uma biblioteca, não 
sabem fazer pesquisas nem acompanhar as notas de rodapé.”  
Fonte: O próprio texto 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Período em que efetuou saques: 
365-4últimos dias do ano=361 dias=1+12.30 
Assim os saques ocorreram nos dias: 
01 de janeiro; 31 de janeiro; 02 de março; 01 de abril; 01 de maio; 31 de maio; 30 de junho; 30 de julho; 29 de 
agosto; 28 de setembro; 28 de outubro; 27 de novembro; 27 de dezembro. 

A) No último dia de julho. (Falso) não foi efetuado saque nesse dia. 
B) No primeiro dia de setembro. (Falso) não foi efetuado saque nesse dia. 
C) Uma única vez em agosto. (Verdadeiro) 
D) No penúltimo dia de outubro. (Falso) não foi efetuado saque nesse dia. 
E) No segundo dia de maio. (Falso) não foi efetuado saque nesse dia. 

Assim ele efetuou apenas um saque em agosto. 
Resposta: C 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente:  Questão Anulada. 
Não apresenta resposta correta entre as alternativas de resposta. Segue o cálculo: 
v=d/t 
v=200/x 
v=240/x+4 
200/x=240/x+4 
200x+800=240x 
40x=800 
x=20s 
v=200/20=10m/s 
10.3,6=36 km/h 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No primeiro dia ele terá 7 camisas para escolher , no segundo dia 6 camisas, no terceiro dia 5 camisas e assim 
por diante. Número de maneiras de escolher as camisas durante os 7 dias: 7.6.5.4.3.2.1=5040 
Resposta: E 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 09 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa C é a única em que X está do lado T e o Z está do lado do L. 
Resposta: C 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
a2=72 e a4=190 
a4=a2+2r 
190=72+2r 
118=2r 
r=59 
a1=72-59=13 
an= a1 + (n-1).r 
1016 = 13 + (n-1). 59 
1003=59n-59 
1062=59n 
n= 18 

a) Todos os seus termos são números pares. (Falso) pois a1=13 
b) O primeiro termo é maior que 20. (Falso) pois a1=13<20 
c) O terceiro termo tem 2 algarismos. (Falso) pois a3=13+2.59=131 
d) Sua razão é um número ímpar. (Verdadeiro) pois r=59 
e) Possui ao todo 20 termos. (Falso) pois possui 18 termos. 

Resposta: D 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o filósofo Gilberto Cotrim no seu livro Fundamentos da Filosofia “Etimologicamente, a palavra ética 
deriva do grego ethos, que significa comportamento”. 
Fonte: Gilberto Cotrim. Fundamentos da Filosofia: para uma Geração Consciente. Editora Saraiva, 1992. p. 74. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata do processo histórico e evolutivo da cidadania no Brasil, conforme conteúdo do edital do 
concurso.  
Ética, cidadania e política (nível médio técnico, médio, fundamental completo e fundamental incompleto)  
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias 
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos; cidadania e meio ambiente; Código de Ética do 
Servidor Público (Decreto nº 1.171/94); Atualidades; Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores Públicos 
Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e 
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do Município de Cascavel/PR. Aspectos geográficos do 
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Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais (Referência: Site do Município).  
Fonte: Edital de Concurso Público Nº. 005/2014 - Prefeitura Municipal De Cascavel/PR. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei Municipal nº 2.215/91, de acordo com a referida lei, a vacância de cargo decorrerá de: 
Exoneração; Demissão; Promoção; Aposentadoria; Posse em outro cargo; Falecimento. 
Conteúdo conforme edital do concurso, como pode ser verificado abaixo.  
Ética, cidadania e política (nível médio técnico, médio, fundamental completo e fundamental incompleto).  
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias 
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos; cidadania e meio ambiente; Código de Ética do 
Servidor Público (Decreto nº 1.171/94); Atualidades; Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores Públicos 
Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e 
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do Município de Cascavel - Pr. Aspectos geográficos do 
Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais (Referência: Site do Município).  
Fontes:  

• Edital de Concurso Público Nº. 005/2014 - Prefeitura Municipal De Cascavel/PR. 

• http://www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/ .  
Acessado em 23/02/2014. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) é uma atualização, uma emenda à Constituição Federal. É uma das 
propostas que exige mais tempo para preparo, elaboração e votação, uma vez que modificará a Constituição 
Federal. Em função disso, requer quórum quase máximo e dois turnos de votação em cada uma das Casas 
Legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Como se trata de uma nova regulação a ser inserida na 
Constituição, não se pode esperar que estivesse imbuída de constitucionalidade, pois, se não se encontra 
ainda na constituição, não pode ainda ser considerada constitucional. 
Fonte: http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0, OI136066-EI1483,00-
Proposta+de+Emenda+a+Constituicao+PEC.html 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme disposto no artigo 7º, Capítulo I da Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
entre os direitos fundamentais, a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 
em condições dignas de existência, portanto, o enunciado apresentado torna-se correto mediante ao exposto.  
Fonte: Lei nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Brasília, Julho 1990. Pág. 
02 - site: http://legislação.planalto.gov.br 
 
 
 
 
 

http://legislação.planalto.gov.br/�
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Questão: 22 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada conforme conteúdo programático disposto no Anexo I do Edital que normatiza este 
certame, portanto não há motivo que justifique a sua anulação. 
Fonte: Edital de Concurso Público Nº. 005/2014 - Prefeitura Municipal De Cascavel/PR. 
 
Questão: 23 
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado, por ausência de pedido. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A questão será anulada considerando que não há nenhuma resposta correta. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a opção B. 
A alternativa “B” está CORRETA porque é a única que está contemplada pelo Art. 112. Que determina que 
quando verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 
seguintes medidas: 

I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semi-liberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

Fonte: Lei nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Brasília, Julho 1990. Pág. 
33 - site: http://legislação.planalto.gov.br 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8.069/90 em seu artigos 110 e 111, a 
assertiva três é falsa porque é assegurado ao adolescente, entre outras, a garantia processual de igualdade na 
relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias 
à sua defesa. A assertiva cinco também é falsa porque assistência judiciária gratuita e integral é garantida 
apenas aos necessitados, na forma da lei. Portanto, conforme o exposto no artigo 110 da referida lei, o 
enunciado é procedente. 
Fonte: Lei nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Brasília, Julho 1990. Pág. 
33 - site: http://legislação.planalto.gov.br 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que se refere ao Acompanhamento Odontológico é falso devido ao texto, pois o correto seria: 
Uma dentição de leite estragada pode comprometer a saúde dos futuros dentes permanente, leve seu filho ao 

http://legislação.planalto.gov.br/�
http://legislação.planalto.gov.br/�
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dentista ao menos duas vezes por ano, mesmo que ele não tenha cáries. 
Fonte: 

• Doenças Comuns na Infância. 

• Site: http://www.avenidapaulista.com.br/saude/ps_dinfant.htm 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme Edital de Concurso Público nº 005 de 2014 não há referência bibliográfica indicada, porém, deve-se 
seguir o conteúdo programático e este foi seguido através do conteúdo Higiene e cuidados corporais das 
crianças: banho, cuidado com os dentes, troca de fraldas, sendo utilizado como referência o Manual de 
Orientações da Educação Infantil não havendo a necessidade de anulação da questão. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado, “Nos casos em que não houver nenhuma possibilidade de indicação de uma 
pessoa, a direção da creche administrará os medicamentos de via oral à criança. Acerca dos procedimentos 
indispensáveis das famílias para que isso aconteça, foi solicitada a marcação de verdadeiro ou falso, portanto, 
a quarta assertiva é falsa porque a embalagem deve estar identificada com nome e sobrenome da criança e a 
respectiva turma, conforme Manual de Doenças Comuns na Infância. 
Fontes: 

• Doenças Comuns na Infância. 

• Site: http://www.avenidapaulista.com.br/saude/ps_dinfant.htm 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme enunciado “os acidentes envolvendo crianças representam números elevados nas estatísticas de 
mortalidade infantil, sendo que muitos deles ocorrem dentro de casa ou no local onde a criança permanece a 
maior parte do tempo”, portanto, mediante ao exposto, e baseado no Manual de Auto Proteção do Cidadão 
“Não permita que crianças brinquem na cozinha, especialmente quando você estiver cozinhando” ou segundo 
coleção proinfantil - MÓDULO III - Unidade 6 - Livro de estudo “As crianças não devem circular pelas áreas 
onde se preparam os alimentos, evitando seu contato com facas e outros materiais cortantes, água fervente, 
fogo, etc., a alternativa correta é a B.  
Fontes: 

• COLEÇÃO PROINFANTIL - MÓDULO III - Unidade 6 - Livro de estudo - vol. 2, Karina Rizek Lopes, (Org.) 
Roseana Pereira Mendes (Org.), Vitória Líbia Barreto de Faria (Org.) - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – Brasília 2006 – Fl 23. site: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

• MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS DE RODRIGO CIRINO DE SOUZA E OMAR 
ALEXANDRE F. SILVA-(http://www.cpfl.com.br/LinkClick.aspx?fileticket=KJWvctYLLXQ%3D&tabid=984) 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme coleção proinfantil - MÓDULO III - Unidade 6 - Livro de estudo - vol. 2 “Os primeiros socorros para 
as crianças de 0 a 6 anos de idade se relacionam com os acidentes mais comuns nessa fase. O socorro de 
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emergência não é um tratamento médico, mas sim uma ação de tomada de decisão que melhor se aplica à 
criança acidentada. Para que o tratamento de emergência seja eficiente, o primeiro passo é o(a) professor(a) 
manter a calma e assumir o controle da situação, tranqüilizando a criança e afastando-a da fonte de perigo, 
caso essa remoção não ofereça maiores danos à criança acidentada. 
Cortes e ferimentos superficiais 
- Quando o ferimento for nos membros (braços ou pernas), levante o membro 
ferido para diminuir o sangue. 
- Faça pressão no local ferido com um pano limpo ou gaze. 
- Quando não sair mais sangue, lavar o local com água e sabão. 
- Faça um curativo com gaze. Lembre-se de que algumas crianças são alérgicas a esparadrapo, portanto, 
se possível, deve-se evitar seu uso. 
- Se o corte for muito grande ou o sangue não parar, encaminhe a criança ao médico ou Posto de Saúde. 
O médico vai avaliar a necessidade de dar ponto no local. 
- Se a criança cair e apresentar arranhões ou esfoliações, proceda da mesma maneira.” 
Mediante ao exposto, a alternativa correta é a E. 
Fonte: COLEÇÃO PROINFANTIL - MÓDULO III - Unidade 6 - Livro de estudo - vol. 2, Karina Rizek Lopes, (Org.) 
Roseana Pereira Mendes (Org.), Vitória Líbia Barreto de Faria (Org.) - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – Brasília 2006 – Fl 26. 
 site: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000012773.pdf 
 
 

Cargo: Agente de Combate as Endemias 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o último parágrafo do texto, “As baratas vivem 5 meses; são divididas em 4 mil espécies 
espalhadas pelo mundo; botam ovos 8 vezes na vida, com 40 filhotes por vez; aguentam uma semana sem 
cabeça ou sem beber e até um mês sem comer; e, têm 300 milhões de anos”. Dessa forma, apenas a terceira 
afirmativa é falsa. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O primeiro parágrafo do texto denota que “Vale a mesma coisa para os ratos de esgoto e os hamsters. São 
roedores, mas um é odiado e o outro é bicho de estimação.” Dessa forma, confirma-se a opção “D” como 
adequada à questão. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a classificação dos substantivos, as palavras “medo, baratas e Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia” são, respectivamente, substantivos: abstrato (designa seres que dependem de outros para se 
manifestar ou existir. Os substantivos abstratos designam estados, qualidades, ações e sentimentos dos seres, 
dos quais podem ser abstraídos, e sem os quais não podem existir.); concreto (designa seres com existência 
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própria, que são independentes de outros seres. É aquele que designa o ser que existe, independentemente 
de outros seres.); e, próprio (designa os seres de uma mesma espécie de forma particular). 
Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. 48ª Ed. rev. 3ª Reimpressão. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Lado do quadrado=4.2=8 cm 
Área do quadrado=82=64cm2 
Área em negrito=64-8. (área de cada triângulo)=64-8.(2.3/2)=64-8.3=64-24=40cm2 

Resposta: C 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo do presidente José Sarney, ficou conhecida por 
"Constituição Cidadã", é a sétima adotada no país e tem como um de seus fundamentos dar maior liberdade e 
direitos ao cidadão, reduzidos durante o regime militar e manter o Estado como república presidencialista. A 
única alternativa que completa corretamente o enunciado e a Cidadã, ou seja, alternativa “B”. 
Fonte: http://www12.senado.gov.br/noticias/entenda-o-assunto/constituicoes-brasileiras. Acessado em 
24/02/2014. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata dos direitos e deveres do cidadão brasileiro previsto na Constituição Brasileira, conforme 
conteúdo do edital do concurso.  
Ética, cidadania e política (nível médio técnico, médio, fundamental completo e fundamental incompleto).  
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias 
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos; cidadania e meio ambiente; Código de Ética do 
Servidor Público (Decreto nº 1.171/94); Atualidades; Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores Públicos 
Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e 
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do Município de Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do 
Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais (Referência: Site do Município).  
Fonte: Edital de Concurso Público Nº. 005/2014 - Prefeitura Municipal De Cascavel/PR. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão engloba os conteúdos programáticos: “Cuidado higiênico do corpo e alimentos” e “Cuidados com o 
meio ambiente e saneamento básico” que constam no edital deste certame. De acordo com a Fundação 
Nacional de Saúde, são agentes biológicos causadores de doenças transmitidas por alimentos (DTA), entre 
outros, a Salmonella sp, Giardia lambia, Taenia saginata e Escherichia coli, exceto os agrotóxicos que são 
agentes químicos. 
Fonte: BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual de saneamento. 3. ed. rev. - Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 

2007. 
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Questão: 36 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é referente ao Parágrafo único do Art. 75 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que as 
crianças menores de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou 
exibição de espetáculos públicos quando acompanhadas dos pais ou responsável. 
Fonte: BRASIL. [Estatuto da criança e do adolescente (1990)]. Estatuto da criança e do adolescente. – 7.ed. – 
Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se ao conteúdo programático sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a Política 
de Atendimento, que consta no edital deste certame. São linhas de ação da política de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente, entre outras, de acordo com o Art. 87 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes 
afastados do convívio familiar e à adoção e não, campanhas de “desestímulo”, como refere à alternativa “D” 
que deve ser assinalada como resposta da questão, conforme o gabarito publicado. 
 Fonte: BRASIL. [Estatuto da criança e do adolescente (1990)]. Estatuto da criança e do adolescente. – 7.ed. – 
Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme art. 1º, III, da CRFB/88, a dignidade da pessoa humana é a única alternativa que retrata um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil. As demais alternativas constituem objetivos fundamentais e 
princípios aplicáveis às relações internacionais. Ademais, esclarece-se que a questão aborda item do conteúdo 
programático específico para o cargo, qual seja, “Constituição Federal de 1988 e suas alterações. (arts. 1º a 14, 
arts.37 a 43 e arts. 196 a 200)”. 
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 
 

Cargo: Agente Funerário 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente: Alternativa de resposta alterada para A. 
Trecho em análise:  
“ÉPOCA – Seus alunos ainda leem livros?  
Robert Darnton – Meus alunos em Harvard são ávidos pela leitura. Mas não conhecem suas convenções, não 
sabem usar uma biblioteca, não sabem fazer pesquisas nem acompanhar as notas de rodapé. Eles dependem 
demais do Google.  
Ele é uma ferramenta fantástica, mas não é adequada para oferecer ao leitor o tipo de experiência, de 
degustação, que só o livro possibilita, como quando usamos o sumário para nos orientar ou folheamos 
capítulos aleatoriamente. O Google não permite isso. Haverá uma perda se dependermos demais desses 
mecanismos. Nesse sentido, sou pessimista.  
Devemos educar a nova geração a usar essa “máquina”, o livro, do modo como foi criada para ser usada.” 
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A alternativa “B) satisfação em relação a seus alunos quanto à leitura com certa ressalva.” não pode ser 
considerada correta, pois, não há satisfação em relação à prática da leitura de seus alunos, ele afirma que 
apesar de seus alunos serem ávidos por leitura, a forma como executam tal procedimento não o satisfaz.  
A alternativa “C) causas e consequências do uso dos recursos tecnológicos no século XXI.” Não pode ser 
considerada correta, pois, o entrevistado não apresenta causas, motivos para o uso e recursos tecnológicos, 
ele apenas fala sobre o uso e não o motivo. Dizer que os alunos ficam dependentes do Google não demonstra 
a causa de sua utilização, ou seja, qual o motivo de tal uso ter sido iniciado. A perda citada é uma das 
consequências do uso da internet, mas não dos recursos tecnológicos de um modo geral.  
A alternativa “A) insatisfação em relação à forma como seus alunos utilizam a leitura.” pode ser considerada 
correta, pois, o entrevistado mostra-se insatisfeito com a forma com que os alunos executam a prática da 
leitura, o autor estabelece uma crítica à forma propriamente dita, vejamos o trecho: “Meus alunos em 
Harvard são ávidos pela leitura. Mas não conhecem suas convenções, não sabem usar uma biblioteca, não 
sabem fazer pesquisas nem acompanhar as notas de rodapé.”  
Fonte: O próprio texto 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente:  Questão Anulada. 
Não apresenta resposta correta entre as alternativas de resposta. Segue o cálculo: 
v=d/t 
v=200/x 
v=240/x+4 
200/x=240/x+4 
200x+800=240x 
40x=800 
x=20s 
v=200/20=10m/s 
10.3,6=36 km/h 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
 

Cargo: Analista de Tributos 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado de uma questão deve apresentar todas as informações para que o respondente possa se situar 
sobre o que está sendo abordado, devendo as mesmas ser suficientes para compreensão clara de qual é o 
problema proposto e como resolvê-lo. Em relação ao comando, ele deve ser claro, objetivo e específico, 
deixando claro o que se deve fazer (MORETTO, 2005). 
O enunciado da questão apresenta um enunciado direto “Sob a constituição do crédito tributário, assinale a 
afirmativa que se encontra em DESCONFORMIDADE com o disposto no CTN”. O comando da questão solicita 
que seja apontada a alternativa que está incorreta, de acordo com o Código Tributário Nacional. 
Segundo o CTN: 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
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obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar 
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 
(...) 
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então 
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 
Na opção “C” é apresentado que: “O lançamento é um ato de concretização da lei tributária efetuado pela 
autoridade administrativa competente para arrecadar e fiscalizar o tributo”. 
Nesse sentido, verifica-se que a opção está correta em relação ao CTN, apresentando-se como única 
alternativa incorreta a letra “D) O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo não poderá ser 
alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo ou recurso de ofício”.  
Fonte:  

• BRASIL. Código Tributário Nacional que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas 
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em 29 de março de 2014.  

• FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 145/146 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita que seja apontada a alternativa correta sobre Dispensa e Inexigibilidade de 
Licitação. 
Segundo a Lei 8.666/93: 
Art. 24. É dispensável a licitação:  
[...] 
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida 
sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas; 
Conforme a alternativa “A) quando não acudirem interessados à licitação promovida anteriormente e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, será caso de inexigibilidade de 
licitação. 
Dessa forma, a opção está incorreta segundo o dispositivo legal, sendo a única alternativa correta a letra “E) é 
inexigível a licitação nos casos de contratação de serviços em consultorias técnicas, desde que comprovada 
sua natureza singular, cujos profissionais ou empresas sejam de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação”, conforme disposto na Lei 8.666/93: 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:  
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca (....)  
Fonte: BRASIL. A Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em 29 de março de 2014. 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm�
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Cargo: Auxiliar de Manutenção de Veículos 
 
Questão: 31 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
Como alegado nas razões recursais, houve erro material nas alternativas de resposta invertendo as opções, o 
que comprometeu a transcrição de resposta para o gabarito.  
 
 

Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a opção B. 
Embora José Silveira de Oliveira esteja na relação de ex-prefeitos, trata-se do pioneiro na formação do 
município. O primeiro prefeito a administrar Cascavel entre 14/12/1952 a 14/12/1956 foi José Neves 
Formighieri.  
Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/ex-prefeitos.php 
 
Questão: 20 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para a opção B. 
A alternativa de resposta foi alterada para a “B” pois a afirmativa “I” é a única correta. A “II” está incorreta, pois 
Cascavel tem aproximadamente 300 mil habitantes e não 500 mil como está expresso na afirmativa e é 
conhecida como epicentro do MERCOSUL e não do UNASUL, a “III”também está incorreta, pois, Cascavel possui 

5 (cinco) títulos paranaenses de futsal profissional embora o site oficial da Prefeitura Municipal de Cascavel informa 

que são 3(três) - 2003, 2004 e 2005, não mencionando os de 2011 e 2012. 
Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/historia.php 
 
 

Cargo: Educador Social Masculino 
 
Questão: 15 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento é equivocado, não correspondendo o que foi abordado na questão número 15 da prova de 
Educador Social Masculino. A questão número 15 trata do movimento pelo sufrágio feminino. 
Fonte: a própria prova. 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a opção B. 
Embora José Silveira de Oliveira esteja na relação de ex-prefeitos, trata-se do pioneiro na formação do 
município. O primeiro prefeito a administrar Cascavel entre 14/12/1952 a 14/12/1956 foi José Neves 
Formighieri.  
Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/ex-prefeitos.php 
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Questão: 17 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa II está incorreta, pois como informa o próprio gráfico apresentado no documento proposto no 
recurso: Gráfico 8.2 da Síntese de Indicadores Sociais: Uma Análise das Condições de Vida da População 
Brasileira: 2010, p.226 – IBGE. Enquanto a população de brancos chegou em 2009 a 48,2%, o grupo de negros 
(pretos) e pardos alcançam 51,1% (6,9% de pretos e 44,2% de pardos). Portanto, a população branca não pode 
ser considerada superior em número aos negros e pardos no Brasil. 
Fonte:www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais
2010/SIS_2010.pdf 
 
Questão: 20 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para a opção B. 
A alternativa de resposta foi alterada para a “B” pois a afirmativa “I” é a única correta. A “II” está incorreta, pois 
Cascavel tem aproximadamente 300 mil habitantes e não 500 mil como está expresso na afirmativa e é 
conhecida como epicentro do MERCOSUL e não do UNASUL, a “III”também está incorreta, pois, Cascavel possui 

5 (cinco) títulos paranaenses de futsal profissional embora o site oficial da Prefeitura Municipal de Cascavel informa 

que são 3(três) - 2003, 2004 e 2005, não mencionando os de 2011 e 2012. 
Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/historia.php 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A” está CORRETA porque segundo o artigo, I da Lei 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996(Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação), a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
Fonte: Lei nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Brasília, Dezembro 
1996. - Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos - site: 
http://legislação.planalto.gov.br 
 
 

Cargo: Médico 20 Horas - Generalista 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar 
De acordo com o Guia de vigilância epidemiológica, volume 1, página 436, o enunciado correspondente a “ser 
animado ou inanimado que transporta um determinado agente etiológico, não sendo o principal responsável 
pela sobrevivência desse como espécie. Esta expressão é substituída com vantagem pelo termo “veículo”.” se 
refere à fonte secundária de infecção, o qual contrasta com o de fômite, que segundo a mesma fonte, na 
página 435, diz que se refere a “objetos de uso pessoal do caso clínico ou portador, que podem estar 
contaminados e transmitir agentes infecciosos, e cujo controle é feito por meio da desinfecção.” 
Portanto, o gabarito da questão 5 não será alterado. 
Fonte: Guia de vigilância epidemiológica / Fundação Nacional de Saúde. 5. ed. Brasília : FUNASA, 2002. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/S�
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/S�
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/S�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1�
http://legislação.planalto.gov.br/�
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Questão: 09 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar 
Recurso improcedente. Em conformidade com o conteúdo programático do edital, a questão exige 
conhecimento apenas das infrações administrativas previstas no ECA, e não dos crimes. O enunciado da 
referida questão solicita seja assinalada a alternativa que não descreve uma infração administrativa, pouco 
importando se esta refere ou não a um ilícito penal. 
Fonte: Edital de Concurso Público Nº. 005/2014 - Prefeitura Municipal De Cascavel/PR. 
 
Questão: 11 
Recurso Procedente: Questão Anulada 
A comissão acolhe o argumento apresentado pelo candidato em face de recurso. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há divergência na literatura no que diz respeito à glomerulonefrite membranosa ser a 
principal causa de trombose da veia renal (TVR). No entanto, a sociedade brasileira de nefrologia é clara em 
suas recomendações sobre glomerulopatias. As complicações tromboembólicas, especialmente trombose de 
veia renal, são frequentes em síndrome nefrótica em geral e mais ainda em Glomerulonefrite membranosa. 
Fonte: Jornal Brasileiro de Nefrologia volume XXVII (1) – Suplemento 1, maio de 2005. P. 14 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a hipertensão arterial não é uma causa de glomeruloesclerose focal e segmentar 
(GEFS). No entanto, a nefropatia hipertensiva é sim uma das principais causas de GEFS, segundo última edição 
do tratado de medicina interna “Harrison”. 
Por fim, esclarece-se que a eventual semelhança da questão em relação a outras aplicadas em processo 
seletivos diversos, não configura, por si só, vício suficiente a anulação, já que a questão aborda caso clínico 
comum à atividade profissional médica. 
Fonte: Harrison – Medicina Interna – 17ª edição. Doenças glomerulares, P2346 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que com a gasometria arterial apresentada não é possível descartar um distúrbio misto. A 
análise da gasometria arterial nos mostra claramente que se trata de acidose metabólica “pura”. O pH 
encontra-se abaixo de 7,35 (apontando para acidose) e o bicarbonato de 18 mEq/L com pCO2 normal (pCO2 
esperado é de 1,5 vezes o valor do bicarbonato somado a 8), aponta para origem metabólica para essa 
acidose. 
Fonte: Harrison – Medicina Interna, 18ª edição. Capítulo 47, acidose e alcalose. P363-P370. 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A comissão acolhe o argumento apresentado pelo candidato em face de recurso. 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o mixedema pré-tibial não é manifestação rara da Doença de Graves, no entanto, 
segundo consenso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia “A dermatopatia infiltrativa 
(mixedema pré-tibial) é manifestação rara da Doença de Graves (DG)”. 
Fonte: Consenso brasileiro para o diagnóstico e tratamento do hipertireoidismo: recomendações do 
departamento de tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 2013. P207 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A eventual semelhança da questão em relação a outras aplicadas em processo seletivos diversos, não 
configura, por si só, vício suficiente a anulação, já que a questão aborda caso clínico comum à atividade 
profissional médica. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A eventual semelhança da questão em relação a outras aplicadas em processo seletivos diversos, não 
configura, por si só, vício suficiente a anulação, já que a questão aborda caso clínico comum à atividade 
profissional médica. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a opção B. 
55 a 60% dos casos de IRA tem etiologia pré renal, seguido pela IRA renal ou intríseca, geralmente por necrose 
tubular aguda (35 a 40%). A IRA pós renal corresponde a 5-10% do total. 
Fonte: Harrison – Medicina Interna – 18ª edição. Capítulo 279 – Lesão renal aguda. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que não há consenso sobre a principal via de acesso central para hemodiálise. No entanto, 
é consenso que o melhor acesso é a jugular interna. Opta-se de preferência pela direita, por ser mais calibrosa 
que a esquerda na maioria das pessoas. 
Fonte: Harrison – Medicina Interna – 18ª edição. Capítulo 281 – Diálise no tratamento da insuficiência renal. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso improcedente. A eventual semelhança da questão em relação a outras aplicadas em processo 
seletivos diversos, não configura, por si só, vício suficiente a anulação, já que a questão aborda caso clínico 
comum à atividade profissional médica. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que “edema pulmonar sem causa aparente” não seria dado clínico sugestivo de 
hipertensão renovascular. No entanto, trata-se de importante característica clínica que nos faz suspeitar de 
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Hipertensão renovascular, conforme a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão arterial. Tal assertiva foi 
transcrita exatamente conforme escrita em tabela presente na referida diretriz. 
Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão arterial. Capítulo 7- Hipertensão arterial sistêmica secundária. P. 
38. 
 
 

Cargo: Médico 20 Horas - Pediatra 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta é a letra E, conforme o gabarito. Prescrever descongestionantes orais isolados ou 
associados aos anti-histamínicos para os pacientes com RSAB não modifica significativamente a melhora 
clínica ou radiológica tanto em crianças quanto em adultos; não há indicação de uso de descongestionantes 
nasais (vasoconstritores tópicos) isoladamente no tratamento da rinossinusite aguda. 
O uso oral de bromexina 16 mg 3x/dia (mucolíticos) em associação com a amoxicilina 50 mg/kg/dia, em 
crianças com rinossinusite aguda, mostra redução dos sinais e sintomas da doença mais rapidamente que o 
grupo controle. 
Fonte: Pádua FGM, Sakano E, Bezerra T, Bezerra APCA, Romano FR, Neves MC, Veiga F, Pilan RRM, Sá LCB, 
Estevão BD, e colaboradores. Projeto Diretrizes. Rinossinusite Bacteriana. Tratamento. Associação Brasileira 
de Otorrinolaringologia; Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Elaboração Final: 30 de janeiro de 
2012. 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para opção C. 
Gabarito alterado para a letra C. O diagnóstico de asma em crianças até os cinco anos de idade deve ser 
baseado principalmente em aspectos clínicos (sinais e sintomas) diante das dificuldades de se obter medidas 
objetivas que o confirmem. 
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012. 
Comissão de Asma da SBPT, Grupo de Trabalho das Diretrizes para Asma da SBPT. J Bras Pneumol. 2012; 
38(supl.1): S1-S46. Pág. S5 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão, indaga-se qual a melhor opção terapêutica para o tratamento da rinossinusite bacteriana em 
pacientes com uso de antibiótico nos últimos 3 meses (fator de risco para fatores de risco para S. pneumoniae 
resistente às penicilinas) . As Diretrizes sobre o tratamento da Rinossinusite Bacteriana da Associação 
Brasileira de Otorrinolaringologia e Associação Brasileira de Alergia a Imunopatologia, o antibiótico 
Ceftriaxone possui eficácia clínica de 91-92% em crianças, enquando o Cefaclor, que realmente pode ser 
utilizado, possui eficácia clínica de 67 a 68% em crianças. Portanto, a melhor opção terapêutica é o 
Ceftriaxone. 
Fonte: Pádua FGM, Sakano E, Bezerra T, Bezerra APCA, Romano FR, Neves MC, Veiga F, Pilan RRM, Sá LCB, 
Estevão BD, e colaboradores. Projeto Diretrizes. Rinossinusite Bacteriana. Tratamento. Associação Brasileira 
de Otorrinolaringologia; Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Elaboração Final: 30 de janeiro de 
2012. Pág. 17. 
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Questão: 19 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão ora mencionada refere-se a complicações da rinossinusite bacteriana e consequentemente a 
conduta cirúrgica. Aborda dois temas que consta no edital: Infecções do trato respiratório superior e inferior e 
Afecções Cirúrgicas da Criança e do Adolescente. Além disso, o tema está exposto nas Diretrizes sobre o 
tratamento da Rinossinusite Bacteriana. Tratamento. Associação Brasileira de Otorrinolaringologia; 
Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Elaboração Final: 30 de janeiro de 2012.  
Fonte: Pádua FGM, Sakano E, Bezerra T, Bezerra APCA, Romano FR, Neves MC, Veiga F, Pilan RRM, Sá LCB, 
Estevão BD, e colaboradores. Projeto Diretrizes. Rinossinusite Bacteriana. Tratamento. Associação Brasileira 
de Otorrinolaringologia; Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Elaboração Final: 30 de janeiro de 
2012.  
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão, indaga-se os diagnósticos diferenciais de asma em uma criança menor que 5 anos. Segundo as 
Diretrizes de 2012 da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma, apenas 
crianças com mais de 5 anos e adultos asmáticos possuem como um diagnóstico diferencial o DPOC. 
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012. 
Comissão de Asma da SBPT, Grupo de Trabalho das Diretrizes para Asma da SBPT. J Bras Pneumol. 2012; 
38(supl.1): S1-S46. Pág. S5. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alega-se que a alternativa correta seria letra D, entretanto, conforme divulgado, o gabarito é letra C: 
Faringoamigdalite. A faringoamigdalite se manifesta com febre alta (39ºC), adenomegalia subângulo 
mandibular, única e dolorosa, orofaringe hiperemiada e exsudato purulento. Ausência de tosse, rouquidão, 
coriza, diarréia. 
Fonte: Alvim, Cristina Gonçalves. Saúde da criança e do adolescente: doenças respiratórias / Cristina 
Gonçalves Alvim e Laura Maria de Lima Belizário Facury Lasmar. - - Belo Horizonte: Coopmed; Nescon UFMG, 
2009. 92p. : il. Color. [Disponível em: file:///C:/Users/Usuario/Desktop/df.pdf 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão aborda conhecimentos específicos. Todas as alternativas são referentes às 
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma, abordando situações 
especiais no manejo da asma e comuns na prática clínica. Quanto à primeira alternativa, doenças de vias 
aéreas superiores estão presentes na maioria dos pacientes com asma e podem dificultar seu controle. Em 
geral, o tratamento da rinite melhora os sintomas da asma. Tanto a sinusite aguda quanto a crônica podem 
piorar a asma e devem ser tratadas. Os pólipos nasais estão associados à asma, rinite e sensibilidade à 
aspirina, melhorando com o uso de corticoides tópicos. Quanto à segunda alternativa, a prevalência de refluxo 
gastroesofágico em asmáticos é maior do que na população em geral. A associação entre asma e refluxo 
gastroesofágico já foi amplamente descrita na literatura, mas não está claro se há uma relação causal entre as 
duas condições. Em pacientes com asma não controlada, a prevalência de refluxo gastroesofágico tende a ser 
ainda maior. Entretanto, não existem evidências de que o tratamento com inibidores de bomba de próton 
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tenha um impacto sobre a melhora do controle da asma. Quanto à terceira alternativa, alguns estudos têm 
mostrado uma associação entre a asma e o peso elevado, embora os dados sejam ainda controversos. O peso 
elevado tanto ao nascer quanto mais tarde na infância aumenta a incidência e prevalência de asma. (91) Há 
evidências indicando uma maior dificuldade de se obter o controle adequado da asma em pacientes obesos. 
(92) Essa dificuldade pode ser devida a um diferente fenótipo inflamatório (não eosinofílico), à presença de 
comorbidades (refluxo gastroesofágico e apneia obstrutiva do sono), ou a fatores mecânicos. (93) O manejo 
da asma não difere daquele em pacientes sem obesidade. Entretanto, estudos têm demonstrado que a 
redução do peso melhora a função pulmonar, a morbidade e a qualidade de vida. 
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012. 
Comissão de Asma da SBPT, Grupo de Trabalho das Diretrizes para Asma da SBPT. J Bras Pneumol. 2012; 
38(supl.1): S1-S46. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que as alternativas estão “confusas”, mas não apresenta argumento esclarecedor. A 
história prévia se refere à história prévia de otite média aguda. E de acordo com as Diretrizes referentes ao 
diagnóstico de Otite Média Aguda na infância da Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento de 
Otorrinolaringologia e Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e Academia de 
Otorrinolaringologia Pediátrica, a probabilidade de otite média aguda com etiologia por H Influenzae é maior 
quando na presença de conjuntivite purulenta e história prévia. 
Fonte: Sakano E, Weckx LLM, Bernardo WM, Saffer M. Projeto Diretrizes.Otite Média Aguda na infância: 
diagnóstico. Sociedade Brasileira de Pediatria; Departamento de Otorrinolaringologia e Associação Brasileira 
de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial;Academia de Otorrinolaringologia Pediátrica. Elaboração 
Final: 8 de setembro de 2005 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a questão 28, pede-se qual situação clínica é mais provável de confirmar um diagnóstico de 
Otite Média Aguda. A membrana timpânica abaulada e com hiperemia acontece nos casos de OMA, assim 
como apenas a hiperemia ou apenas a membrana timpânica abaulada. Mas de acordo com as Diretrizes 
referentes ao diagnóstico de Otite Média Aguda na infância da Sociedade Brasileira de Pediatria, 
Departamento de Otorrinolaringologia e Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial 
e Academia de Otorrinolaringologia Pediátrica, a probabilidade diagnóstica pós-teste, na presença dos 
diferentes aspectos da membrana timpânica, será MAIOR quando a membrana timpânica encontrar-se com: 
Abaulamento + Opaca (LR+ 34,0): 100%; ou Abaulamento + Imóvel (LR+ 31,0): 100%. 
Fonte: Sakano E, Weckx LLM, Bernardo WM, Saffer M. Projeto Diretrizes. Otite Média Aguda na infância: 
diagnóstico. Sociedade Brasileira de Pediatria; Departamento de Otorrinolaringologia e Associação Brasileira 
de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial;Academia de Otorrinolaringologia Pediátrica. Elaboração 
Final: 8 de setembro de 2005 
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Questão: 29 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
As razões recursais dispõem que a questão 29 não apresenta conteúdo programático. Concorda-se que o tema 
“Imunodeficiência Primária” não consta no edital da prova de conhecimentos específicos, apesar de julgar 
imprescindível o conhecimento desse tema pelo médico pediatra. 
 
Questão: 30 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
As razões recursais dispõem que a questão 30 não apresenta conteúdo programático. Concorda-se que o tema 
“Imunodeficiência Primária” não consta no edital da prova de conhecimentos específicos, apesar de julgar 
imprescindível o conhecimento desse tema pelo médico pediatra.  
 
Questão: 31 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
As razões recursais dispõem que a questão 31 não apresenta conteúdo programático. Concorda-se que o tema 
“Imunodeficiência Primária” não consta no edital da prova de conhecimentos específicos, apesar de julgar 
imprescindível o conhecimento desse tema pelo médico pediatra.  
 
Questão: 38 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
As razões recursais dispõem que a questão 38 não apresenta conteúdo programático. Concorda-se que o tema 
“Imunodeficiência Primária” não consta no edital da prova de conhecimentos específicos, apesar de julgar 
imprescindível o conhecimento desse tema pelo médico pediatra.  
 
Questão: 39 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para opção B. 
Gabarito alterado para letra B. A míiase é uma zoodermatose caracterizada pelo acometimento da pele ou 
orifícios por larvas de moscas. Caracteriza-se por lesão nodular que surge com o desenvolvimento da larva, 
apresentando orifício central de onde sai secreção serosa. A lesão é dolorosa e o paciente sente a sensação de 
“ferroada”. Como complicações podem surgir abscessos, linfangite e raramente tétano. 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Dermatologia na Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde.- 1ª edição. - Brasília: 
Ministério da Saúde, 2002. 142p.:il. - (Série Cadernos de Atenção Básica; n. 09) - ( Série A. Normas e Manuais 
Técnicos; n. 174) 
 
Questão: 40 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
As razões recursais dispõem que a questão 40 não apresenta conteúdo programático. Concorda-se que o tema 
“Imunodeficiência Primária” não consta no edital da prova de conhecimentos específicos, apesar de julgar 
imprescindível o conhecimento desse tema pelo médico pediatra.  
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Cargo: Médico 40 Horas - Do Trabalho 
 
Questão: 13 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a opção E. 
Segundo as Diretrizes brasileiras para pneumonia adquirida na comunidade em adultos imunocompetentes - 
2009 (Quadro 2, pág. 578) da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e Consenso para o Tratamento 
e Profilaxia da Influenza (Gripe) no Brasil(pág. 20) da Sociedade Brasileira de Pediatria, o agente etiológico 
Streptococcus pneumoniae é o maior causador de pneumonia comunitária e também pós-gripe, logo a 
alternativa correta é a alternativa E, e não a alternativa D como foi erroneamente divulgado anteriormente.  
Fonte: http://www.sbp.com.br/PDFs/conseso_influenza.pdf 
http://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/2009_35_6_11_portugues.pdf 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento apresentado com base na IV Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do 
Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST é de que o uso de Nitrato esta contra-
indicado em casos de suspeita de comprometimento do ventrículo direito (pagina e181), e que como segundo 
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Analise e Emissão de Laudos Eletrocardiográficos de 
2009 pontuam que geralmente o infarto agudo do miocárdio (IAM) de VD associa-se ao infarto da parede 
inferior e/ou lateral do ventrículo esquerdo, de forma que nesses casos são realizadas também as derivações 
especiais V3R e V4R com a finalidade de verificar acometimento do VD. O que ocorre é que o infarto de 
paredes inferior e/ou lateral não constitui em si uma contraindicação, já que uma vez confirmada a presença 
de infarto de ventrículo direito ou não, esta sim é a contraindicação, como esta claro na própria diretriz 
inicialmente citada como base do recurso, pág. 196, que diz “Infarto agudo do miocárdio, com 
comprometimento clínico e/ou eletrocardiográfico de ventrículo direito, hipotensão e bradicardia constituem 
contraindicações ao emprego de nitrato venoso.”  
Fonte: IV Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com 
Supradesnível do Segmento ST, disponível em 
http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2009/diretriz_iam_9306supl2.pdf 
  
 

Cargo: Médico 40 Horas - Generalista 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A argumentação de que a questão apresentaria duplo gabarito, estando também a alternativa que afirma que 
a pesquisa de sangue oculto nas fezes não apresenta boa sensibilidade correta, demonstra equivoco de 
interpretação do comando da questão, que solicita ao candidato que assinale a alternativa que apresenta o 
PRINCIPAL motivo, ou seja, aquele de maior relevância. Dado que a maioria dos pólipos intestinais são do tipo 
adenomatoso, ou seja, não sangrantes, a falha do exame em questão ao não detectar este subtipo é a 
principal limitação quando se pensa em PREVENÇÃO. Além disto, a especificidade não é baixa, conforme 
afirmado na alternativa dada como incorreta, uma vez que varia entre 90-99% (dados do INCA).   

http://www.sbp.com.br/PDFs/conseso_influenza.pdf�
http://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/2009_35_6_11_portugues.pdf�
http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2009/diretriz_iam_9306supl2.pdf�
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Fonte: Prevenção e Controle de Câncer - NORMAS E RECOMENDAÇÕES DO INCA. Disponível em 
http://www.inca.gov.br/rbc/n_48/v03/pdf/normas.pdf 
 
Questão: 13 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a opção E. 
Segundo as Diretrizes brasileiras para pneumonia adquirida na comunidade em adultos imunocompetentes - 
2009 (Quadro 2, pág. 578) da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e Consenso para o Tratamento 
e Profilaxia da Influenza (Gripe) no Brasil(pág. 20) da Sociedade Brasileira de Pediatria, o agente etiológico 
Streptococcus pneumoniae é o maior causador de pneumonia comunitária e também pós-gripe, logo a 
alternativa correta é a alternativa E, e não a alternativa D como foi erroneamente divulgado anteriormente.  
Fonte:  

• http://www.sbp.com.br/PDFs/conseso_influenza.pdf 

• http://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/2009_35_6_11_portugues.pdf 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento de que a alternativa correta seria um intervalo de 5 anos não procede, dado que as 
diretrizes são muito claras a este respeito.  
Projeto Diretrizes: Rastreamento e Vigilância do Câncer Colo-retal. Prevenção secundária e detecção precoce. 
Na página 8 traz “A colonoscopia reduz a incidência do CCR em 66% a 90%, através da detecção e remoção de 
lesões neoplásicas, sendo o método de escolha para rastreamento de prevenção secundária ou detecção 
precoce do CCR, em pacientes de risco médio B. Com base na evolução lenta do adenoma para câncer, o 
intervalo após uma colonoscopia inicial normal pode ser de 10 anos B, sendo um intervalo de 5 anos 
considerado altamente seguro B”, ou seja, apesar de o intervalo de 5 anos ser altamente seguro, a 
recomendação são 10 anos.  
Triagem do câncer colorretal; World Gastroenterology Organisation/International Digestive Cancer, Alliance 
Practice Guidelines: Pág 11: “Recomendações para triagem de indivíduos com risco médio. Colonoscopia para 
homens e mulheres com risco médio, a partir dos 50 anos e cada 10 anos em ausência de fatores que os 
colocariam em risco aumentado.”  
INCA: Prevenção e Controle de Câncer - NORMAS E RECOMENDAÇÕES DO INCA. Pág 327 - Quadro 
denominado "American Cancer Society" - Colonoscopia a cada 10 anos. 
Fontes:  

• http://www.sobed.org.br/web/arquivos_antigos/pdf/diretrizes/Screening.pdf 

• http://www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/pt/pdf/guidelines/06_colorectal_cancer_sc
reening_pt.pdf 

• http://www.inca.gov.br/rbc/n_48/v03/pdf/normas.pdf 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O paciente do caso clínico apresenta um quadro não estabilizado, ou seja, parcialmente controlado ou não 
controlado. Segundo as diretrizes para o manejo de asma da sociedade brasileira de pneumologia e tisiologia 
neste caso o correto seria associação de uma medicação beta-2 agonista de longa duração para tentativa de 

http://www.inca.gov.br/rbc/n_48/v03/pdf/normas.pdf�
http://www.sbp.com.br/PDFs/conseso_influenza.pdf�
http://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/2009_35_6_11_portugues.pdf�
http://www.sobed.org.br/web/arquivos_antigos/pdf/diretrizes/Screening.pdf�
http://www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/pt/pdf/guidelines/06_colorectal_cancer_screening_pt.pdf�
http://www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/pt/pdf/guidelines/06_colorectal_cancer_screening_pt.pdf�
http://www.inca.gov.br/rbc/n_48/v03/pdf/normas.pdf�
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controle da asma, estando a medicação beta-2 agonista de curta ação indicada somente para alivio de 
sintomas conforme necessário, ou seja, a primeira escolha é a medicação de ação prolongada. 
Texto original: “a associação de um corticoide inalatório em doses baixas com um b2-agonista inalatório de 
ação prolongada é a primeira escolha. Um b2-agonista de rápido início de ação é utilizado para o alívio de 
sintomas conforme necessário”. Pág S13.  
Fonte: 
http://www.sbpt.org.br/downloads/arquivos/COM_ASMA/SBPT_DIRETRIZES_MANEJO_ASMA_SBPT_2012.pdf 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta sim um erro de grafia - carcioma ao invés de carcinoma, porém este erro não impede que 
a questão seja solucionada, uma vez que isto não dificulta a interpretação ou induz ao erro, já que a palavra 
grafada (carcioma) não tem nenhum significado; é capaz de se deduzir facilmente que se trata de carcinoma; e 
por fim, o mais importante: não se confunde com o gabarito que é adenoma.  
Fontes: 

• PASSOS, Vanessa Quintas et al . Hiperaldosteronismo primário revisitado. Arq Bras Endocrinol Metab, 
São Paulo, v. 45, n. 3, June 2001.  Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-
27302001000300012&lng=en&nrm=iso>. access on 07 Apr. 2014. http://dx.doi.org/10.1590/S0004-
27302001000300012 

• BRAUNWALD, Fauci.; KASPER, Hauser.; LONGO, Jameson. Harrison 

• Medicina Interna: volumes I e II. 17.ed. Mc Graw Hill, 2008. 
 
 

Cargo: Monitor de Biblioteca 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
Anulação do gabarito da questão em razão de erro de digitação, em função da inversão das letras M e N na 
palavra biblioteconomia, digitada como bibliotecomonia. 
Fonte: SILVA, Divina Aparecida da; ARAUJO, Iza Antunes. Conceitos. In: SILVA, Divina Aparecida da; ARAUJO, 
Iza Antunes. Auxiliar de biblioteca: Técnicas e práticas para formação profissional. 6 ed. Brasília: Thesaurus, 
2009. Cap.2, p.21 
 
 
 

Cargo: Professor 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) ‘Eram fotografias de quadros e estátuas, [...]’ (2º§)” não pode ser considerada correta, pois, 
de acordo com o enunciado da questão: “Em ‘[...] eu já colava pedaços da Europa e da Ásia em grandes 
cadernos.’ (1º§) o termo ‘pedaços’ tem como função sintática a mesma indicada pelo elemento destacado 
em” , “pedaços” é complemento verbal direto de “colava”, ou seja, objeto direto. O mesmo ocorre apenas na 

http://www.sbpt.org.br/downloads/arquivos/COM_ASMA/SBPT_DIRETRIZES_MANEJO_ASMA_SBPT_2012.pdf�
http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27302001000300012�
http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27302001000300012�
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alternativa “B) ‘Ver coisas, ver pessoas na sua diversidade, [...]’ (3º§)” em que “coisas” tem a função de objeto 
direto, pois, é complemento verbal direto de “ver”. Na opção A, a palavra destacada “fotografias” em  
“Ainda menino eu já colava pedaços da Europa e da Ásia em grandes cadernos.  
Eram fotografias de quadros e estátuas, cidades e lugares, monumentos, homens e mulheres ilustres, meu 
primeiro contato com um futuro universo de surpresas.” a forma verbal “eram” indica o verbo de ligação 
“ser”, portanto, o que temos em destaque é um predicativo e não complemento verbal.  
Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O item I é o único correto de acordo com Magda Soares, sobre alfabetização e letramento:  
São conceitos diferentes, uma vez que envolvem conhecimentos e habilidades distintas. Porém, são processos 
indissociáveis, simultâneos e que precisam caminhar juntos nos anos iniciais do ensino fundamental. 
Os itens II e III estão INCORRETOS, Porque:  
É considerado alfabetizado aquele que aprendeu o sistema convencional de uma escrita alfabética e 
ortográfica, ou seja, adquiriu a natureza linguística deste objeto, sendo, portanto, capaz de ler e escrever.  
É considerado letrado não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a 
escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita. 
Fonte: SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. 26ª Reunião Anual da Anped, 2004.  
 
Questão: 06 
Recurso prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso Prejudicado por ausência de pedido. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo como Edital 005/2014 Anexo IO conteúdo programático para ensino da matemática (somente para 
nível médio com habilitação para modalidade normal, magistério e/ou formação de professor) 
Educação matemática: perspectivas atuais; construtivismo e educação matemática; etnomatemática; o 
conhecimento matemático e suas características; os objetivos do ensino de matemática na escola; a 
construção dos conceitos matemáticos. O conteúdo de matemática no ensino fundamental: seleção e 
organização para propostas alternativas de educação. Aspectos metodológicos do ensino da matemática.  
A questão supracitada trata do tema, o conteúdo de matemática no ensino fundamental, conforme 
determinado no edital. 
Ainda, no Anexo I do edital, não consta de nenhuma referencia Bibliográfica acerca do Sistema de Ensino da 
Rede Municipal de Cascavel, entretanto, conforme argumento foi citado que: 
“(...) Quanto seu encaminhamentos metodológicos propõe: 
“os conteúdos matemáticos neste currículo apresentam-se em quatro eixos temáticos: números, geometria, 
linguagem da informação”. 
 Cascavel (Pr.) – Secretária Municipal de Educação – Currículo para Rede Pública Mun. de Ensino de Cascavel – 
Vol. II- Ensino Fundamental – Anos Iniciais –Cascavel, Pr. – Ed. Progressiva – 2008, pág. 372/373. 
Ainda assim, o gabarito é B, ou seja, O estudo do cálculo (que permite desenvolver a resolução de problemas).  
Pois de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), os currículos de Matemática para o ensino 
fundamental contemplam: o estudo dos números e das operações (no campo da aritmética e da álgebra); o 
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estudo do espaço e das formas (no campo da geometria); o estudo das grandezas e das medidas (que permite 
interligações entre os campos da aritmética, da álgebra e da geometria) e o tratamento das informações (que 
permite a lidar com dados estatísticos, tabelas e gráficos, a raciocinar utilizando ideias relativas à 
probabilidade e à combinatória). 
E finalmente, sobre os PCNs, cito trechos da carta de introdução, do Professor José Renato Souza (Ministro na 
época da elaboração do documento em 1997), que afirma a importância destes. 
“(...) Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de um lado, respeitar diversidades 
regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a necessidade de construir referências 
nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições, 
nas escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados 
e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania. (...)”. 
Fonte: Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: matemática /Secretaria 
de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental para que o professor 
construa sua prática. Dentre elas, destacam-se a resolução de problemas. 
Dentre os princípios citados para a prática de resolução de problemas na sala de aula, um está incorreto. 
Trata-se da alternativa A, que afirma que: 
A resolução de problemas é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo ou como aplicação da 
aprendizagem. 
Entretanto, a resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo ou como 
aplicação da aprendizagem, mas uma orientação para a aprendizagem, pois proporciona o contexto em que se 
pode apreender conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas. 
Fonte: Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: matemática /Secretaria 
de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado refere-se a um episódio relacionado à Revolução Federalista, diretamente ligado ao evento 
citado (Cerco da Lapa) Ele (o enunciado), não tem necessariamente que trazer implícita a resposta, ou 
oferecer mais informações.  
Quanto à resposta, a correta é a letra D, mesmo, pois, Revolução Federalista a que se refere o enunciado, 
ocorreu em 1894, quando a cidade da LAPA tornou-se arena de um sangrento confronto entre as tropas 
republicanas, os chamados pica-paus (legalistas), e os maragatos (federalistas), contrários ao sistema 
presidencialista de governo. Cerca de 500 pessoas morreram, entre elas o General Carneiro. O conflito teve 
início no Rio Grande do Sul e se estendeu pelos três estados do Sul, chegando até o Rio de Janeiro, com 
objetivo de depor o Marechal Floriano Peixoto. A ação implicou na queda de Tijucas e Paranaguá e na tomada 
de Curitiba. A Lapa foi o último obstáculo para as forças contrárias à República e resistiu por 26 dias.  
O Rio Grande estava dividido em dois grupos: de um lado o Partido Federalista, fundado em 1892, por Gaspar 
Silveira Martins, que defendia uma revisão das constituições estaduais, o sistema parlamentar de governo, a 
centralização política com o fortalecimento do governo da União. Este grupo se originava entre os liberais do 
período monárquico e tinha como base social os grandes estancieiros da Campanha gaúcha. Eram 

http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u714.jhtm�
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u714.jhtm�
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popularmente chamados de "MARAGATOS". 
Fontes: 

• http://www.turismo.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=322&tit=Atividades-marcam-os-
120-anos-do-Cerco-da-Lapa-ate-domingoRevolução Federalista: Dois anos e meio de guerra civil no Sul 
do Brasil 

• http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/revolucao-federalista-dois-anos-e-meio-de-
guerra-civil-no-sul-do-brasil.htm 

• NAPOLITANO, Marcos- História para o ensino médio; volume único/ Marcos Napolitano, mariana 
Villaça- São Paulo: Atual, 2013. P. 622-623 

• VAINFAS, Ronaldo, História para o Ensino médio. [ET.al]. – São Paulo: Saraiva, 2010. P. 557 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As fontes consultadas são consideradas idôneas e, portanto dignas de credibilidade. E segunda elas, a 
alternativa correta é a letra C, pois independente do que é afirmado (se o processo de ocupação seria 
ordenado ou desordenado) fica claro que ele ocorreu em relação ás questões fundiárias, ou seja, de ocupação 
de terras. E de fato, segundo as fontes consultadas e citadas, o município teve bastantes conflitos, inclusive 
entre MST. E ruralistas na sua formação... 
Fontes:  

• http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/mono
grafia7_c.htm  

• (http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.0047.pdf) 

• http://br.ask.com/web?l=sem&ifr=1&qsrc=999&ad=semA&an=google_s&q=a%20hist%C3%B3ri%20do
%20munic%C3%ADpio%20de%20cascavel%20e%20suas%20rela%C3%A7%C3%B5es&siteid=13534&gcli
d=CN7i_fSx0bwCFW1nOgoddGoAMg&o=13534&ar_uid=07065818-8F14-4238-A340-
696C59364A19&click_id=2B5E700A-57CE-4BC9-aB940-40D8C14C7DCF 

• http://www.cascavel.pr.gov.br 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a resposta está incompleta quando diz que o conteúdo deve trabalhar a realidade 
vivida pelo aluno, porém a resposta da questão ao citar que “o conteúdo deve ultrapassar a realidade vivida 
pelo aluno; é necessário situá-lo historicamente e nas relações sociais econômicas e políticas”, está 
significando que, ao ultrapassar a realidade, está implícito que a realidade do aluno já é trabalhada e, 
portanto, deve ser ultrapassada pelo professor, visto que a realidade do aluno é o básico que todo professor 
deve trabalhar, pois é a partir da mesma que se constrói o conhecimento. 
Fonte: Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, p. 75 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de o recurso sustentar que existe ausência de conteúdo programático, o mesmo não procede, 
conforme pode-se constatar no edital (anexo I). 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/revolucao-federalista-dois-anos-e-meio-de-guerra-civil-no-sul-do-brasil.htm�
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/revolucao-federalista-dois-anos-e-meio-de-guerra-civil-no-sul-do-brasil.htm�
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/monografia7_c.htm�
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/monografia7_c.htm�
http://br.ask.com/web?l=sem&ifr=1&qsrc=999&ad=semA&an=google_s&q=a%20hist%C3%B3ria%20do%20munic%C3%ADpio%20de%20cascavel%20e%20suas%20rela%C3%A7%C3%B5es&siteid=13534&gclid=CN7i_fSx0bwCFW1nOgoddGoAMg&o=13534&ar_uid=07065818-8F14-4238-A340-696C59364A19&click_id=2B5E700A-57CE-4BC9-B940-40D8C14C7DCF�
http://br.ask.com/web?l=sem&ifr=1&qsrc=999&ad=semA&an=google_s&q=a%20hist%C3%B3ria%20do%20munic%C3%ADpio%20de%20cascavel%20e%20suas%20rela%C3%A7%C3%B5es&siteid=13534&gclid=CN7i_fSx0bwCFW1nOgoddGoAMg&o=13534&ar_uid=07065818-8F14-4238-A340-696C59364A19&click_id=2B5E700A-57CE-4BC9-B940-40D8C14C7DCF�
http://br.ask.com/web?l=sem&ifr=1&qsrc=999&ad=semA&an=google_s&q=a%20hist%C3%B3ria%20do%20munic%C3%ADpio%20de%20cascavel%20e%20suas%20rela%C3%A7%C3%B5es&siteid=13534&gclid=CN7i_fSx0bwCFW1nOgoddGoAMg&o=13534&ar_uid=07065818-8F14-4238-A340-696C59364A19&click_id=2B5E700A-57CE-4BC9-B940-40D8C14C7DCF�
http://br.ask.com/web?l=sem&ifr=1&qsrc=999&ad=semA&an=google_s&q=a%20hist%C3%B3ria%20do%20munic%C3%ADpio%20de%20cascavel%20e%20suas%20rela%C3%A7%C3%B5es&siteid=13534&gclid=CN7i_fSx0bwCFW1nOgoddGoAMg&o=13534&ar_uid=07065818-8F14-4238-A340-696C59364A19&click_id=2B5E700A-57CE-4BC9-B940-40D8C14C7DCF�
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Conforme explicitado pelo recurso, segundo Jurandy Ross, trata-se de uma divisão inovadora, que conjuga o 
passado geológico e a ação climática como os atuais agentes escultores do relevo, sendo desta forma a única 
alternativa que identifica a caracterização de Jurandyr com a sua proposta inovadora de relevo é a de nº A, 
pois os cinturões orogênicos são formados pelo processo erosivo que ocorrem desde sua formação na era pré 
cambriana. As demais alternativas estão incorretas de acordo com a classificação de Jurandyr Ross. 
Fonte: ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de; RIGOLIN, Tércio Barbosa. Geografia. São Paulo: Ática, 2002, p. 364 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de o recurso sustentar que o conteúdo programático está ausente, informa-se que consta no edital, no 
Anexo I, o seguinte conteúdo para professores: ensino da geografia (somente para nível médio com 
habilitação para modalidade normal, magistério e/ou formação de professor)  
A natureza do espaço; Paisagens, lugares e espaços; Globalização; O ensino da Geografia; O ensino da 
Geografia nas séries iniciais; Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Diretrizes Curriculares de Geografia para a educação básica do Paraná; O espaço ocupado pelo Estado do 
Paraná e suas relações; O espaço ocupado pelo Município de Cascavel e suas relações.  
Portanto, o edital deixa claro que tudo o que se refere a fatores climáticos, elementos climáticos, tipos de 
clima poderão ser abordados no concurso. O climograma (ou climatograma) é uma ferramenta clássica de 
representação do clima que permite uma compreensão mais fácil do perfil climático de determinada região. 
Através do climograma pode se representar graficamente as variações de temperatura e precipitações 
durante um determinado período de tempo, geralmente de 1 ano. 
Na questão do concurso o climatograma foi representado graficamente conforme aparece nos livros didáticos 
e publicações afins nos estudos sobre o clima.  
Fontes:  

• ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de; RIGOLIN, Tércio Barbosa. Geografia. São Paulo: Ática, 2002, p. 370 – 
371. 

• Edital 1 – disponível em: http://www.consulplan.net/concursos/400/6.pdf  

• Faria, C. Climograma. Disponível em http://www.infoescola.com/geografia/climograma/ 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a literatura ao dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio são gases eliminados na queima da 
gasolina e de outros derivados do petróleo, óleo diesel, e a da queima do carvão mineral pelas indústrias que 
liberam produtos tóxicos. Esses gases na atmosfera reagem com o vapor de água, originando, o ácido sulfúrico 
e ácido nítrico, que caem sobre a terra formando a chamada chuva ácida.  
O monóxido de carbono é liberado ela combustão incompleta da gasolina, é considerado um gás perigoso e 
associado à hemoglobina , pode causar asfixia, comprometendo a vida. 
Fontes:  

• Sônia Lopes e Sergio Rosso, Biologia volume único, página 579. 

• Amabis, J.M. e Martho . G. R. Biologia das populações , volume 3 .Pág. 330 
 

http://www.consulplan.net/concursos/400/6.pdf�
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Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/1996, a idade a educação básica obrigatória e gratuita é 
dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, conforme determinado em seu Art. 4º. 
Art. 4º 
A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da 
seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
Quanto à alegação do candidato da ausência da indicação das alterações legislativas, igualmente 
improcedente, vez que, ao ser exigido o conhecimento sobre determinada lei do conteúdo programático, 
considera-se o texto vigente à época de publicação do referido edital. 
Fonte: LDB Lei 9394/1996 disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita que marque a alternativa incorreta, de acordo com o enunciado que cita o Art. 
26 da Lei de Diretrizes e Bases, as alternativas, A, B, C e E, estão em conformidade com a supracitada lei e 
artigo. 
A alternativa D é a incorreta, pois trata do parágrafo, com redação anterior à nova alteração da LDB. A 
Educação física não é facultativa apenas aos alunos do curso noturno, mas sim ao aluno, de acordo com o Art. 
26. §3º e incisos: 
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da 
educação física; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º.12.2003) 
V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação 
Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos 
noturnos. 

§ 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório 
da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos 
cursos noturnos. (Redação dada pela Lei nº 10.328, de 12.12.2001) 
Fonte: LDB Lei 9394/1996 disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão cita o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, de acordo com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e solicita que marque a incorreta. 
Portanto, é incorreta, conforme a supracitada lei é alternativa D, conforme Art. 65.  
Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhista e previdenciários. 
As demais alternativas, estão de acordo com o ECA. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10044.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv07-03.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10328.htm�
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Alternativa A -Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. 
Alternativa B -Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. 
Alternativa C - Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição 
de aprendiz.  
Alternativa E - Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola 
técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, é vedado trabalho: 
IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Anexo I do Edital005/2014 o conteúdo programático para o cargo de PROFESSOR  
Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei Federal nº 9.394/1996); Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Concepções de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; O conhecimento 
científico e os conteúdos escolares; A história da organização da educação brasileira; O atual sistema 
educacional brasileiro; Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos 
metodológicos e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano/apropriação do conhecimento na 
psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico crítica.  
Portanto, o argumento não procede, pois a questão não trata especificamente da opinião de um autor, mas 
sim da aprendizagem significativa na prática pedagógica, que é tratada por diversos autores da atualidade. 
Considerando ainda o edital, o tema da questão, está de acordo com: O conhecimento científico e os 
conteúdos escolares; ou ainda, O atual sistema educacional brasileiro; Os elementos do trabalho pedagógico 
(conteúdos,); Concepção de desenvolvimento humano/apropriação do conhecimento na psicologia histórico-
cultural.  
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata do tema, conforme Edital 005/2014, Anexo I Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, 
conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar), especificamente, da AVALIAÇÃO ESCOLAR. 
Portanto, o tema da questão está em conformidade com o supracitado edita. 
Ainda, o enunciado da questão, cita uma avaliação, solicitando que o candidato, marque a alternativa correta. 
Trata da Avaliação Formativa, que deve ocorrer ao longo do ano letivo. É através desta avaliação que se faz o 
acompanhamento progressivo do aluno; ajuda o aluno a desenvolver as capacidades cognitivas, ao mesmo 
tempo fornece informações sobre o seu desempenho. Informa sobre os objetivos se estão ou não a ser 
atingidos pelos alunos; identifica obstáculos que estão a comprometer a aprendizagem e 
localiza deficiência/dificuldades. 
A questão não afirma qual o tipo de avaliação deve ou não deve ser usado, ou está correta ou não, de acordo 
com a concepção de algum sistema de ensino. 
E por ultimo, o Anexo I do edital, não consta de nenhuma referencia Bibliográfica acerca do Sistema de Ensino 
da Rede Municipal de Cascavel. 
Fonte: LUCKESI, Cipriano Carlos – Avaliação da aprendizagem escolar – Editora Cortez. 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Obst%C3%A1culos&action=edit&redlink=1�
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Defici%C3%AAncia/dificuldades&action=edit&redlink=1�
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Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata do tema, conforme Edital 005/2014, Anexo I Concepção de desenvolvimento humano. A teoria 
da epistemologia genética foi desenvolvida por Piaget, que se especializou no estudo do conhecimento 
humano, foi o nome mais influente no campo da educação durante a segunda metade do século 20, a ponto 
de quase se tornar sinônimo de pedagogia.  
Fonte: PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência na criança. Ed. Rio de Janeiro.  
 
 

Cargo: Professor de Educação Infantil 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“logo” é um advérbio que indica tempo, portanto, não pode substituir “pois”, conjunção que indica motivo, 
razão.  
Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.   
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo como Edital 005/2014 Anexo IO conteúdo programático para ensino da matemática (somente para 
nível médio com habilitação para modalidade normal, magistério e/ou formação de professor) 
Educação matemática: perspectivas atuais; construtivismo e educação matemática; etnomatemática; o 
conhecimento matemático e suas características; os objetivos do ensino de matemática na escola; a 
construção dos conceitos matemáticos. O conteúdo de matemática no ensino fundamental: seleção e 
organização para propostas alternativas de educação. Aspectos metodológicos do ensino da matemática.  
A questão supracitada trata do tema, aspectos metodológicos do ensino da matemática; ou ainda, 
perspectivas atuais; construtivismo e educação matemática;   conforme determinado no edital.  
E ainda, no Anexo I do edital, não consta de nenhuma referencia Bibliográfica acerca do Sistema de Ensino da 
Rede Municipal de Cascavel. 
Fonte: Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: matemática /Secretaria 
de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conteúdo Programático: Ensino da História Nível Médio O que é História; A história do ensino de História no 
Brasil; O Ensino de História; Diretrizes Curriculares de História para a educação básica do Paraná; República 
Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-
Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. Brasil Contemporâneo. Atualidades. A 
História do Estado do Paraná e suas relações; A História do Município de Cascavel e suas relações. 
O assunto, portanto é pertinente.  
A educação Infantil, assim como o ensino fundamental e médio, estão inseridos no que se denomina Educação 
Básica: 
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Na Educação Básica, o respeito aos estudantes e a seus tempos mentais, socioemocionais, culturais, 
identitários, é um princípio orientador de toda a ação educativa. É responsabilidade dos sistemas educativos 
responderem pela criação de condições para que crianças, adolescentes, jovens e adultos, com sua diversidade 
(diferentes condições físicas, sensoriais e socioemocionais, origens, etnias, gênero, crença, classes sociais, 
contexto sociocultural), tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria do 
percurso escolar, da Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e ao Médio. 
noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI136066-EI1483,00-Proposta+de+Emenda+a+Constituicao+PEC.html 
A resposta correta é a letra A. Os PCN, regem de forma obrigatória, desde sua implantação, a construção dos 
currículos a nível nacional, tanto para escolas públicas, quanto para privadas, mas é formulado de tal forma 
que atende as peculiaridades e regionalidades, além de ter uma abertura democrática para adequações às 
realidades em que são aplicados. De fato é refer6encia para as avaliações sistêmicas e para os programas 
educacionais como o do livro didático, por exemplo. Não foram os PCns que determinaram a LDB, e sim o 
contrário, sendo que a LDB surgiu antes(1996) e os PCNs (1997). 
Fontes: 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

• http://www.uel.br/cch/his/arqdoc/DiretrizesCurriculares-EdBasicaPRHISPDE.pdf 

• file:///C:/Users/user/Downloads/diretrizes_curiculares_nacionais_2013.pdf 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Por várias razões a letra A é incorreta, pois sabe-se que, principalmente no período militar, a educação foi 
muitas vezes, instrumento de manipulação e retração da participação popular. Além disso, sabe-se que o 
processo de redemocratização ocorreu de cima para baixo, ou seja, a partir das próprias decisões dos 
militares, na abertura “Lenta, gradual e segura”. Embora tenham ocorrido manifestações populares, 
principalmente por parte de estudantes, não foram elas que definiram os rumos da ditadura.  
A única alternativa possível é a letra C, pois a democratização da educação, no sentido do aumento do acesso 
da população às escolas, não foi proporcional à democratização política dessa mesma população, ou seja, por 
mais que o acesso às escolas aumentasse, nas mesmas a ótica era a repressão e a não participação das 
pessoas na vida Política do Brasil 
Fontes: 

• http://www.seer.ufv.br/seer/educacaoemperspectiva/index.php/ppgeufv/article/viewFile/171/89 

• http://www.sohistoria.com.br/ef2/ditadura/  

• http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/ditadura-militar-1964-1985-breve-historia-do-
regime-militar.htm 

• FREITAS NETO, José Alves de – História Geral e do Brasil/Célio Ricardo Tasinafo. -2.ed.—São Paulo: 
HABRA, 2011.p.534 

• KOSHIBA, Luiz- história do Brasil, no Contexto da história Ocidental; Ensino Médio/ Luiz Koshiba, 
Denise Manzi Frayse Pereira. - 8. ed. rev., atual. E ampl. - São Paulo: Atual, 2013. P. 576 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de recurso sustentar que o conteúdo programático está ausente, informamos que consta no edital no 
Anexo I o seguinte conteúdo para professores: ensino da geografia (somente para nível médio com habilitação 
para modalidade normal, magistério e/ou formação de professor)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm�
http://www.uel.br/cch/his/arqdoc/DiretrizesCurriculares-EdBasicaPRHISPDE.pdf�
http://www.seer.ufv.br/seer/educacaoemperspectiva/index.php/ppgeufv/article/viewFile/171/89�
http://www.sohistoria.com.br/ef2/ditadura/�
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/ditadura-militar-1964-1985-breve-historia-do-regime-militar.htm�
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/ditadura-militar-1964-1985-breve-historia-do-regime-militar.htm�
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A natureza do espaço; Paisagens, lugares e espaços; Globalização; O ensino da Geografia; O ensino da 
Geografia nas séries iniciais; Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Diretrizes Curriculares de Geografia para a educação básica do Paraná; O espaço ocupado pelo Estado do 
Paraná e suas relações; O espaço ocupado pelo Município de Cascavel e suas relações.  
Conforme Art. 4º da LDB 9394 : 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da 
seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
Portanto, como os professores de Educação Infantil estão inseridos na educação básica segundo a LDB, o 
conteúdo programático solicitado pelo edital também se refere aos mesmos. 
No PCN de geografia, realmente, é citado, conforme o recurso: “No que se refere ao ensino fundamental, é 
importante considerar quais são as categorias da Geografia mais adequadas para os alunos em relação a essa 
etapa da Escolaridade e às capacidades que se espera que eles desenvolvam. Assim, espaço deve ser o objeto 
central de estudo, e as categorias território, região, paisagem e lugar devem ser abordadas como seu 
desdobramento. (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf - Pág. 27.)” A resposta correta é a 
de nº A, visto que os alunos devem apreender e, consequentemente, desenvolver o conteúdo ministrado, e 
nunca memorizar. 
Fontes: 

• Edital 1 – disponível em: http://www.consulplan.net/concursos/400/6.pdf  

• LDB 9394– Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

Questão: 21 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi baseada no conteúdo programático do tópico descrito no edital para ensino da ciências 
(somente para nível médio com habilitação para modalidade normal, magistério e/ou formação de professor)  
solo: formação e composição, tipos e características.  
Fonte: José Mariano Amabis, Gilberto Rodrigues Martho, Biologia , Biologia das populações, pag. 296. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Esses vasos na questão se referem as artérias e as veias.  
A resposta correta é a que consta no gabarito - letra E. 
A Letra B está incorreta, porque, onde fala que as veias são vasos que saem do coração, levando sangue para 
diversas partes do corpo. Não são as veias que saem do coração, mais sim as artérias, que são vasos que saem 
do coração, levando sangue para diversas partes do corpo. As artérias são vasos com musculatura lisa muito 
desenvolvida, capaz de suportar a pressão do sangue que sai do coração. Já as veias são vasos com a 
musculatura lisa e menos desenvolvida, não suportando a pressão de saída do sangue do coração.  
Fonte: Sônia Lopes e Sergio Rosso, Biologia volume único, página 395. 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1�
http://www.consulplan.net/concursos/400/6.pdf�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm�
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Questão: 23 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No enunciado fala que o projeto Tamar pesquisa, conserva e faz o manejo de cinco espécies marinhas que 
ocorrem no Brasil e estão em risco de extinção. Então elas são marinhas e não terrestres. 
De acordo com a literatura os répteis quelônios são: as tartarugas sendo a maioria marinhas, mas existem 
espécies de água doce; os cágados são de ambiente aquático, próprio de água doce ; e os jabutis são 
terrestres, e apresentam características bem adaptadas para o deslocamento no solo. 
Sendo que o único réptil quelônio terrestre são os jabutis 
Fontes:  

• Sônia Lopes e Sergio Rosso, Biologia volume único, página 362 

• V. Mendonça e J. Laurence. Biologia Volume 2. Pág. 347. 

• Sergio Linhares e Fernando Gewandsznajder. Biologia. Volume único. Pág. 235 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi baseada no conteúdo programático no edital para ensino da ciências (somente para nível médio 
com habilitação para modalidade normal, magistério e/ou formaçãode professor). 
Citologia; Homem: corpo humano: célula, órgãos, tecidos e sistemas. 
Fonte: Sônia Lopes e Sergio Rosso, volume único, pág. 172 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os jogos ou brincadeiras de papéis sociais é a atividade principal da infância não porque a criança passa a 
maior parte de seu tempo entretendo-se nesta atividade, mas porque jogando a criança adquire mudanças 
qualitativas em sua personalidade e psiquismo. É através do jogo que a maioria das características da 
personalidade infantil se desenvolvem. 
É através do jogo que a criança sai de seu “centramento cognitivo”, no qual ela somente enxerga as suas 
opiniões, e passa a enxergar o outro, as opiniões deste outro e seus anseios, pois o jogo exige essa atitude por 
parte das crianças. Para jogar os participantes devem estar de acordo entre si senão a brincadeira não 
acontece. 
Fonte: ARIOLI, Tatiane Fernanda. O desenvolvimento infantil e a importância da brincadeira de papéis sociais 
para o desenvolvimento psíquico da criança a partir dos estudos de Elkonin e Leontiev. Cadernos da Pedagogia 
ano I Volume 01 Jan/julho de 2007. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É sempre recomendável que os educadores organizem um horário reduzido nos primeiros dias de ingresso da 
criança. Em geral, inicia-se com um período de duas horas, por alguns dias, que vai aumentando 
gradualmente.  
Fonte: O dia a dia na Educação Infantil. Andrea Rapoport/Gabriel de Andrade Junqueira Filho/Gládis Elise 
Pereira da Silva Kaercher/Maura Maria Sá de Mello/Patrícia Brum Machado/Suzana Rangel Vieira da Cunha. 
Editora: Mediação/2012. 
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Questão: 38 
Recurso Procedente: Questão Anulada.  
Por falta de alternativa para mudança no gabarito, a questão será anulada. 
A Lei Nº 12.796, de 4 de Abril de 2013, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar 
outras providências.  
De acordo com essa alteração o artigo 29, estabelece: A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
Fonte: Lei Nº 12.796 / 2013. 
 
 
Cargo: Técnico em Edificações 

 
Questão: 05 
Recurso Procedente: Alternativa de resposta alterada para A. 
Trecho em análise:  
“ÉPOCA – Seus alunos ainda leem livros?  
Robert Darnton – Meus alunos em Harvard são ávidos pela leitura. Mas não conhecem suas convenções, não 
sabem usar uma biblioteca, não sabem fazer pesquisas nem acompanhar as notas de rodapé. Eles dependem 
demais do Google.  
Ele é uma ferramenta fantástica, mas não é adequada para oferecer ao leitor o tipo de experiência, de 
degustação, que só o livro possibilita, como quando usamos o sumário para nos orientar ou folheamos 
capítulos aleatoriamente. O Google não permite isso. Haverá uma perda se dependermos demais desses 
mecanismos. Nesse sentido, sou pessimista.  
Devemos educar a nova geração a usar essa “máquina”, o livro, do modo como foi criada para ser usada.” 
A alternativa “B) satisfação em relação a seus alunos quanto à leitura com certa ressalva.” não pode ser 
considerada correta, pois, não há satisfação em relação à prática da leitura de seus alunos, ele afirma que 
apesar de seus alunos serem ávidos por leitura, a forma como executam tal procedimento não o satisfaz.  
A alternativa “C) causas e consequências do uso dos recursos tecnológicos no século XXI.” Não pode ser 
considerada correta, pois, o entrevistado não apresenta causas, motivos para o uso e recursos tecnológicos, 
ele apenas fala sobre o uso e não o motivo. Dizer que os alunos ficam dependentes do Google não demonstra 
a causa de sua utilização, ou seja, qual o motivo de tal uso ter sido iniciado. A perda citada é uma das 
consequências do uso da internet, mas não dos recursos tecnológicos de um modo geral.  
A alternativa “A) insatisfação em relação à forma como seus alunos utilizam a leitura.” pode ser considerada 
correta, pois, o entrevistado mostra-se insatisfeito com a forma com que os alunos executam a prática da 
leitura, o autor estabelece uma crítica à forma propriamente dita, vejamos o trecho: “Meus alunos em 
Harvard são ávidos pela leitura. Mas não conhecem suas convenções, não sabem usar uma biblioteca, não 
sabem fazer pesquisas nem acompanhar as notas de rodapé.”  
Fonte: O próprio texto 
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Questão: 07 
Recurso Procedente:  Questão Anulada. 
Não apresenta resposta correta entre as alternativas de resposta. Segue o cálculo: 
v=d/t 
v=200/x 
v=240/x+4 
200/x=240/x+4 
200x+800=240x 
40x=800 
x=20s 
v=200/20=10m/s 
10.3,6=36 km/h 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
 

Cargo: Técnico em Enfermagem 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente: Alternativa de resposta alterada para A. 
Trecho em análise:  
“ÉPOCA – Seus alunos ainda leem livros?  
Robert Darnton – Meus alunos em Harvard são ávidos pela leitura. Mas não conhecem suas convenções, não 
sabem usar uma biblioteca, não sabem fazer pesquisas nem acompanhar as notas de rodapé. Eles dependem 
demais do Google.  
Ele é uma ferramenta fantástica, mas não é adequada para oferecer ao leitor o tipo de experiência, de 
degustação, que só o livro possibilita, como quando usamos o sumário para nos orientar ou folheamos 
capítulos aleatoriamente. O Google não permite isso. Haverá uma perda se dependermos demais desses 
mecanismos. Nesse sentido, sou pessimista.  
Devemos educar a nova geração a usar essa “máquina”, o livro, do modo como foi criada para ser usada.” 
A alternativa “B) satisfação em relação a seus alunos quanto à leitura com certa ressalva.” não pode ser 
considerada correta, pois, não há satisfação em relação à prática da leitura de seus alunos, ele afirma que 
apesar de seus alunos serem ávidos por leitura, a forma como executam tal procedimento não o satisfaz.  
A alternativa “C) causas e consequências do uso dos recursos tecnológicos no século XXI.” Não pode ser 
considerada correta, pois, o entrevistado não apresenta causas, motivos para o uso e recursos tecnológicos, 
ele apenas fala sobre o uso e não o motivo. Dizer que os alunos ficam dependentes do Google não demonstra 
a causa de sua utilização, ou seja, qual o motivo de tal uso ter sido iniciado. A perda citada é uma das 
consequências do uso da internet, mas não dos recursos tecnológicos de um modo geral.  
A alternativa “A) insatisfação em relação à forma como seus alunos utilizam a leitura.” pode ser considerada 
correta, pois, o entrevistado mostra-se insatisfeito com a forma com que os alunos executam a prática da 
leitura, o autor estabelece uma crítica à forma propriamente dita, vejamos o trecho: “Meus alunos em 
Harvard são ávidos pela leitura. Mas não conhecem suas convenções, não sabem usar uma biblioteca, não 
sabem fazer pesquisas nem acompanhar as notas de rodapé.”  
Fonte: O próprio texto 
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Questão: 07 
Recurso Procedente:  Questão Anulada. 
Não apresenta resposta correta entre as alternativas de resposta. Segue o cálculo: 
v=d/t 
v=200/x 
v=240/x+4 
200/x=240/x+4 
200x+800=240x 
40x=800 
x=20s 
v=200/20=10m/s 
10.3,6=36 km/h 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No primeiro dia ele terá 7 camisas para escolher , no segundo dia 6 camisas, no terceiro dia 5 camisas e assim 
por diante. Número de maneiras de escolher as camisas durante os 7 dias: 7.6.5.4.3.2.1=5040 
Resposta: E 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para que o técnico de enfermagem realize uma assistência de enfermagem de maneira segura, respeitando a 
lei do exercício profissional de enfermagem, é necessário conhecimento técnico-científico. O conhecimento 
científico possibilita ao técnico de enfermagem habilidade para identificar situações de risco para saúde dos 
indivíduos para participar da programação da assistência de enfermagem, executar ações assistenciais de 
enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, participar da orientação e supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar e participar da equipe de saúde como um membro crítico e não somente como 
mero agente técnico.  
Fonte: Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá 
outras providências.  
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No enunciando da questão está descrito o argumento que a sondagem nasogástrica e nasoenteral facilita o 
acesso à cavidade gástrica, permitindo tratamentos. Apesar de exemplificar esses tratamentos com “a 
administração de medicamentos e alimentos”, a presença da palavra etc (que significa “e os restantes”, ou “e 
outras coisas mais”) deixa entender que os demais objetivos da sondagem gástrica devem ser considerados. 
Os demais objetivos são, além dos já descritos, drenagem de conteúdo gástrico, finalidade diagnóstica e alivio 
e prevenção de náuseas, vômitos ou distensão, indicada nesse último caso para pacientes com íleo paralítico.  
Fonte: SOUZA, V. H.S., MOZACHI, N. O Hospital. Manual do Ambiente Hospitalar. Curitiba, Editora Manual 
Real Ltda, 2ª ed., 816 páginas. 2006. 
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Questão: 28 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A questão está clara: “Um instrumento importante para auxiliar no acompanhamento do crescimento e do 
desenvolvimento da criança é a Caderneta de Saúde da Criança que deve conter informações do estado de 
saúde da criança”. Não tem a definição de crescimento e desenvolvimento, mas coloca que a o crescimento e 
o desenvolvimento da criança é também acompanhado através da caderneta de saúde da criança, sendo este 
um importante instrumento.  
Fonte: A própria questão 
 
Questão: 35 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A transmissão da enterobíase pode sim ser feita por meio de fômites contaminados com os ovos do agente 
etiológico. Trata-se de um modo de transmissão por heteroinfecção.  
A Enterobíase é uma infestação intestinal causada pelo helminto Enterobius vermiculares. O modo de 
transmissão é predominantemente feco-oral. Alimentos (que são fômites) contaminados com os ovos do 
agente etiológico, se ingeridos, irão contaminar o indivíduo. 
Fonte: http://www.inf.furb.br/sias/saude/Textos/transmissao_direta_mediata.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 
Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. Brasília, Ministério da Saúde, 2004. 332p. 
 
 

Cargo: Técnico em Topografia 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a opção B. 
Embora José Silveira de Oliveira esteja na relação de ex-prefeitos, trata-se do pioneiro na formação do 
município. O primeiro prefeito a administrar Cascavel entre 14/12/1952 a 14/12/1956 foi José Neves 
Formighieri.  
Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/ex-prefeitos.php 
 
Questão: 20 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para a opção B. 
A alternativa de resposta foi alterada para a “B” pois a afirmativa “I” é a única correta. A “II” está incorreta, pois 
Cascavel tem aproximadamente 300 mil habitantes e não 500 mil como está expresso na afirmativa e é 
conhecida como epicentro do MERCOSUL e não do UNASUL, a “III”também está incorreta, pois, Cascavel possui 

5 (cinco) títulos paranaenses de futsal profissional embora o site oficial da Prefeitura Municipal de Cascavel informa 

que são 3(três) - 2003, 2004 e 2005, não mencionando os de 2011 e 2012. 
Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/historia.php 
 
 
 
 
 
 

http://www.inf.furb.br/sias/saude/Textos/transmissao_direta_mediata.htm�
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II 
DAS CONCLUSÕES 

 
 
 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 
fundamentações supraelencadas. 
 
  

Publique-se, 
 

Cascavel, 25 de abril de 2014 
 
 
 

CONSULPLAN 
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