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 MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANÁ 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo disponibilizado, 

que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 050/2016 DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR. 

 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

698000055 Juliane Royer Da Silva Agente Comunitário de Saúde 

698002115 Simone Ribeiro Da Silva Agente Comunitário de Saúde 

698003991 Edemir Marchioro Agente Comunitário de Saúde 

698005364 Alessandra Veroneze De Miranda Agente Comunitário de Saúde 

698007302 Jailson Sales Da Silva Agente Comunitário de Saúde 

698008488 Juliano Alcindo De Almeida Agente Comunitário de Saúde 

698000031 Ananda Rabelo Agente de Apoio 

698000054 Silvana Aparecida Caldeira De Assis Santos Agente de Apoio 

698000247 Aline Dias Alencastro Dos Santos Agente de Apoio 

698000779 Micheli Oliveira Bernardo Agente de Apoio 

698001063 Fábio Benevenuto Da Silva Sena Agente de Apoio 

698001070 Silvana Letícia Dias De Oliveira Agente de Apoio 

698001201 Bruna Regina De Lima Blank Agente de Apoio 

698001811 Alisson Mauro Assi Da Silva Agente de Apoio 

698003460 Thiago Da Silva Rosa Agente de Apoio 

698003837 Amanda Herman Miranda Agente de Apoio 

698004155 Franciele De Assumpção Da Silva Agente de Apoio 

698004801 Ana Caroline Kozak Agente de Apoio 

698004939 Vilma Balcont Agente de Apoio 

698005155 Claudia Dos Santos Dutra Agente de Apoio 

698005278 Andreia Alves Dos Santos Agente de Apoio 

698005534 Adriane Geraldina Duffek Agente de Apoio 

698005564 Katiane Gonçalves De Oliveira Agente de Apoio 

698007951 Rafael Garcia Saraceni Agente de Apoio 

698007971 Nazilda Marques Durante Agente de Apoio 

698009114 Marcela Itálita Capelossa Agente de Apoio 

698010645 Rosângela Miranda Lorenzetti Agente de Apoio 

698010727 Gilmar Dotti Junior Agente de Apoio 
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698011115 Roberlania Sousa Rodrigues Agente de Apoio 

698012344 Francielli Marmentini Barbosa Loureiro Agente de Apoio 

698013327 Elaine Ignacio Jardim Agente de Apoio 

698014077 Marcel Abrano Agente de Apoio 

698014835 Sandra Regina Dos Santos Agente de Apoio 

698017133 Jovelina Coimbra Mota Agente de Apoio 

698000018 Ananda Rabelo Agente de Combate às Endemias 

698000793 Gisely De Fatima Carneiro Agente de Combate às Endemias 

698003735 Edemir Marchioro Agente de Combate às Endemias 

698005720 Rosemari Aparecida Rozeguini Martins Agente de Combate às Endemias 

698008060 Daniel Terluk Agente de Combate às Endemias 

698013255 Vanderlei De Sousa Bandeira Agente de Combate às Endemias 

698013604 Francielli Cristine Gebauer Agente de Combate às Endemias 

698014960 Maiara Schumarker Dos Santos Agente de Combate às Endemias 

698016588 André Luiz De Andrade Silva Agente de Combate às Endemias 

698001799 Gisely Vaz Giuliani Schelle Arquiteto 

698002778 Bruna Camila Modena Arquiteto 

698005035 Bárbara Gimenez De Souza Arquiteto 

698010852 Rodrigo Modesto Portela Arquiteto 

698007571 Rosalina Veronice Mosko Auxiliar em Saúde Bucal 

698003652 Suelen Aline Wiggers Bioquímico 

698005064 Denise Michelle Indras Bioquímico 

698002275 Rogério Souza Dos Santos Eletricista 

698002623 Mauricio Calgarotto Eletricista 

698008882 Maylon Da Silva Baqueta Eletricista 

698012603 Diego Satoshi Dahmer Eletricista 

698013033 Dayvid Junior Alves Eletricista 

698013616 Joao Paulo Padilha Eletricista 

698000056 Simone Drei Enfermeiro 

698000125 Dicleia Aparecida Dos Santos Enfermeiro 

698000294 Rafaela Bramatti Silva Razini Oliveira Enfermeiro 

698000319 Hugo Razini Oliveira Enfermeiro 

698000328 Nayara Angelica Barros Ribeiro Enfermeiro 

698001682 Vanessa Da Silva Barros Enfermeiro 

698001825 Vanderlan Carvalho De Araujo Enfermeiro 

698002170 Tamires Fernanda Vieira Oenning Enfermeiro 

698002221 Camila Ferreira Do Nascimento Enfermeiro 

698002300 Bruna Schumaker Siqueira Enfermeiro 

698002460 Raquel Alves Batista Enfermeiro 

698002655 Jessica Martins Valter Enfermeiro 

698002806 Caroline Roberta Wisniewski Martins Enfermeiro 

698002875 Ariana Cristina Tasca Enfermeiro 

698003166 Camila Pereira Ramos Enfermeiro 

698003929 Kamila Santos Otani Enfermeiro 

698003943 Thaisi Aparecida Leandro Von Mecheln Enfermeiro 

698004035 Amanda Araldi Enfermeiro 

698004228 Nivaldo Basso Enfermeiro 

698004352 Juliane Steffens Nunes Enfermeiro 

698004402 Michelle De Marchi Sanches Enfermeiro 

698005074 Karla Pastre Dorigoni Enfermeiro 
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698005506 Gislaine Alves Enfermeiro 

698005831 Thaís Schmidt Vitali Hermes Enfermeiro 

698005839 Thaisa Karoline Andrade Enfermeiro 

698006082 Ivonete Dos Santos Moreira Enfermeiro 

698006622 Adriana Rosa Enfermeiro 

698006851 Lara Isabel Wagner Horn Enfermeiro 

698006905 Alex Sandro Pires Enfermeiro 

698008559 Bianca Caroline Custodio Dos Santos Enfermeiro 

698008597 Armando Pagliace Junior Enfermeiro 

698009694 Crislaine De Moura Enfermeiro 

698009766 Kessia Allana Baiocco Enfermeiro 

698009813 Cleidineia Carolino De Brito Enfermeiro 

698010256 Kamila Geane Lisboa Feliciano Enfermeiro 

698010291 Aline Reche Mendonça Enfermeiro 

698011210 Marinalva Alves De Moraes Enfermeiro 

698011760 Luiza Karla Gargantini Enfermeiro 

698012140 Mirian Grasiele De Bortoli Enfermeiro 

698012621 Patricia Daga Moreira Garcia Enfermeiro 

698013177 Luana Luiza Enzweiler Enfermeiro 

698013260 Ariádine Priscila Dos Santos Enfermeiro 

698014147 Nilda Maria Dos Santos Enfermeiro 

698014636 Jessica Adriane Da Silva Zielinski Enfermeiro 

698014969 Meirielli Marques Das Neves Enfermeiro 

698015520 Éder Silva Gomes Enfermeiro 

698015770 Denise Elizabeth Pasqualetto Enfermeiro 

698001002 Almir Augusto Braggio Engenheiro Eletricista 

698003365 Matheus Daniel Faccin Engenheiro Eletricista 

698004705 Marcos Cabral De Matos Engenheiro Eletricista 

698007450 Felipe Alexandre Castelari Engenheiro Eletricista 

698012463 Diego Jose Fraga Engenheiro Eletricista 

698016729 Djones Aldivo Boni Engenheiro Eletricista 

698000282 Katy Regina Da Silva Farmacêutico 

698001060 Brunna Ricci Falcão Farmacêutico 

698001473 Ana Flávia Redolfi Oliota Farmacêutico 

698002651 Adriana De Lima Damasio Farmacêutico 

698003661 Suelen Aline Wiggers Farmacêutico 

698003978 Camila Borges Dos Reis Farmacêutico 

698005068 Denise Michelle Indras Farmacêutico 

698007499 Vanessa Francielle Dezuo Maximino Farmacêutico 

698010251 Suelem Tavares Da Silva Penteado Farmacêutico 

698014446 Geisiely André Da Silva Farmacêutico 

698003745 Lígia Gabriele Welz Deringer Machado Fonoaudiólogo 

698000052 Bruno Santos Rodrigues Instrutor de Informática 

698000094 Nayara Stephanie Grein Instrutor de Informática 

698000268 Lucas Soares Da Silva Instrutor de Informática 

698000549 Daniel Mendes Instrutor de Informática 

698000851 Edson Ramos Martins Instrutor de Informática 

698002600 Daniel Marcondes De Oliveira Instrutor de Informática 

698003869 Luiz Fernando Granetto Instrutor de Informática 

698003914 José Célio Gomes Instrutor de Informática 
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698005081 Anderson Ricardo Mendonça Instrutor de Informática 

698006803 Israel Da Silva Leite Junior Instrutor de Informática 

698006831 Vinícius Valota Darora Instrutor de Informática 

698006922 Sidnei Gobetti De Lima Instrutor de Informática 

698007432 Anderson Francisco Da Costa Instrutor de Informática 

698007446 Rosiane Paganotti Dos Santos De Barros Instrutor de Informática 

698010272 André Luiz De Andrade Silva Instrutor de Informática 

698010341 Silvana Aparecida Cardoso Evaristo Instrutor de Informática 

698010900 Marlon Rihayem Instrutor de Informática 

698012927 Tania Aparecida Lejanoski Instrutor de Informática 

698015810 Debora Rebeca Gros Lara Instrutor de Informática 

698000323 Antonio Batista De Siqueira Médico 40 Horas - Generalista 

698000883 Daniela Braga Lopes Médico 40 Horas - Generalista 

698002718 Matheus Pedro Wasem Médico 40 Horas - Generalista 

698005512 Danilo Wolff Cardoso Médico 40 Horas - Generalista 

698008006 Claudio Achkar Médico 40 Horas - Generalista 

698013596 Mateus Gustavo Favaro Médico 40 Horas - Generalista 

698000874 Sergio Nascimento Pereira Médico Especialista - 20 Horas - Generalista 

698002483 Terezinha Achkar Médico Especialista - 20 Horas - Generalista 

698005515 Danilo Wolff Cardoso Médico Especialista - 20 Horas - Generalista 

698008515 Rogerio Marlon Machado Médico Especialista - 20 Horas - Generalista 

698013452 Renata Rodrigues Da Costa Gomes Médico Especialista - 20 Horas - Generalista 

698015260 Fabio Cunha Lacerda Médico Especialista - 20 Horas - Ortopedista 

698001069 Fábio Benevenuto Da Silva Sena Motorista I 

698003688 Claudinei De Oliveira Motorista I 

698012936 Mauricio Mauro Rodrigues De Carvalho Motorista I 

698016742 Alex Sandro Santos Da Silva Motorista I 

698002299 Robson Antonio Campos Operador de Retroescavadeira 

698000133 Dalci Mariano De Souza Professor 

698000485 Silvana De Fatima Da Silva Oliveira Professor 

698000550 Thamires Liane Griebeler Professor 

698000712 Marcia Luzia Paczkoski Neto Marasca Professor 

698000841 Soliane Zulian Machado Professor 

698000971 André Luiz Pacheco De Miranda Professor 

698001223 Gilso Pereira Da Silva Professor 

698001314 Andréia Cristiani Riconi Professor 

698001388 Juliana Da Silva Da Costa Professor 

698001728 Kathelyn Kalyna Belli Professor 

698001907 Elisabete Lopes Parra Ramos Professor 

698002341 Emanoela Costa Barreto Pantar Professor 

698002376 Idelma Barbosa Da Siva Professor 

698002463 Thamara Camila Masceno De Carvalho Professor 

698002966 Angélica De Quadros Professor 

698002976 Gracielle Bortolini Biazi Professor 

698003063 Talita Mara Santos Silva Professor 

698003316 Jéssica De Paula Professor 

698003620 Rosenéia De Souza Pedro Professor 

698004214 Mariana Monteiro Professor 

698004366 Silvana Cristina Dos Santos Professor 

698005483 Cassie Regina Basegio Busnello Professor 
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698005557 Angela Janete Azeredo Professor 

698006366 Francielle Zamboni Tabaca Professor 

698007522 Cassia Carine Da Silva Professor 

698007811 Nayana Vanessa Alves Dos Santos Professor 

698008009 Jocemar Do Nascimento Professor 

698008630 Andriele Cristine Leal Lopes Professor 

698009015 Raquel Krauss Professor 

698009045 Vanessa Richetti Augusti Professor 

698009207 Jaqueline Beatriz Gonzaga Professor 

698010047 Neonildo Ribeiro Martins Professor 

698011769 Lisete Cristina Pinto Professor 

698012118 Luciene Soares Martins Da Silva Professor 

698012436 Nair Lucas De Brito Professor 

698013369 Vanessa Regina Perin Professor 

698013973 Selma Claudia Dos Santos Professor 

698014787 Rosangela De Oliveira Professor 

698014807 Silvia Raquel Rocha Professor 

698000097 Kamila Bertoldo Fuentes Professor de Educação Infantil 

698000413 Maria Luiza Toma Professor de Educação Infantil 

698000586 Patricia Mara Anschau Professor de Educação Infantil 

698000982 Angelica Cristina Paiva Professor de Educação Infantil 

698001034 Daiane Bachega Professor de Educação Infantil 

698001711 Josselia Bonassina Professor de Educação Infantil 

698002904 Raquel Rosenbach De Carvalho Professor de Educação Infantil 

698003738 Elisangela De Souza Professor de Educação Infantil 

698004584 Kamila Tobias Rezende Professor de Educação Infantil 

698005371 Josiane Aparecida Menezes Professor de Educação Infantil 

698006113 Amanda Yavoriviski Dos Santos Professor de Educação Infantil 

698007016 Amanda Da Silva Professor de Educação Infantil 

698008222 Eliane Ferreira Santos Professor de Educação Infantil 

698008952 Évilem Fabiula Vaz De Araújo Professor de Educação Infantil 

698010054 Viviane Rodrigues De Lima Professor de Educação Infantil 

698010173 Kelli Rodrigues De Lima Professor de Educação Infantil 

698010639 Aline Diemer Professor de Educação Infantil 

698010915 Daiane Simas Do Nascimento Professor de Educação Infantil 

698011655 Barbara Giulia Kieltika Professor de Educação Infantil 

698012715 Cassiane Girardi Tomaszewski Professor de Educação Infantil 

698015678 Helena Carlos Professor de Educação Infantil 

698017089 Gabriela Deitos Professor de Educação Infantil 

698001173 Lin Denise Nagasawa Técnico em Enfermagem 

698001663 Sheila Hartmann Pereira Técnico em Enfermagem 

698002246 Adriano Gomes Moreira Técnico em Enfermagem 

698016998 Katiele Pardinho Da Fonseca Técnico em Enfermagem 

698002572 Caelon Jean Ramos Velho Lopes Técnico em Farmácia 

698016708 Rosângela Diemer De Lima Técnico em Farmácia 

698006230 Debora Roque De Souza Técnico em Saúde Bucal 

698007584 Rejany Dos Santos Machado Técnico em Saúde Bucal 

698012355 Dilma Oliveira Dos Santos Trevisan Telefonista 

698000046 Tamires Aparecida Andrade Pereira Martins Zelador 

698012595 Taina Da Fonseca Viana Zelador 
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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. 

 
 
As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas: 
 
 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O segundo parágrafo é enfático ao informar que “Estudos de vários países têm demonstrado a crescente ocorrência de 

AIDS entre os adolescentes, sendo que, atualmente, as taxas de novas infecções são maiores entre a população jovem. 

Quase metade dos novos casos de AIDS ocorre entre os jovens com idade entre 15 e 24 anos”. Dessa forma, “existe uma 

necessidade urgente de tornar os adolescentes capazes de se protegerem da AIDS e de outras DSTs”. As demais 

afirmações são incoerentes às informações trazidas no texto. A opção B informa que “o número de casos de AIDS se 

mantém em escala ascendente”. Tal informação não é mencionada no texto, assim, não se encontra de acordo com as 

informações textuais, conforme proposto no enunciado da questão. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão encontra-se dentro do conteúdo programático, se enquadrando no tema PORCENTAGEM. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa C tem como raíz 53/4 que não possui soma dos algarismos igual a um número primo. 

 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os números centrais não apresentam uma sequência, mas sim o resultado de uma operação feita pelos demais números 

em cada quadrado. 

 

Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão encontra-se dentro do conteúdo programático, se enquadrando no tema CONJUNTOS. 
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Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo consta no site da Prefeitura Municipal de Cascavel as cores oficiais da bandeira e da municipalidade 

são azul e branca. 

“Lei nº 5.225, de 22 de maio de 2009 

ADOTA A ATUAL BANDEIRA PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL E AS CORES AZUL E BRANCO COMO BANDEIRA E 

CORES OFICIAIS DA MUNICIPALIDADE.” 

Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/simbolos.php 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão aborda o conteúdo programático indicado no Edital: Competências e habilidades inerentes ao cargo 
do Agente Comunitário de Saúde. 
Fonte: Edital 
 
 
 

Cargo: Agente de Apoio 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a questão, na alternativa A “Para quem preza a infância dos filhos e prioriza o aprendizado...” 

(9º§) – pretere não houve erro material. O verbo preterir significa desprezar; deixar algo ou alguém de lado em favor de 

outra coisa ou pessoa: escolheu os candidatos, preterindo os incompetentes. Menosprezar; não ter em consideração: 

preteria os estudantes que não pagavam. Omitir; não dizer; não citar: preteria provas. 

Fonte: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa/Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira. – 3. Ed. – Curitiba: Positivo, 2004 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “Já houve um tempo em que muitas crianças - garotas principalmente - queriam ser professoras.” O duplo travessão 

foi utilizado para colocar em evidência, especificar um certo grupo de crianças, ou seja, restringir. Assim, destaca algum 

elemento no interior da frase, (garotas). 

Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009 

 

Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “fática” apresenta vários significados, dentre eles: profético, revelador, sinistro, fatal. Porém, de acordo com o 

contexto textual, o significado que substitui corretamente “fatídica” é “revelação”, ou seja, após a pergunta algo será 

revelado. Sendo assim, seria “Pergunta reveladora”. 

Fonte: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa/Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira. – 3. Ed. – Curitiba: Positivo, 2004 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a gramática da Língua Portuguesa a palavra “até” pode ser preposição e advérbio de inclusão. Em “O que 

sabemos é que muitas dessas crianças são tratadas como celebridades, estão bastante expostas e chegam a ganhar 

presentes de marcas e até dinheiro - algumas vezes, muito dinheiro- com o que chamam de ‘empresa’.” “até” classifica-

se como advérbio de inclusão, equivalendo-se a ainda, mesmo, inclusivamente, também.  
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“... estão bastante expostas e chegam a ganhar presente de marcas e também dinheiro...” 

Fonte: 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010.  

• CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação. 

Ensino Médio. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  vol. único. (Conforme nova ortografia). 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Observando a sequencia percebe-se que a partir do 5° termo, os termos se repetem, assim: 
Ao longo dos 68 termos a sequencia repetiu 13 vezes até o 65° termo e o 68° termo é o 3° termo da sequencia, logo a 
resposta é: 

 c)   
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O deslocamento da vírgula em: “... Ronaldo pegou 3/11 do que sobrou, ...” disponibilizou à questão um duplo sentido. 
A questão foi anulada. 

Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão envolve raciocínios presente no conteúdo de “Raciocínio Qualitativo” assim como previsto no edital. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão envolve raciocínios presente no conteúdo de “Raciocínio Qualitativo” e “Calendário” assim como previsto no 
edital. 

Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve a falta de informações necessárias para a resolução da questão. Portanto, a questão foi anulada. 

Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sabe-se que 125 clientes preferiam chocolate Preto e 95 clientes preferiam chocolate Branco, sendo esses 

incluídos nos 145 clientes que gostam de chocolate, assim transformando em diagrama: 

 
Ou seja: 

95 + 125 – x = 145 
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-x = 145- 220 

X = 75  

Logo, 75 clientes preferem ambos os chocolates. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Observando a sequência conclui-se que: nos termos pares soma-se 1 e nos termos impares quintuplica o termo anterior, 

assim continuando a sequencia: 

Y, 5Y, 5Y +1, 25Y + 5, 25 Y + 6, 125x + 30, 125x +31 . . . 

O 7° termo da sequencia é 125x + 31 que equivale a 281, assim: 

125x + 31 = 281 

125x = 250 

X = 2 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De fato é proibido usar o telefone para tratar de assuntos particulares, salvo caso de extrema necessidade, 

portanto, não se pode afirmar que tal recomendação e irreversível em hipótese alguma. Dessa forma o 

recurso não refuta a legitimidade da questão. 

Fonte: https://leismunicipais.com.br/a1/estatuto-do- servidor-funcionario- publico-cascavel- pr 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada com referência ao conteúdo “Psicologia da Aprendizagem e Desenvolvimento”, de acordo com 

o Edital. De maneira específica a contribuição piagetiana, por sua abordagem construtivista e a vygotskiana, por sua 

abordagem sóciointeracionista, acrescentam elementos indispensáveis para entender o processo de aquisição e 

desenvolvimento da inteligência em sua totalidade. As teorias do conhecimento destes autores são imprescindíveis para 

a contextualização do desenvolvimento humano ao longo de seu processo vital, destacando-se, em nosso caso 

específico, o âmbito escolar.  

Fonte:  

• LIMA, Paulo Gomes. Contribuições de Jean Piaget e de Lev. S. Vygotsky para a Psicologia Educacional e para o 

professor. 

• OLIVEIRA, Leonardo Pestillo de. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. 

• Edital do concurso 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro de digitação ocorrido na alternativa “E” da questão não compromete o seu entendimento. Motivo pelo qual, fica 
ratificado o gabarito preliminarmente divulgado. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em todo processo de aprendizagem humana, a interação social e a mediação do outro tem fundamental importância. Na 

escola, pode-se dizer que a interação professor-aluno é imprescindível para que ocorra o sucesso no processo ensino 

aprendizagem. Por essa razão, justifica-se a existência de tantos trabalhos e pesquisas na área da educação dentro dessa 

temática, os quais procuram destacar a interação social e o papel do professor mediador, como requisitos básicos para 

qualquer prática educativa eficiente. De acordo com as abordagens de Paulo Freire, percebe-se uma vasta 

demonstração sobre esse tema e uma forte valorização do diálogo como importante instrumento na constituição dos 
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sujeitos. No entanto, esse mesmo autor defende a ideia de que só é possível uma prática educativa dialógica por parte 

dos educadores, se estes acreditarem no diálogo como um fenômeno humano capaz de 5 mobilizar o refletir e o agir dos 

homens e mulheres. E para compreender melhor essa prática dialógica, Freire acrescenta que [...], o diálogo é uma 

exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao 

mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de um sujeito no outro, nem 

tampouco tornar-se simples troca de idéias a serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 2005, p. 91). Assim, quanto 

mais o professor compreender a dimensão do diálogo como postura necessária em suas aulas, maiores avanços estará 

conquistando em relação aos alunos, pois desse modo, sentir-se-ão mais curiosos e mobilizados para transformarem a 

realidade. Quando o professor atua nessa perspectiva, ele não é visto como um mero transmissor de conhecimentos, 

mas como um mediador, alguém capaz de articular as experiências dos alunos com o mundo, levando-os a refletir sobre 

seu entorno, assumindo um papel mais humanizador em sua prática docente.  

Fonte: LOPES, Rita de Cássia Soares. A relação professor aluno e o processo ensino aprendizagem. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os rituais desenvolvidos para dormir são muitas vezes estabelecidos em uma idade muito precoce e possuem estreita 

ligação com a dinâmica familiar. Assim, é importante que na entrevista de matrícula estes hábitos sejam conhecidos e 

mantidos, na medida do possível, em um ambiente coletivo de cuidado e educação infantil. 

Fonte: PASCHOAL, Lígia Perez; AMARAL, Marlene Felomena Mariano do; PANTONI, Rosa Virgínia. Momentos de sono e 

descanso são questões de currículo na Educação Infantol? 

 

Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi baseada em um desenvolvimento dentro de um padrão geral, sem nenhum comprometimento físico, 

cognitivo e/ou emocional. Não era objetivo da questão  abordar aspectos  que poderiam alterar esse desenvolvimento 

em questão e sim mostrar que a saúde das pessoas é resultante do somatório de vários fatores, determinando o bem-

estar físico, psicológico, emocional e social dos indivíduos. 

Fonte: Coleção Proinfantil / Módulo III / Unidade 6/ Livro de Estudo / Vol. 2 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada com referência ao conteúdo “Psicologia da Aprendizagem e Desenvolvimento”, de acordo com 
o Edital. 
Fonte: Edital. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o artigo 100, IX da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem 

ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

 Parágrafo único.  São também princípios que regem a aplicação das medidas:  

III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a 

adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de 

responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e 

da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais;  

 IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para 

com a criança e o adolescente; 

Portanto, a alternativa B está correta, pois, a afirmativa A seria correta se englobasse a responsabilidade primária e 

solidária. 

Fonte: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
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Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8069/1990 a segunda e quarta afirmativas são FALSAS, pois, 

segundo o inciso V do artigo 87 define como uma das linhas de ação da política de atendimento, a proteção Jurídico-

social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Lado outro, o inciso IV do artigo 88, define como 

uma das diretrizes da política de atendimento, a manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos 

respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. 

Fonte: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).  Artigos 87 e 88. 

 
 

Cargo: Agente de Combate às Endemias 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O primeiro parágrafo denota que “Denomina-se gravidez na adolescência a gestação ocorrida em jovens de até 21 anos 

que se encontram, portanto, em pleno desenvolvimento dessa fase da vida – a adolescência. Esse tipo de gravidez em 

geral não foi planejada nem desejada e acontece em meio a relacionamentos sem estabilidade. No Brasil os números 

são alarmantes”. O último parágrafo do texto informa que “A adolescência é o momento de formação escolar e de 

preparação para o mundo do trabalho. A ocorrência de uma gravidez nessa fase, portanto, significa o atraso ou até 

mesmo a interrupção desses processos. O que pode comprometer o início da carreira ou o desenvolvimento 

profissional”. Dessa forma, infere-se que a interrupção se refere aos processos de “formação escolar e de preparação 

para o mundo do trabalho”, comprometendo, então, “o início da carreira ou o desenvolvimento profissional”. Assim, a 

opção C é incoerente às ideias do texto. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se que os seguintes verbos encontram-se no presente do indicativo: “são; é; afloram”; e, “significa”. O único 

verbo que se encontra no pretérito perfeito do indicativo é: “favoreceu”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 

2009. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é claro e categórico ao questionar sobre os “encontros consonantais”. A única palavra transcrita do texto 

que não apresenta encontro consonantal é “filho”, pois se trata de “dígrafo”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 

2009. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 

Os valores considerados no gabarito preliminar são incorretos, visto que R$ 80,00 a cada dois meses, 

resultando em resposta final 2 anos e 5 meses. Segue solução: 

 

Tempo Rômulo Rêmo 

2 anos  R$ 1.920,00  R$ 1.910,00  

2 anos e 1 mês  R$ 1.950,00  R$ 1.910,00  

2 anos e 2 meses  R$ 1.980,00  R$ 1.990,00  
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2 anos e 3 meses  R$ 2.010,00  R$ 1.990,00  

2 anos e 4 meses  R$ 2.040,00  R$ 2.070,00 

2 anos e 5 meses R$ 2.070,00 R$ 2.070,00 

 
Questão: 15 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Houve um erro material na formulação da questão, o valor do perímetro a ser considerado deveria ser 76 m, 

para que a solução do problema fosse equivalente ao dado pelo gabarito preliminar. Portanto a questão foi 

ser anulada. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O número é dado pela quantidade de quadrados que podem ser formados pela figura. Logo, ? = 5. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão aborda o conteúdo programático indicado no Edital: Dengue. É inerente ao Agente de Combate às 
endemias conhecer os princípios básicos de combate a Dengue.  
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Criadouro” é todo recipiente utilizado para finalidade específica, que armazene ou possa vir a armazenar água, seja 
pela ação da chuva ou pela ação do homem, e que esteja acessível à fêmea do Aedes aegypti para postura dos seus 
ovos. Também são caracterizados como criadouros ralos, calhas, piscinas, tanques em obras, em borracharias, em 
floriculturas etc.  
Depósitos Fixos 
Nesse grupo incluem-se os recipientes permanentes, como calhas e ralos, bem como os tanques colocados em obras, 
em borracharias, floriculturas e em grandes hortas, além de bebedouros fixos para grandes animais. 
Pequenos depósitos 
Estão incluídos todos os pequenos depósitos domésticos que possam armazenar água, como por exemplo: vasos e 
frascos com plantas, pratos e pingadeiras colocados sob o vaso, alguidar, gamelas, bacias e outras peças utilizadas em 
cerimônias religiosas, recipientes de degelo sob geladeiras, recipientes de coleta de água em bebedouros, pequenas 
fontes ornamentais, bebedouros de pequenos animais, caixa de ar condicionado etc. Esse grupo de recipientes recebe a 
denominação ‘móvel’. 
Depósitos passíveis de remoção ou proteção 
É subdividido em dois subgrupos em função da adoção de medidas específicas para cada caso. Em um subgrupo estão 

incluídos os pneus e outros materiais rodantes, como câmara de ar e manchões. No outro subgrupo estão os 
recipientes existentes no lixo (resíduos sólidos), bem como sucatas abandonadas em pátios ferroviários e portuários, em 
ferros-velhos e em entulhos de construção. 
Fonte: http://www.saude.am.gov.br/docs/concursos/FVS_Curso_Introdutorio-FVS.final.pdf  
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado pede para assinalar apenas as afirmativas corretas. Portanto, a alternativa IV -Podem ser 
reciclados: espelhos, vidros de janelas e de boxe de banheiro, vidros de automóveis, cristais, lâmpadas, vidros 
temperados, ampolas de remédios, papel celofane, fraldas descartáveis, pilhas, latas enferrujadas, papel 
higiênico, guardanapos sujos, papel laminado e plastificado e papel carbono - é incorreta pois tais materiais 
não podem ser reciclados tornando a AFIRMATIVA INCORRETA. 
Fonte: http://www.significados.com.br/coleta-seletiva/   
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Questão: 32 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais apontam como correta a mesma alternativa indicada no gabarito preliminar, qual seja 
alternativa “A”. 
Fonte: Gabaritos Oficiais Preliminares. 
 
 

Cargo: Arquiteto 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) predominam conceitos abstratos, utilizando-se generalizações pertinentes ao assunto abordado. ” não 

pode ser considerada correta, pois, dentre as nove linhas que compõem o 2º parágrafo indicado no enunciado da 

questão, é possível identificar predominantemente o desenvolvimento de uma narrativa de fatos acerca do crescimento 

dos brotos de batatas. A alternativa “D) a alteração da sequência linear dos fatos apresentados é uma estratégia 

utilizada para que a finalidade textual seja alcançada. ” não pode ser considerada correta, pois, a afirmação que se busca 

é, de acordo com o enunciado da questão, em relação apenas ao 2º§ e não em relação a todo o texto.  

Fonte: PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. Ática.  

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão: “De acordo com o autor, “a vida é um processo ativo, e não passivo” (1º§) uma 

vez que” a alternativa “A) o estímulo para o desenvolvimento de tal processo pode ter fontes diversificadas. ” não pode 

ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, a razão da atividade em oposição à passividade do processo da 

vida não tem relação de dependência com a diversidade de fontes para que o mesmo ocorra, mas sim com a sua 

dinamicidade como declarado no trecho: “Em qualquer uma dessas condições, os comportamentos de um organismo 

estarão voltados para a sua manutenção, seu crescimento e sua reprodução. ” 

Fonte: O próprio texto.  

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o autor Adailson Pinheiro Mesquita em seu livro Parcelamento do solo urbano e suas diversas formas – 

Aspectos Gerais dos Traçados Urbanos – página 17, encontra-se: 

Texto complementar - configuração espacial dos loteamentos (Costa, 2007) 

“Segundo suas características de configuração, as malhas podem ser classificadas, basicamente, em: 

- malha linear: geralmente aplicada a pequenas glebas e que pode apresentar-se como linear aberta, fechada, 

semifechada, fechada com praça central e linear em alça; 

- malha reticulada: formada por feixes paralelos de vias e que ocupam uma área maior caracterizada como ortogonal, 

semi-ortogonal, irregular e ortogonal segmentada; 

- um terceiro tipo de malha que difere do traço linear e ortogonal e que pode configurar-se como radial, semicircular, 

unidade de vizinhança e labirinto. 

Estes dois últimos exemplos (unidade de vizinhança e labirinto) trazem propostas inovadoras, diferentes do que 

normalmente se empregava na cidade, enfatizando a constituição de lugares na cidade, onde seus significados são 

traduzidos na particularidade de seus elementos”. 

Assim, fica confirmado o gabarito, já que todas as afirmativas são cópias fiéis do fragmento de texto do citado autor e 

estão corretas. A afirmativa IV somente faz uma elucidação explicativa de termos utilizados na afirmativa III, como um 

simples complemento, fato que não a inviabiliza ou traduz qualquer tipo de erro. A ação recursal é IMPROCEDENTE e 

não acatada. 

Fonte: Parcelamento do solo urbano e suas diversas formas – Adailson Pinheiro Mesquita – Curitiba – IESDE – Brasil S.A, 
2008 – 200 p. 
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Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o CAPITULO III – DO PLANO DIRETOR, encontra-se: 

“Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I – com mais de vinte mil habitantes; 

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;  

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do art. 182 da Constituição 

Federal; 

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 

regional ou nacional. 

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 

impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadradas no inciso V do caput, os recursos técnicos e 

financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. 

§ 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano 

integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. 

§ 3o As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o plano 

diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder 

público, com vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e 

vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos 

públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, 

correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte 

coletivo de passageiros. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015).” 

Dessa forma pode-se verificar que as afirmativas III, IV, V e VI da questão 19, como cópias fiéis dispostas no Capítulo III, 

Artigo 41 do Plano Diretor, são as únicas afirmativas corretas. A afirmativa I está incorreta pelo fato de ter citado “mais 

de 50 mil” ao invés de “mais de 20 mil” habitantes e a afirmativa II, torna-se incorreta também, pois teve seu sentido 

completamente alterado de “integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas” para “Integrantes de 

macro e mezozonas metropolitanas e aglomerações de grande influência e organização urbanas”. Os termos 

“aglomerações de grande influência” modificam totalmente o sentido da frase, invalidando-a.  

A ação recursal questiona a afirmativa III, citando o Parágrafo 4º do Artigo 182 da CF, mas de forma equivocada, já que o 

citado artigo dispõe sobre a possibilidade de situação facultativa de o poder público municipal exigir do proprietário do 

solo urbano o adequado aproveitamento e suas supostas penas de parcelamento compulsórios, impostos e 

desapropriação, fato esse que em nada interfere no que se propôs a questão 19. 

Assim, fica mantido o gabarito e a ação recursal torna-se IMPROCEDENTE e não acatada. 

Fonte: 

• Estatuto da Cidade  

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm Acessado em 06/04/2016. 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o plano diretor, encontra-se: 

3.43 Poço de instalação: Passagem essencialmente vertical deixada numa edificação com a finalidade específica de 

facilitar a instalação de serviços tais como dutos de ar-condicionado, ventilação, canalizações hidráulico-sanitárias, 

eletrodutos, cabos, tubos de lixo, elevadores, monta-cargas e outros. 

Assim a ação recursal é improcedente, já que existe sim uma resposta correta ao enunciado da questão 24 e dessa 

forma não será acatada, sendo mantido o gabarito oficial. 

Fonte:  https://leismunicipais.com.br/pdf/Lei-complementar-28-2006-Cascavel-PR-consolidada-[17-01-2013].pdf 

Acessado em 03/04/2016. 

Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o autor Adailson Pinheiro Mesquita em seu livro Parcelamento do solo urbano e suas diversas formas – 

Aspectos Gerais dos Traçados Urbanos – páginas 16 e 17, encontra-se: 

Segundo Mascaró (1994, p.15), a primeira medida a ser tomada para o traçado urbano começa pela concepção de 

avenidas, ruas e caminhos para pedestres, com intuito de tornar acessíveis as diferentes partes do espaço a serem 

organizadas. Avenidas, ruas ou caminhos deverão ter seu desenho a partir das condicionantes da topografia do lugar, 

das características do usuário e das funções que as vias assumirão no contexto urbano. 

O projeto adequado do traçado urbano é um fator essencial para o desempenho do parcelamento do solo urbano. Para 

isto deve-se buscar o maior conhecimento possível das características da área a ser parcelada e do local onde estará 

inserida a nova urbanização. Dessa forma, o projetista estará compreendendo e aplicando as técnicas necessárias para 

se alcançar uma urbanização com qualidade de vida. 

A ação recursal questiona a utilização de outra alternativa de resposta (viário / uso / cidade) a ser aceita como correta 

juntamente com a alternativa apontada pelo gabarito fornecido (urbano / parcelamento / urbanização). Os termos 

citados nessa outra alternativa de resposta precisariam ser melhor adaptados ao fragmento de texto utilizado para não 

incorrerem em dúvida. Partindo do princípio que em cada uma das frases houve menção a termos muito explícitos ao 

assunto (traçado urbano / contexto urbano) e as possíveis respostas ao enunciado, além de na própria frase onde 

ocorrem as lacunas haver uma ligação direta, aparentemente óbvia, entre os termos “parcelamento” e “área a ser 

parcelada”, a ação torna-se IMPROCEDENTE e não acatada, mantendo-se assim o gabarito oficial. 

Fonte: Parcelamento do solo urbano e suas diversas formas – Adailson Pinheiro Mesquita – Curitiba – IESDE – Brasil S.A, 
2008 – 200 p. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o autor Adailson Pinheiro Mesquita em seu livro Parcelamento do Solo Urbano e Suas Diversas Formas, 

página 61 - Perímetro Urbano, Lei de Sistemas Viários, Lei de Uso e Ocupação do solo encontra-se: 

"A legislação urbanística de caráter físico-territorial é definida pelo plano diretor municipal, a partir das diretrizes 

definidas no processo de planejamento participativo. Além da lei do PDM, na qual são estabelecidas as diretrizes e as 

proposições de desenvolvimento municipal, a legislação físico-territorial consta do zoneamento urbano que contém 

diversos critérios para a organização espacial da cidade, estabelecidas nas seguintes leis: 

a) Lei de uso e ocupação do solo: estabelece os usos permitidos para as diversas zonas e coeficientes para utilização de 
áreas, entre outros critérios; 
b) Lei do perímetro Urbano: delimita as áreas urbanas e de expansão urbano do município; 
c) lei de parcelamento do solo urbano: define os requisitos urbanísticos e procedimentos relacionados com os 
loteamentos, desmembramentos e remembramentos de lotes urbanos; 
d) lei do sistema viário: hierarquiza e dimensiona as vias públicas, bem como, a sua definição para novos parcelamentos; 
e) código de edificações: estabelece normas a serem seguidas nas construções urbanas; 
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f) código de posturas municipais: estabelece critérios para usos diversos dos espaços urbanos e estabelece normas para 
convivência urbana de forma harmônica; 
g) legislação sobre patrimônio cultural: aborda as questões ligadas a preservação do patrimônio material e imaterial da 
cidade; 
h) legislação sobre meio ambiente, federal, estadual e municipal (complementar). 

O enunciado se refere única e exclusivamente ao plano diretor quando cita “Além dele”, ocorre aí uma questão de 

entendimento e percepção. Quanto às afirmativas apresentadas como respostas, estão todas corretas conforme 

algumas literaturas pesquisadas. 

A ação recursal se prendeu ao caso de uma cidade, especificamente, ao plano diretor de Cascavel, mas o conteúdo 

programático continha amplitude e elencava inclusive Legislação Urbana Federal, Municipal e Estadual como um todo. 

Não especificando o PD da cidade como ocorreu em outras questões, o enunciado está correto e condizente com as 

opções de respostas. Assim, a ação recursal está comprometida, equivocada, é IMPROCEDENTE e não acatada, 

garantindo o gabarito fornecido. 

Fonte: 

• Parcelamento do solo urbano e suas diversas formas – Adailson Pinheiro Mesquita – Curitiba – IESDE – Brasil S.A, 

2008 – 200 p. 

• Livro - Preservação conservação e recuperação dos recursos nat - 43 – UNIUBE – página 177 

• https://www.passeidireto.com/arquivo/16958465/livro_-

preservacao_conservacao_e_recuperacao_dos_recursos_naturais_i-1/43 Acessado em 02/04/2016. 

 
 

Cargo: Auxiliar em Saúde Bucal 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O verbo HAVER, no sentido de “existir”, “ocorrer” ou “tempo decorrido”, é IMPESSOAL (=sem sujeito); por isso só deve 

ser usado no SINGULAR: Na reunião escolar havia muitas famílias. 

Houve muitas acusações às famílias. Houve = existir 

As famílias e o Estado se houveram bem durante a reunião. Houveram = procederam 

Na competição entre família e escola não há titulares. Há = existir 

Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sendo n(A B) = 80, n(A) = 45 e n(A B) = 18, e utilizando-se n(A B) = nA + nB - n(A B), tem-se que: 

81 = 45 + nB – 18  => nB = 54 veículos foram vendidos com o opcional B. 

Logo, o número de veículos que foi vendido somente com B é 54 – 18 = 36. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A região indicada pela seta claramente refere-se papila interdental.  

Fonte: CARRANZA, Fermin A.; NEWMAN, Michael G.; TAKEI, Henry H. Periodontia clínica. 10.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007, página 14. 
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Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do que alega o recurso a figura mostra um instrumento periodontal na posição de raspagem.  

Fonte: CARRANZA, Fermin A.; NEWMAN, Michael G.; TAKEI, Henry H. Periodontia clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007, página 543. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do que alega o recurso, embora menos usual, a face dos dentes superiores localizada em posição oposta a 

face vestibular pode ser chamada tanto de palatina quanto de lingual. Além disso, o posicionamento da coroa e da raiz 

na figura deixam muito claro que se trata de um superior. 

Fonte: Bath-Balong M, Fehrenbach MJ. Anatomia, Histologia e Embriologia dos dentes e das estruturas orofaciais. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 3.ed., 2012, página 196. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do que alega o recurso as técnicas de Bass e Stillman utilizam movimentos horizontais e não circulares. A 

técnica que utiliza movimentos circulares é a técnica de Fones.  

Fonte: CARRANZA, Fermin A.; NEWMAN, Michael G.; TAKEI, Henry H. Periodontia clínica. 10.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007, página 527. 

 
 
 

Cargo: Bioquímico 
 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Erros sistemáticos estão relacionados à uma deficiência de manutenção/ calibração de equipamentos. Então, as bolhas 

nos equipamentos levaria a um erro sistemático e não a um erro aleatório. 

Fonte: XAVIER, Ricardo M. et al. Laboratório na prática clínica: consulta rápida. 2. ed., [rev. e atual.]. Porto Alegre: 

Artmed, 2010. P. 76 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A nefelometria é uma técnica que utiliza um nefelômetro para medir o número e o tamanho de partículas em 

suspensão; ele mede a intensidade da luz dispersa pelas partículas, com um detector em ângulo com o feixe luz 

incidente. Já a imunoturbidimetria, medição de turbidez; geralmente executada em instrumento (espectrofotômetro ou 

fotômetro) que mede a razão entre a intensidade de luz transmitida por dispersão e a intensidade de luz incidente.  

Como o espectrofotômetro é o aparelho mais comumente encontrado em todos os laboratórios de análises clpinicas 

para a determinação de diversos analitos diferentes, a imunoturbidimetria é o teste mais comum para a determinação 

de proteína C reativa. Corroborando com este fato, os principais laboratórios produtores de kits laboratoriais brasileiros 

indicam a imunoturbidimetria como técnica para a determinação de proteína C reativa. 

Fonte: 

• HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013, p. 27 

• BURTIS, Carl A.; ASHWOOD, Edward R.; BRUNS, David E.; TIETZ, Norbert W. Tietz fundamentos de química 

clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Saunders: Elsevier, 2008. P. 82 

• www.labtest.com.br 

• www.bioclin.com.br 
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• http://www.goldanalisa.com.br 

Questão: 25 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento do candidato não se refere a nenhuma questão de conhecimentos específicos da prova em análise. 
 
Questão: 26 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento do candidato não se refere a nenhuma questão de conhecimentos específicos da prova em análise. 
 
 

Cargo: Carpinteiro 
 
 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Os valores considerados no gabarito preliminar são incorretos, visto que R$ 80,00 a cada dois meses, resultando em 

resposta final 2 anos e 5 meses. Segue solução: 

 

Tempo Rômulo Rêmo 

2 anos  R$ 1.920,00  R$ 1.910,00  

2 anos e 1 mês  R$ 1.950,00  R$ 1.910,00  

2 anos e 2 meses  R$ 1.980,00  R$ 1.990,00  

2 anos e 3 meses  R$ 2.010,00  R$ 1.990,00  

2 anos e 4 meses  R$ 2.040,00  R$ 2.070,00 

2 anos e 5 meses R$ 2.070,00 R$ 2.070,00 

 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro material na formulação da questão, o valor do perímetro a ser considerado deveria ser 76 m, para que a 

solução do problema fosse equivalente ao dado pelo gabarito preliminar. Portanto a questão foi  anulada. 

 
 

Cargo: Cuidador 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O deslocamento da vírgula em: “... Ronaldo pegou 3/11 do que sobrou, ...” disponibilizou à questão um duplo sentido. 
Assim, a questão foi anulada. 

 

Cargo: Eletricista 
 
 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Os valores considerados no gabarito preliminar são incorretos, visto que R$ 80,00 a cada dois meses, resultando em 

resposta final 2 anos e 5 meses. Segue solução: 

 

Tempo Rômulo Rêmo 

2 anos  R$ 1.920,00  R$ 1.910,00  

2 anos e 1 mês  R$ 1.950,00  R$ 1.910,00  
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2 anos e 2 meses  R$ 1.980,00  R$ 1.990,00  

2 anos e 3 meses  R$ 2.010,00  R$ 1.990,00  

2 anos e 4 meses  R$ 2.040,00  R$ 2.070,00 

2 anos e 5 meses R$ 2.070,00 R$ 2.070,00 

 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segue solução: 

 
A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º. Logo, o ângulo do meio (a) que é o mesmo nos dois 

triângulos é obtido aplicando-se esta propriedade no triângulo da direita: 

a = 180 – 31 – 68 = 81º 

Agora, para o valor de x, sabendo que o valor do terceiro ângulo é de 81º fica: 

x = 180 – 81 – 53 = 46º 

Conforme previsto no gabarito preliminar. 

 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Houve um erro material na formulação da questão, o valor do perímetro a ser considerado deveria ser 76 m, 

para que a solução do problema fosse equivalente ao dado pelo gabarito preliminar. Portanto a questão foi   

anulada. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão encontra-se dentro do conteúdo programático, se enquadrando no tema SEQUÊNCIAS LÓGICAS 

ENVOLVENDO NÚMEROS, LETRAS E FIGURAS. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise do recurso a banca não considerou o recurso com pertinência de anulação da questão em virtude do 

conteúdo programático “direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição 

Federal)” se enquadrar dentro da temática da questão, principalmente quando se refere à organização político-

institucional como pautada em um Estado democrático de direito. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A inauguração da Usina de Itaipu foi um fato marcante para o Brasil em 1984. O estado do Paraná foi a base territorial 

dentro do Brasil para a instalação da Usina Binacional com o Paraguai. Dessa forma, a construção da usina faz parte da 

história do Paraná, assim como do Paraguai. Portanto é perfeitamente enquadrada no conteúdo programático da 

história do Paraná. 
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Fonte: https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/noticia/itaipu-um-trabalho-de-hercules-chega-aos-40-anos 

 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, cinzel é uma lâmina de aço temperado, de que uma das extremidades 

é talhada em bisel, para trabalhar a madeira, o ferro, a pedra, o mármore. Trata-se de uma ferramenta utilizada pelo 

escultor. A trincha refere-se a um ferro cortante, semelhante à enxó, de que fazem uso os carpinteiros. Conclui-se, 

portanto, que a questão apresenta mais de uma resposta incorreta. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É correto afirmar que os transformadores realizam a modificação operando com alta eficiência. O amperímetro é usado 

para medir a intensidade da corrente que atravessa um condutor. 

 
 

Cargo: Enfermeiro 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Devido as variadas denominações dos numeradores relacionado a mortalidade infantil tardia (e também as outras 

subdivisões da mortalidade infantil), o fato de que em algumas literaturas inferirem 364 dias de vida, não é consensual; 

ainda que outros indicadores de mortalidade referentes à criança apontam de 1 ano a mais (mortalidade do pré 

escolar...), dessa forma, usamos como fonte as bases referentes ao Ministério da Saúde (DATASUS- Taxa de MI /Ficha de 

Qualificação) e da ANVISA, disponível em http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/avalia/indicadores/cmit.htm ambas 

referencias de aplicação aos estudos epidemiológicos inferem “1 ano”. 

Fonte: Rede Integrada de Informações Para a Saúde – RIPSA. Ministério da Saúde /IDB Brasil, 2000. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta para a questão corresponde à alternativa B, porque de acordo com a Lei nº 7.498 de 25/06/86 e 

Decreto n° 94406 de 08/6/87 regulamentam o exercício da enfermagem:  

- é privativo ao enfermeiro realizar cuidados diretos de enfermagem nas emergências clínicas.        

Uma das atribuições do enfermeiro é realizar CUIDADOS DIRETOS de enfermagem nas urgências e emergências clínicas. 

De acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves 

com risco de vida e os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base 

científica e capacidade de tomar decisões imediatas são funções privativas do enfermeiro. O técnico de enfermagem 

pode assistir o enfermeiro “na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave” (alínea b, 

inciso I do Art. 10 da Lei nº 7.498 de 25/06/86 ) e não prestar cuidados diretos de enfermagem à esses pacientes. 

Acerca das demais alternativas (A, C e D) é incorreto afirmar que:  

- elaborar planos assistenciais de saúde é uma atividade privativa ao enfermeiro: O enfermeiro enquanto integrante da 

equipe de saúde participa na elaboração, execução e avaliação dos PLANOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE não sendo uma 

atividade privativa de sua função. A alternativa não está se referindo ao planejamento da assistência de enfermagem. 

- é vedado ao técnico de enfermagem a participação nos programas de segurança do trabalho, mesmo que seja na 

condição de assistente do enfermeiro: O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, 

atribuídas à equipe de Enfermagem e pode assistir ao enfermeiro na execução dos programas de higiene e segurança do 

trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho. 

- é vedado ao enfermeiro, mesmo que tenha a especialização em enfermagem obstétrica, a identificação das distócias 

obstétricas devido a possibilidade de acarretarem risco de morte materna ou fetal: Os enfermeiro obstetras podem 

fazer a identificação das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico.  
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Decisão: manter o gabarito. Alternativa B  

Fonte: Decreto n° 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei na 7.489, de 28 de junho de 1986, que dispõe sobre 

o exercício de enfermagem e dá outras providências. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 1987. 

Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do Exercício de Enfermagem, e dá outras 

providências. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 1986.  

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Citando o preâmbulo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: “O Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem está organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições 

pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem.” Diante do exposto afirmar que “o Código está organizado 

por direitos, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem” não é o mesmo que 

afirmar que o código está organizado por assunto, portanto a afirmativa II da questão não é correta.  Ao passo que 

afirmar que: “As infrações que provoquem perigo de vida e as que causem danos patrimoniais a outrem são 

considerados graves” é o mesmo que afirmar que “são consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, 

debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou 

financeiro” como está escrito no código de ética da enfermagem. 

Decisão: manter o gabarito. Alternativa D 

Fonte: RESOLUÇÃO COFEN 311/2007, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2007. Aprova a Reformulação do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem. Conselho Federal de Enfermagem. Disponível em: 

www.novo.portalcofen.gov.br/resoluçãocofen-3112007_4345.html Acesso em 31/05/2016. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que apenas o vírus Influenza do tipo A “é mais suscetível a variações antigênicas, contribuindo para a 

existência de diversos subtipos e sendo responsável pela ocorrência da maioria das epidemias de gripe.” E que “os vírus 

Influenza B sofrem menos variações antigênicas e, por isso, estão associados com epidemias.” Porém, de acordo com o 

informe técnico do Ministério da Saúde de 2014, Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, cita que: “os tipos 

A e B sofrem frequentes mutações e são responsáveis pelas epidemias sazonais, também por epidemias de doenças 

respiratórias que ocorrem em quase todos os invernos, com duração de quatro a seis semanas e que, frequentemente, 

são associadas com o aumento das taxas de hospitalização e morte por pneumonia, especialmente em pacientes que 

apresentam condições e fatores de risco. Os vírus C raramente causam doenças graves e apenas os vírus A têm sido 

identificados nas pandemias”.  

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Informe Técnico: Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza. Brasília, 2014. 

Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/10/Informe-Campanha-Influenza---25-03-

2014.pdf Acesso em: 31/05/2016. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que não consta na lista nacional de notificação compulsória nem a Síndrome Respiratória 

Aguda Grave e nem os casos de surto de Síndrome Gripal. Portanto, de acordo com o Ministério da Saúde, 2015, deve 

ser feita a notificação de todo o caso de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) hospitalizado (que deve ser 

notificado no Sinan influenza Web) e os casos de surtos, a vigilância epidemiológica local deverá ser prontamente 

notificada/informada.  

O surto de Síndrome Gripal é definido como a ocorrência de pelo menos 3 casos de Síndrome Gripal em ambientes 

fechados ou restritos, com intervalos de até sete dias entre as datas de início de sintomas.  

A Síndrome Respiratória Aguda Grave é definida pelo Ministério da Saúde como indivíduo de qualquer idade, com 

síndrome gripal (conforme definição acima e que apresente dispneia ou os seguintes sinais de gravidade: Saturação de 
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SpO2 < 95% em ar ambiente; sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de 

acordo com a idade; piora nas condições clínicas de doença de base; hipotensão em relação à pressão arterial habitual 

do paciente. Ou Indivíduo de qualquer idade com quadro de Insuficiência Respiratória Aguda, durante período sazonal. 

Uma das indicações para este quadro é a internação hospitalar (razão pela qual não foi expressa “com internação 

hospitalar” na situação III) , além da hidratação venosa, oxigenoterapia, administração de antiviral, entre outras. 

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: 

• MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Bolso: doenças infecciosas e parasitárias. 8ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 

2010.  

• MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. Disponível em: 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/profissional-da-

saude/servicos/lista_nacional_de_doencas_de_notificacao_compulsoria_.pdf Acesso em: 31/05/2016. 

Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Ministério da Saúde, embora a avaliação oximétrica seja um guia eficaz para a triagem de candidatos à 

oxigenoterapia, é necessária a realização da gasometria arterial, pois ela permite uma avaliação mais precisa das trocas 

gasosas, com documentação da PaO2 e da condição ventilatória do paciente pela avaliação da PaCO2. 

A oxigenoterapia está indicada para pacientes com DPOC avançada, usualmente em estádio IV, não tabagistas, que 

preencham critérios de hipoxemia crônica mediante avaliação de trocas gasosas por exame de gasometria arterial. 

São critérios para indicação: 

- PaO2 < 55 mmHg ( e não igual ou inferior a 65 mmHg como na alternativa C)ou  

- SpO2 < 88% ou  

- PaO2 55-59 mmHg / SpO2 < 89% se sinais de hipertensão arterial pulmonar cor pulmonale (policitemia, edema 

periférico, turgência jugular, segunda bulha cardíaca hiperfonética, ECG com onda “p pulmonale”). 

A alternativa E expressa o que o Ministério da Saúde, através do Departamento de Gestão e Incorporação de 

Tecnologias em saúde considera acerca da oxigenoterapia. (vide Relatório n° 32 da Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias no SUS (CONITEC) ). 

Ainda de acordo com o Relatório 32 citado, “o fluxo ideal de oxigênio deve ser titulado individualmente conforme 

oximetria, sendo que o fluxo deverá ser o menor suficiente para manter a saturação de pulso mínima de 90%.” Desta 

forma a alternativa A está correta. 

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Atenção Especializada/Secretaria de Atenção à Saúde – DAE/SAS/MS. 

Oxigenoterapia domiciliar para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) - Relatório n° 32. Disponível em: 

http://conitec.gov.br/images/Incorporados/Oxigenoterapia-DPOC-final.pdf Acesso em: 31/05/2016. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O brinquedo terapêutico consiste em uma técnica utilizada pelo enfermeiro na assistência à criança hospitalizada que 

utiliza-se da catarse através da brincadeira. Tem como objetivo minimizar o trauma, a ansiedade e o medo da criança 

hospitalizada diante dos procedimentos assistenciais. O enfermeiro simula para a criança procedimentos hospitalares 

por meio da dramatização das circunstâncias que serão vividas por elas. De acordo com a Resolução COFEN 295/2004 

“compete ao Enfermeiro que atua na área pediátrica, enquanto integrante da equipe multiprofissional de saúde, a 

utilização da técnica do Brinquedo/Brinquedo Terapêutico, na assistência à criança e família hospitalizadas”. Os 

materiais utilizados nas sessões devem ser variados podendo ser utilizadas caixas de medicamentos, estetoscópios, 

materiais de curativo, bonecos que representam profissionais como enfermeiros, médicos, crianças hospitalizadas, 

família, etc. Tais materiais podem ser utilizados quando não acarretam riscos para a criança, como contaminação, por 

exemplo. 
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Portanto, é incorreto afirmar o brinquedo terapêutico consiste em nomear um brinquedo que seja favorito da criança 

para acompanhá-la durante o período da hospitalização com a finalidade de distrai-la o máximo possível nesse período. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: 

• LUZ, Fernanda da Rocha. Brinquedo Terapêutico: cuidado humanizado na assistência do enfermeiro pediátrico. 

Trabalho de conclusão de curso da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre, 2010. Disponível em: 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/28117/000769152.pdf?sequence=1 Acesso em: 

31/05/2016. 

• VIANA, Dirce Laplaca, et al.  Especializações em enfermagem: atuação, intervenção e cuidados de enfermagem. 

Volume II. São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2010. 

Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Marchi-Alves, et al, “a enfermagem brasileira necessita de investigações mais acuradas para avaliar a 

progressão e o estágio do comprometimento nutricional, com vistas a identificar as respostas humanas e fatores 

relacionados ao crescimento e desenvolvimento de determinada população.” Considerando que o enfermeiro enquanto 

integrante da equipe de saúde realiza o cuidado da saúde de determinada população ou paciente, realiza ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos, avalia e identifica as necessidades de intervenções 

de cuidado, deve estar atento aos dados  que comprometem a saúde dessa população ou paciente. Neste sentido, é 

necessário que conheça dados de antropometria, razão pela qual esse assunto é ministrado nas aulas de semiologia no 

curso de graduação. O conteúdo programático do edital abrange a assistência de enfermagem nas necessidades: 

alimentação. 

Uma perda de peso clinicamente significativa pode ser definida como a perda de 5Kg ou mais do que 5% do peso 

corporal normal durante um período de seis meses, especialmente quando progressivo. A perda de peso superior a 10% 

é considerada de risco para desenvolvimento de desnutrição proteico-calórica, que é associada com as funções 

fisiológicas prejudicadas e prejuízo na imunidade. A perda de peso superior a 20%, por sua vez, implica em grave 

desnutrição proteico-calórica e é associada com disfunções orgânicas significativas e diminuição da massa corporal 

magra em relação à gordura corporal. 

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: 

• MACEDO Antônio Vaz; ROCHA, Manoel Otávio da Costa Avaliação e tratamento da perda de peso. Faculdade de 

Medicina da UFMG. Rev. Med. Minas Gerais 2010; 20(1): 115-123. Disponível em: 

http://docplayer.com.br/4056362-Avaliacao-e-tratamento-da-perda-de-peso-involuntaria-e-significativa.html 

Acesso em 31/05/2016.  

• NETO, Rodrigo Antônio Brandão. Perda Involuntária de Peso. Disponível em: 

http://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/6388/perda_involuntaria_de_peso.htm Acesso em: 

31/05/2016.  

• Pinheiro KMK, Massaia IFDS, Gorzoni ML, Marrochi LC, Fabbri RMA. Investigação de síndrome consumptiva. Arq. 

Med. Hosp. Fac. Cienc. Med. Santa Casa São Paulo. 2011;56(2):87-95. Disponível em: 

http://www.fcmsantacasasp.edu.br/images/Arquivos_medicos/2011/56_2/AA06.pdf   Acesso em: 31/05/2016 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a bula do soro antiescorpiônico da FUNED acidentes com crianças abaixo de 10 anos e pessoas idosas 

são sempre considerados moderados ou graves. O envenenamento escorpiônico se classifica quanto à gravidade em: 

 - Leve: Dor e parestesia local  

- Moderada: Dor local intensa associada a uma ou mais manifestações como: náuseas, vômitos, sudorese, sialorreias 
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discretas, agitação, taquicardia e taquipneia 

- Grave: presença de uma ou mais manifestações como: vômitos profusos, sudorese profusa, sialorreia intensa, 

prostração, convulsão, coma, bradicardia, insuficiência cardíaca, edema pulmonar agudo, choque. 

Decisão: manter o gabarito. 

 Fonte: FUNED. Bula com informações ao Profissional de Saúde — soro antiescorpiônico. Disponível em: 

www.funed.mg.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/BULFJ-0049-REV02_Profissional-de-Sa%C3%BAde.pdf Acesso em: 

31/05/2016. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assunto envenenamento infantil faz parte do conteúdo programático do edital conforme aborda o recurso 

apresentado: “(...) Oncologia pediátrica e envenenamento infantil; Enfermagem de saúde Pública e Coletiva (...). 

As razões recursais afirmam que a palavra “diefembácia” aparece escrita incorretamente na questão 23, porém, essa 

palavra pode ser encontrada em diversas citações de diversos autores e instituições, como por exemplo, a FIOCRUZ, 

importante instituição vinculada ao Ministério da Saúde.  

Um elemento tóxico só faz mal quando é usada em excesso. Uma pessoa pode ser exposta a  um agente tóxico, e 

somente sofrer efeitos danosos quando expostos a uma grande quantidade. Já o veneno é toda a substância que causa 

lesão, altera as funções do organismo de qualquer ser vivo (humanos, plantas e animais) e pode causar a morte, mesmo 

que a dose ingerida seja pequena. Além disso, esse tipo de composto não têm nenhuma outra finalidade. Na questão é 

pedido para assinalar a opção que representa uma planta venenosa que no caso corresponde à opção E. Apesar do lírio 

da paz, do fícus e da begônia causar alguma toxidade, das plantas relacionadas, a que é considerada venenosa é a opção 

E.   

Decisão: manter o gabarito 

Fonte: 

• BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. FIOCRUZ. Vice Presidência de Serviços de Referência e 

Ambiente. Núcleo de Biossegurança. NUBio. Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo 

Cruz, 2003. Disponível em: 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeirossocorros.pdf Acesso em: 

31/05/2016. 

• WONG. Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2011. p. 483 

Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Marchi-Alves, et al, “a enfermagem brasileira necessita de investigações mais acuradas para avaliar a 

progressão e o estágio do comprometimento nutricional, com vistas a identificar as respostas humanas e fatores 

relacionados ao crescimento e desenvolvimento de determinada população.” Considerando que o enfermeiro enquanto 

integrante da equipe de saúde realiza o cuidado da saúde de determinada população ou paciente, realiza ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos, avalia e identifica as necessidades de intervenções 

de cuidado, deve estar atento aos dados  que comprometem a saúde dessa população ou paciente. Nesse sentido é 

importante que o enfermeiro tenha conhecimento dos fatores que influenciam a parte nutricional dos pacientes que 

estão sob os seus cuidados para melhor compreender o seu estado de saúde, para melhor prescrever os seus cuidados e 

oferecer orientações corretas.   O conteúdo programático do edital abrange a assistência de enfermagem nas 

necessidades: alimentação. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte:  

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Alimentação 

saudável para a pessoa idosa: um manual para profissionais de saúde / Ministério da saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009. Disponível 

em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel_idosa_profissionais_saude.pdf Acesso 
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em: 31/05/2016. 

• POTTER, Patrícia A.; PERRY, Anne G. Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: Elservier, 2013. 

Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a National Pressure Ulcer Advisory Panel (NUAP), a European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) e a 

Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA), 2014, um tecido necrótico (seco, aderente, intacto e sem eritema ou 

flutuação) nos calcâneos serve como “cobertura natural (biológica) do corpo” e não deve ser removido.  

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury 

Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: 

Osborne Park, Australia; 2014. Tradução: Ana Fernandes e Patrícia Ribeiro. Disponível em: 

http://www.epuap.org/guidelines-2014/Portuguese-Quick%20Reference%20Guide-Jan2015.pdf Acesso em: 

31/05/2016. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Afirmativa IV está incorreta porque o fígado, além de participar do processo de metabolismo dos medicamentos, 

participa também do processo de excreção. Neste processo, os medicamentos entram na circulação hepática para 

serem clivados e são excretados pela bile. 

Decisão: manter o gabarito 

Fonte: POTTER, Patrícia A.; PERRY, Anne G. Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: Elservier, 2013. p. 585-587. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A não está incorreta visto que a ANVISA proíbe o uso de autoclave gravitacional com capacidade superior a 
100 litros, ou seja, as com capacidade menor estão autorizadas. A questão não especifica para quais produtos para a 
saúde os processos físicos de esterilização estão autorizados pela ANVISA porque o título da Resolução 15 deste órgão 
contempla apenas a expressão “produtos para a saúde”. 
Decisão: manter o gabarito.   
Fonte: RESOLUÇÃO - RDC No- 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012 Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o 
processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível 
em: http://www.saude.mt.gov.br/upload/controle-
infeccoes/pasta2/rdc_anvisa_n_15_2012_processamento_de_materiais.pdf. Acesso em: 31/05/2016. 

 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de não ser mais recomendado (ainda não está proibido) o uso de refrigerador doméstico para o armazenamento 

de imunobiológicos, algumas instâncias ainda o utilizam. Desta forma, devem obedecer à padronização do Programa 

Nacional de Imunização. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 

Manual de rede de frio / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 

Epidemiológica. – 4. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rede_frio4ed.pdf. Acesso em: 31/05/2016.  

 

Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não aborda o estado vacinal dos comunicantes para que o candidato avalie em quais situações descritas nas 

alternativas seria necessária a dose de reforço que nos casos citados corresponde à alternativa D. Completar o estado 

vacinal significa administrar a 2ª ou 3ª dose da vacina e não o reforço. 
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Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: SOUZA, Marina C. M. R; HORTA, Natália de C. Enfermagem em Saúde Coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. 

 
Questão: 37 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo a resolutiva nº 149/2015 do Ministério da Saúde, a partir de janeiro de 2016 a vacina contra Poliomielite será 

nas seguintes doses: 2 meses: VIP 4 meses: VIP 6 meses: VIP 15 meses: VOP 4 anos: VOP Campanha de vacinação anual: 

VOP. Desta forma a resposta correta para questão seria a sequência 2, 2, 2, 1, 1, 1 que não está descrita em nenhuma 

alternativa de resposta. 

Questão Anulada. 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Nota Informativa Nº 149/2015. Informa mudanças no calendário nacional de vacinação 

para o ano de 2016. Disponível em: http://www.cvpvacinas.com.br/pdf/nota_informativa_149.pdf Acesso em: 

31/05/2016. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A atenção domiciliar é organizada em três modalidades (AD1, AD2 e AD3). As equipes que compõem o serviço de 

atenção domiciliar são Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio 

(EMAP). A alternativa B (que corresponde ao gabarito) afirma que na modalidade AD2, “o atendimento é realizado pela 

equipe multidisciplinar de atenção domiciliar com visitas regulares em domicílio, no mínimo, uma vez por semana”. A 

equipe multidisciplinar, ou multiprofissional, responsável pelo atendimento no mínimo uma vez por semana 

corresponde à EMAD (§ 1º do art. 30, da Portaria 963 de 2013). Somente na modalidade AD1 o atendimento deve ser 

realizado pela equipe da atenção básica. 

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: PORTARIA Nº 963, DE 27 DE MAIO DE 2013.Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Disponível em: 31/05/2016. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Ministério da Saúde, 2013, “quando a pessoa requer diagnóstico imediato e o serviço dispõe de 

laboratório com determinação glicêmica imediata ou de glicosímetro e tiras reagentes, a glicemia casual é o primeiro 

exame a ser solicitado, pois fornece um resultado na própria consulta. Nesse caso, o ponto de corte indicativo de 

diabetes é maior ou igual a 200 mg/dL na presença de sintomas de hiperglicemia”.  

Decisão: manter o gabarito 

Fonte:  BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o 

cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

 
 

Cargo: Engenheiro Eletricista 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) através de uma relação de contraste, dois elementos são apresentados estabelecendo-se um raciocínio 

lógico evidenciando uma conclusão. ” não pode ser considerada correta, pois, não há contraste – oposição, 

contrariedade -  entre os elementos relacionados, mas sim uma distinção.  

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª edição, Ed. Nova Fronteira.  
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Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É sábido que o circuito apresentado é uma ligação em estrela, desta forma podemos aplicar as seguintes equações: 

VL = √3 VF, logo VF = VL /√3 = 240 / 1.73 = 138,7V 

IF = VF/RF = 138,7/30 = 4,62A 

PT = 3PF = 3VFXIFxFP(cosƟ = FP) = 3x138,7x4,62x0,866= 1664,7W 

Fonte: Gussow, Milton, Eletricidade Básica, Makron Books. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 

 

 

A tensão foi dada em valor instantâneo desta forma é necessário determinar o valor eficaz: 

VM = 311 , Vef = VM/√2 = 311/1,41 =  220V. 

Rt = 250 +  350 = 600R 

IT = 220 /600 = 0,366666A. 

V1 = IT x R1 = 0,36 x 250 = 91,66V 

V2 = IT x R2 = 0,36 x 350 =128,33V 

Portanto o diagrama fasorial é igual a: 

 

 

 

 

 

Por se tratar de uma carga puramente resistiva não há atraso nem avanço de corrente e tensão, mantendo se em fase. 

 

Fonte:  

• Gussow, Milton, Eletricidade Básica, Makron Books 

• ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira – Circuitos em Corrente Alternada. São Paulo: Érica, 1997. 

Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O sistema representado pela figura é uma ligação estrela – estrela. 

A conexão de cargas equilibradas e desequilibradas podendo ser alimentadas simultaneamente é uma característica da 

conexão do transformador trifásico em triângulo-estrela. 

Fonte: BOYLESTAD, Robert L, - Introdução à Análise de Circuitos. São Paulo: Pearson Prentice Hall,  

2004. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando as informações apresentadas pelo enunciado da questão era possível obter o resultado aplicando a 

seguinte equação: 

A potência de curto circuito é determinada pela seguinte equação: 

Pcc = √3	x Vnp x Icp = 1,73 *13800*3000 = 71622kVA. 

Fonte: MAMEDE FILHO, J. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAS. 6ª edição. LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora, 

Rio de Janeiro / RJ. 2001 
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Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A frequência do transitório é apresentada no enunciado da questão podendo então ser aplicada a seguinte equação: 

 (V) 

 - Tensão impulsiva, em seu valor de crista, em V. 

 - Corrente primária impulsiva do TC, em seu valor de crista, em V; 

 - Frequência correspondente do transitório, em Hz; 

 - Indutância da carga secundária do TC, em mH; 

RTC -  Relação de transformação do TC , neste caso 400/5 =80 

Logo : 0,00628*25000*3200*9,2 / 80 = 57.776V 

Fonte: Simone, Gilio Aluísio. Transformadores. São Paulo: Érica, 1998. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pela senoide são completos 4 quadrados, onde a escala é de 20V/DIV, logo temos 80Vpp. 

A escala de tempo é preenchida por 16,5 ms, logo F=1/t ,  = 1/16,5 = 60,6Hz. 

Fonte: Laboratório de eletricidade e eletrônica. Capa. Francisco Gabriel Capuano, Maria Aparecida Mendes Marino. 

Érica, 

 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Considerando as características apresentadas no enunciado da questão, e através da equação apresentada abaixo, é 

possível determinar a alternativa  

FP = 0,5 pois cos60º=0,5 

Logo PA = PW/cos60º =  2000/0,5 = 4000VA. 

Porém em cargas resistivas não há defasagem, portanto, o fator de potência não pode ser considerando como 0,5. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sendo o valor máximo da tensão entre dois condutores de fase é de 280 V, isso quer dizer que: 

 

pois uma tensão entre 2 condutores de fase é uma tensão composta e se as grandezas são sinusoidais 

então  . 

O valor eficaz da tensão entre um condutor de fase e o neutro (tensão simples) será: 

' 
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Fonte: [1] STEVENSON, W. D. Elementos de Análise de Sistemas de Potência. 2ª ed. Editora MacGraw-Hill do Brasil. São 

Paulo.1986. [2] ZANETTA Jr., LUIZ CERA. Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência. 1ª. Edição; Editora Livraria da 

Física, São Paulo, 2005. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não se faz necessário o valor da frequência para resolução da questão, onde temos: 

Impedância de linha  = ��/� , onde temos : 0.8/0.2 = √4 = 2Ω. 

Fonte: FUCHS, Rubens Dario. Transmissão de Energia Elétrica - Linhas Aéreas. LTC. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando que é um circuito RLC, conectado a uma tensão AC, podemos calcular a impedância total do circuito, 

através da seguinte equação: 

ZT = (��� + (�� − ��)� 

ZT = 300� + (900 − 500)� =  √250000 = 500Ω. 

Fonte: Gussow, Milton. Eletricidade básica. São Paulo: McGraw-Hill, 1985. 

 

 

 

Cargo: Farmacêutico 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão indicava que fosse assinalada a alternativa que indicasse a(s) afirmativa(s) INCORRETA(S). Dessa 

forma, ratifica-se o gabarito visto que a alternativa D é a que não se aplica ao artigo constitucional abordado. 

Fonte: Constituição Federal de 1986. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O citalopram é um inibidor seletivo da receptação de serotonina, portanto, é um medicamento utilizado como 
anorexígeno, uma vez que a serotonina é responsável pela saciedade. 
Fonte: BRUNTON, L.L. Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2012 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo RECEPTAÇÃO segundo o dicionário da língua portuguesa tem como um dos significados “transportar”. Sendo 
assim, a questão está CORRETA.  Uma vez que os ISRS inibem o transporte de serotonina para o neurônio pré-sináptico. 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa B está confusa não é clara, uma vez que não foi explicitado qual curso deveria ter o diploma. Portanto, a 
questão foi anulada. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
Os contraceptivos atuam inibindo a liberação de gonadotrofinas no hipotálamo e hipófise anterior. Essa redução 

promove a cessação da ovulação pelo ovário. 

Gabarito alterado para a alternativa “B”, pois é o correto. 
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Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão deixa EXPLICITO que o metabólito gerado pela biotransformação é ATIVO. Portanto, a questão está CORRETA. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Existem inúmeros mecanismos para a hipertensão arterial provocada pelos corticosteróides. Um dos mecanismos é a 
diminuição do óxido nítrico, sendo assim, a alternativa C está CORRETA. Portanto, a questão deverá ser mantida. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão leva em consideração APENAS o efeito de sonolência da loratadina e não seus efeitos farmacológicos. 

Portanto, a questão está correta. 

 
 
 

Cargo: Fonoaudiólogo 
 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As características das emissões otoacústicas são: As EOA’s são pré-neurais; não são afetadas pela velocidade do 

estímulo; a latência, tempo entre a apresentação do estímulo e a resposta, é inversamente proporcional à frequência, 

ou seja, frequências baixas significam maior latência e frequências altas significam menor latência; são vulneráveis a 

agentes que danificam provisoriamente ou permanentemente a cóclea, tais como: drogas ototóxicas, ruídos intensos e 

hipóxia. 

A letra D não pode ser considerada correta, pois quando se refere à “frequências baixas significando menor latência”, 

não traduz a relação inversamente proporcional entre latência e frequência. 

As razões recursais dispõem que, MAHONEY (1993) acredita que a latência seja menor para a frequência testada na 

cóclea patológica. O estímulo que entra não viajará tão longe na membrana basilar devido à falta de energia de entrada 

pelas células ciliadas externas patológicas, pois a energia da onda é absorvida mais basalmente e não pode progredir tão 

longe. (OU SEJA, LATÊNCIA MENOR ATINGE FREQUÊNCIAS ALTAS).  

Fonte: AZEVEDO, Marisa Frasson de. Emissões Otoacústicas. In: FIGUEIREDO, Marina Stela (Org). Conhecimentos 

Essenciais para entender bem Emissões Otoacústicas e BERA. São José dos Campos, Coleção CEFAC. Ed. Pulso, 2003. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata do DSM-5 como novo critério diagnóstico para TEA (transtorno do espectro do autismo). O 
fonoaudiólogo, enquanto profissional da saúde e participante de equipes multiprofissionais, principalmente na saúde 
pública e coletiva, precisa compreender os critérios diagnósticos utilizados no país, pois este é requisitado como parte 
da equipe que irá fechar esse diagnostico. O DSM-5 se enquadra nos temas propostos no edital: Desenvolvimento da 
linguagem e alterações de linguagem; Atuação interdisciplinar Fonoaudiologia e Saúde Pública, portanto, é 
improcedente a queixa de que este não compõe o edital. 
Fonte: 

• https://pt.wikipedia.org/wiki/DSM-5 

• http://c026204.cdn.sapo.io/1/c026204/cld-

file/1426522730/6d77c9965e17b15/b37dfc58aad8cd477904b9bb2ba8a75b/obaudoeducador/2015/DSM%20V.

pdf 

• SCHWARTZMAN, Transtornos do Espectro do Autismo, São Paulo, Ed. Memnon, 2011 
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Questão: 34 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
A alternativa correta é “B”, pois a única afirmativa INCORRETA é a III. Portanto, é improcedente o pedido de anulação da 

questão, visto que existe uma resposta correta a ser marcada. 

I. VERDADEIRO. A exposição quando ocorre de forma frequente às cadeias de letras determinam as 

unidades a serem reconhecidas visualmente principalmente no que tange as palavras familiares, que 

nos faz reconhece-las rapidamente. Pois quanto mais o cérebro se expõe a uma determinada 

palavra, mais há a interferência do processador ortográfico e do contextual. 

II. VERDADEIRO. O processador fonológico contem uma extensa rede de unidades primitivas que 

permite a velocidade da leitura e precisão de reconhecimento das palavras.  

III. FALSO. Palavras com ortografias regulares fazem com que o leitor forme conexões mais diretas e 

coerentes que palavras de ortografia irregular. Como consequência, é mais fácil ler palavras com 

ortografia regular. Porém a assertiva fala em palavras como INDIRETA, o que a torna incorreta. 

Fonte: 

• FERNANDES, FMD et al, Tratado de Fonoaudiologia (Soc. Fonoaudiologia) (2ª Edição), Ed. Roca, 2010. 

• LIMONGI, SCO, Fonoaudiologia Informação para a formação: procedimentos terapêuticos em linguagem, Ed. 

Guanabara Koogan, 2003. 

• NAVAS, ALGP; SANTOS, MTM. Aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita. In: FERNANDES, FMD et al, 

Tratado de Fonoaudiologia (Soc. Fonoaudiologia) (2ª Edição), Ed. Roca, 2010. 

Questão: 35 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A. 
A alternativa que corresponde à indicação é a “A”. -  A) pode apresentar respiração oral.) 

Houve erro de gabarito. A resposta correta é: GA pode apresentar respiração oral. G.A deve iniciar a terapia por 

estratégias de conscientização das alterações fonoaudiológicas. A prática de exercícios deve ser iniciada por estratégias 

de propriocepção envolvendo as estruturas alteradas. Só depois dessas estratégias, serão iniciados exercícios de 

tonicidade e mobilidade, respectivamente. E não há fatores no caso apresentado que possam justificar a presença de 

hipernasalidade.  

Fonte: Marchesan IQ. Fundamentos em Fonoaudiologia: Aspectos clínicos da motricidade oral. Guanabara, 2005. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa I descreve que o tratamento fonoaudiológico só pode ser realizado de forma EFETIVA após o tratamento 

ortodôntico. Não há discordância com os autores citados pelo candidato no recurso, mas corroboração para a 

justificativa da alternativa I. O tratamento pode ser INICIADO EM CONJUNTO ou até mesmo ANTES, mas a efetividade 

para a resolução da demanda do paciente com alterações ortodônticas Classe II e Classe III de Angle, só poderá ser 

COMPLETA após a correção da oclusão. Observe que a alternativa fala de EFETIVIDADE do tratamento.  

Fonte: Marchesan IQ. Fundamentos em Fonoaudiologia: Aspectos clínicos da motricidade oral. Guanabara, 2005. 

 

 
 
Cargo: Instrutor de Informática 
 
 
Questão: 01 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não se refere à questão mencionada. 
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Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Se não for bom aluno, vai ficar desempregado ou ganhar muito pouco!" 

Se não for bom aluno é uma oração condicional introduzida pela partícula “se”.  As orações condicionais: introduzem 

uma oração que indica a hipótese ou a condição para ocorrência da principal. São elas: se, caso, contanto que, salvo se, 

a não ser que, desde que, a menos que, sem que, etc.  

Fonte: 

• CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. (Conforme acordo ortográfico). 

• CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013.  

• SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011 

Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, anseio significa desejo intenso por alguma coisa ou por alguém: 

anseios de felicidade. Seus sinônimos são: anelo, desejo, ambição etc. 

Priorizar significa dar privilégio a; garantir prioridade ou vantagem a; privilegiar: priorizar um aluno entre os demais. 

Cultuado é idolatrado; venerado. 

Assíduo significa cuja presença é constante em certo lugar: cliente assíduo. 

Percepção: Impressão; capacidade para discernir; juízo consciencioso acerca de algo ou alguém. 

Referência bibliográfica 

Fonte: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa/Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira. – 3. Ed. – Curitiba: Positivo, 2004 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o texto as crianças citam profissões como blogueiros, modelos, artistas, chefes de cozinha, jogadores de 

futebol, "vlogueiros etc." algumas podem ser desempenhadas tanto na televisão quanto na internet. Porém, no trecho 

“Algumas delas acham que já são grandes e têm, na internet, blogs e canais de vídeos, um bom público, composto tanto 

de outras crianças quanto de adultos. É fácil entender os motivos que levam os mais jovens a serem frequentadores 

assíduos desses canais: estão isolados, sem espaços públicos para encontrar outras crianças e para brincar. A internet 

tornou-se, portanto, esse espaço para eles.” Nos confirma a forte relação das crianças com a internet. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O deslocamento da vírgula em: “... Ronaldo pegou 3/11 do que sobrou, ...” disponibilizou à questão um duplo sentido. 
Assim, a questão foi anulada. 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal é improcedente, haja visto o artigo 6º, item VI:  há a previsão de irredutibilidade do salário, salvo o 

disposto em convenção ou acordo coletivo.  

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise da razão recursal a banca não considerou os argumentos pertinentes para anulação da questão, tendo em 

visto que o conteúdo programático prevê questões sobre sociedade brasileira, a qual é a sua própria população. Ainda, o 
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argumento de que o crescimento demográfico segue a tendência mundial afirmado na questão é verossímil, pois como 

pode ser observado, até mesmo em fontes de fácil acesso na internet, a taxa de crescimento populacional no planeta e 

no Brasil já foi muito maior e atualmente representam valores menores. Portanto, isso não significa necessariamente 

que as populações estão diminuindo, mas crescem em ritmo muito lento. 

Fonte: 

• http://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-crescimento-populacional-no-mundo.htm 

• http://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-crescimento-da-populacao-brasileira.htm 

• Almanaque Abril 2015 (São Paulo: Editora Abril, 2015, p.125). 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede. São verdadeiras a primeira e ultima afirmações. O Estado do Paraná tem como sede do 

governo do Estado o Palácio Iguaçu. A vegetação é formada por mangue no litoral, Mata Atlântica, floresta tropical a 

oeste e mata de araucária no centro. São falsas a segunda e terceira afirmações. O setor de serviços, e não o 

agropecuário, é que compreende mais de 50% da composição do PIB do Estado. Entre os produtos mais exportados pelo 

Estado, está soja, carne de aves e veículos automotivos e autopeças e não carne bovina e minério de ferro. 

Fonte: Almanaque Abril 2015 (São Paulo: Editora Abril, 2015, p.690) 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo da questão está enquadrado quando o CP cita: “aspectos históricos e políticos do estado do Paraná”. Todas 

as afirmativas estão corretas. Sob o Império, em 1853, o Paraná torna-se província independente. Sua economia é 

impulsionada pelo cultivo da erva-mate. No século XX, passam atuar grandes companhias de colonização no Paraná 

como a inglesa Paraná Plantation, que contribuiu significativamente para derrubar a mata no norte e oeste do Paraná, 

por conseguinte abrindo via para as lavouras e as cidades. A expansão cafeeira atrai imigrantes de outros estados, além 

de europeus e japoneses. 

Fonte: Almanaque Abril 2015 (São Paulo: Editora Abril, 2015, p.691) 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Centro de Convenções e Eventos de Cascavel tem a denominação de Pedro Luiz Boaretto. Conforme a referência oficial, 

portanto o recurso é improcedente. 

Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/conheca-cascavel.pdf 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal é improcedente ao afirmar que “sabe-se que os professores em sala de aula, elaboram seus planos 

pedagógicos a respeito do que eles trabalharam durante o ano letivo com as suas turmas, e este plano não conta lá no 

currículo, cada professor elabora o seu para trabalhar com suas respectivas turmas...”, 

Entretanto, de acordo com Moreira e Candau (2007, p.18), podemos entender o currículo a partir de muitas 

contribuições, entre elas  que os planos pedagógicos são  elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais. O 

ponto central do currículo é conhecimento escolar, pois é o  conhecimento escolar que constitui um conjunto de saberes 

socialmente produzidos pela humanidade e que podem ser apreendidos, criticados e reconstruídos pelos alunos.  

É o currícul que seleciona os conhecimentos relevantes para a formação de um grupo de pessoas. Além disso, indica a 

responsabilidade do educador na sua ação docente em empregar um ensino efetivo (e afetivo também!), que selecione, 

domine, organize e promova esses conhecimentos. Ao buscarmos uma educação de qualidade a tarefa do professor é 

construir um currículo que apresente conhecimentos escolares significativos e relevantes  para mudanças sociais. 

Fonte:  
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• Indagações sobre currículo: currículo e avaliação / [Cláudia de Oliveira Fernandes, Luiz Carlos de Freitas]; 

organização do documento Jeanete  Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. – Brasília:  

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 

• http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Edital deste certame, ANEXO II –EDITAL Nº 050/2016, o conteúdo tratado na questão supracitada 

refere-se aos  Distúrbios e Transtornos de Aprendizagem, portanto a questão está correta. 

A razão recursal quanto aos exemplos dos distúrbios citados entre parênteses não indica necessariamente que todos 

deveriam estar contidos, pois nesse caso, os parênteses foram usados como acréscimo de informação acessória. Sendo 

acessória, a informação dos parênteses pode ser retirada da frase sem alterar o sentido da mesma, sendo assim 

dispensável. Portanto improcede. 

Quanto aos argumentos acerca da ausência de conteúdo programático, também estes são improcedentes, pois está 

previsto no edital, página 12, nos Fundamentos da Educação. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Edital deste certame, ANEXO II –EDITAL Nº 050/2016, p.12  o conteúdo tratado na questão supracitada 

refere-se aos Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel – 

Volume II , onde encontra-se um capítulo destacando o tema pressupostos teóricos para Educação de pessoas com 

deficiências, portanto os argumentos acerca da ausência de conteúdo programático, são improcedentes.  

Observa-se que o enunciado encontra-se bem embasado com características sugestivas do assunto a ser tratado e 

abordado. Ressalta-se, ainda, que o edital não sugere referência bibliográfica; dessa forma, a citação que ilustra o 

enunciado não fere as normas do certame. O questionamento é claro e objetivo. A questão é inédita e encontra-se 

embasada em documento público e enquadra-se no conhecimento básico do profissional. 

A questão aborda também o conteúdo da concepção de desenvolvimento humano/apropriação do conhecimento na 

psicologia histórico. E vale ressaltar que, no enunciado da questão é exposto um trecho do Currículo para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel – Volume II, para analise, também do conteúdo 

programático solicitado. 

E ainda, quanto ao tema abordado na questão supracitada, a Psicologia Sócio Histórica,  tem como base a teoria de 

Vygotsky que afirma que o desenvolvimento humano se dá por meio das relações sociais em que o indivíduo mantêm 

no decorrer de sua vida.  

É importante destacarmos que Vygotsky com sua teoria trouxe muitas contribuições para a educação e a aprendizagem, 

pois através de seus estudos pode-se perceber como a cultura e a história de um indivíduo podem interferir no seu 

processo de ensino-aprendizagem. Portanto, além do tema está coerente com edital, é de urgência e relevância para o 

conhecimento de todos os educadores. 

Fonte:  

• CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR EDITAL Nº 050/2016 

• OLIVEIRA, Marta  Khol de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 1997. 

• VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 

Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento recursal cita ausência do conteúdo programático, entretanto a questão aborda “A concepção de 

desenvolvimento humano/apropriação do conhecimento na psicologia histórico – cultural”, conteúdo este encontrado 

no ANEXO II –EDITAL Nº 050/2016, p.12, portanto o argumento recursal é improcedente. 
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Observa-se que o enunciado encontra-se bem embasado com características sugestivas do assunto a ser tratado e 

abordado. Ainda que o edital não sugere referência bibliográfica a citação que ilustra o enunciado não fere as normas do 

certame. O questionamento é claro e objetivo. A questão é inédita e encontra-se embasada em documento público e 

enquadra-se no conhecimento básico do profissional. 

Fonte: Edital nº 050/2016 Concurso Público – Município de Cascavel - pr edital nº 050/2016 Concurso Público – 

Município de Cascavel - PR edital nº 050/2016 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão solicita-se que de acordo com Art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, indique quais das 

alternativas citadas não cabe aos estabelecimentos de ensino, portanto, a alternativa que está em desacordo com a 

supracitada lei é A, pois  ministrar os dias letivos é uma incumbência dos docentes, conforme  

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos,  

Argumentos que citam, acercam da alternativa E como correta, também improcedem, pois de acordo com a nova 

Redação dada pela Lei nº 12.013, (2009)   à LDB, esta alternativa também é uma incumbência da escola.  

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência 
e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação dada pela Lei nº 
12.013, de 2009) 
Fonte:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Os campos que compõem o quadro Ethernet são: Preâmbulo, SFD, Endereço MAC destino, Endereço MAC origem, 

Comprimento, Dados, PAD (Padding) e FCS. Todos os campos apresentados em siglas têm seus respectivos significados à 

frente, o que não inviabiliza a compreensão da questão, tornando assim mais fácil a compreensão do respectivo campo 

a ser assinalado. 

CRC (Cyclic Redundancy Check) não faz parte do quadro Ethernet. 

Fonte: MENDES, D. R. Redes de Computadores: teoria e prática – 2ª ed. São Paulo: Novatec Editora Ltda., 2007. – pág.: 

83 a 85 

 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Houve um erro na elaboração da questão relacionado ao gabarito, a resposta correta é a alternativa D) –p. 

mkdir -p <nome do diretório> - A opção -p informa ao comando que toda árvore informada deve ser testada e caso o 

diretório não exista, deve ser criado. 

Fonte: SOARES, W.; FERNANDES, G. Linux: Fundamentos – 1ª Ed. – São Paulo: Érica, 2010. – pág.: 55   

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dispositivos que possuem ambas as funções são dispositivos que podem atuar, tanto como de saída como de entrada, e 

dos dispositivos apresentados, são considerados de entrada e saída, ao mesmo tempo, Unidade de Fita e Gravador de 

DVD. 

Fonte: VASCONCELOS, L. Hardware na prática -  3ª Ed. – Rio de Janeiro: Laércio Vasconcelos Computação, 2009 – pág.: 

491 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O item microprocessadores engloba uma gama de configurações, e o processador Intel Core i7, e suas respectivas 

gerações se encaixam na ementa. 
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Os modelos para notebooks, dos processadores Intel Core i7 de Terceira Geração têm a letra “M”, “QM”, “XM” ou “U” 

após o número do modelo. As letras “LM” representam o Intel Core i7 de Primeira Geração. 

Fonte: TORRES, G. Hardware: versão revisada e atualizada – Rio de Janeiro: Novaterra Editora e Distribuidora Ltda., 

2014. – págs.: 295 e 309 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Mantendo o cursor do mouse em qualquer parte da janela, clicando no botão direito do mouse, mantendo pressionada 

a tecla Alt, você redimensiona a janela. 

Fonte: NEGUS, C. Linux: Edição Especial: A Bíblia. – Rio de Janeiro: Alta Books, 2010 – pág.: 78 e 79 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Microsoft Office Excel 2007, os gráficos do tipo Dispersão mostram as relações entre os valores numéricos em várias 

sequências de dados.  

 Fonte: SILVA, C. C. da; PAULA, E. A. de – Excel 2007: cálculos e decisões – Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Editora Viena, 

2008 – pág.: 215. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme disposto no Edital, consta como assunto a ser abordado nas provas Open Office, Broffice. Algumas versões 

desses aplicativos podem conter variações, por esta razão, ao se elaborar uma questão com esse assunto, a banca deve 

se preocupar em colocar a versão, para que não se tenha problemas com configurações nas diferentes versões.  

No Broffice Impress 2.4 o recurso Cabeçalho e Rodapé está localizado, pela Barra de Menus, no Menu Exibir. 

Fonte: ARAÚJO, A. de F.; REHDER, W. da S. BrOffice Impress 2.4: recursos e aplicações em apresentações de slides. – 

Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Editora Viena, 2008. – pág. 27 e 28. 

 

 
 
Cargo: Médico 40 Horas - Generalista 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Uma epidemia tem variadas denominações, dentro da literatura nacional e internacional, sendo inviável e não 

pedagógico as suas descrições ao longo da quantidade de definições, porém há um consenso em que o termo epidemia 

venha a ser inferido ao aumento do número de casos, além de limites estabelecidos pelos serviços der vigilâncias em 

saúde (limites esses definidos por ocorrência além da média e mais dois desvios padrão), dessa forma mantém-se o 

gabarito. 

Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática. Ed. Guanabara Koogan 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a medida da pressäo arterial näo precisa ser feita na posiçäo sentada com as pernas descruzadas, 

no entanto, documento oficial do Ministério da Saúde orienta que seja feita dessa forma (posiçäo sentada e pernas 

descruzadas). O estudo citado, com número pequeno de participantes, näo é contemplado pelas principais diretrizes. 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
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Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O escape de urina secundária a esforço mecânico sobre a bexiga distendida ou por outros efeitos da retenção urinária e 

a função esfincteriana, esta relacionado à Incontinência Urinária do tipo sobrefluxo, e não do tipo de esforço como 

sustenta o recurso. Este tem como principais causas a obstrução anatômica pela próstata ou por uma cistocele grande, 

ou por bexiga hipocontratil associada ao diabetes mellitus ou lesão medular. No caso de Incontinência Urinaria de 

Esforço, não ha em sua fisiologia efeito da retenção urinaria, como no tipo Sobrefluxo, mas sim, aumento de pressão 

intrabdominal. 

Fonte: Referencias: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Envelhecimento e saúde da pessoa idosa / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 

Atenção Básica – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão não está contemplada no conteúdo programático, o que não procede. A questão se 

enquadra no conteúdo “Medicamentos``. Além disso, glaucoma é condição prevalente e uma das principais causas de 

cegueira no mundo, devendo ser sua parte básica de conhecimento do médico generalista. 

Fonte: Rang-Dale: Farmacologia,5a Edição Ed. Guanabara Koogan, ed 2004 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que a metformina não é contra-indicado no Diabetes tipo 1, inclusive possuindo indicação precisa em 

algumas situações. De fato, tal informação é corroborada pelas últimas diretrizes da ADA, que coloca a metformina 

como opção para obesos com diabetes tipo 1. Dessa forma, a questão não possui alternativa correta e foi anulada. 

Fonte: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2016. Diabetes Care. 2016;39(suppl 1):S1-

S106 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a questão merece ser anulada por possuir mais de uma resposta. No entanto, tais indicações 

foram retiradas de documento oficial do Ministério da Saúde, os cadernos de atenção básica. Tal documento coloca a 

amenorréia secundária por mais de um ano como indicação para realizar dessimetria óssea. Tal documento também 

coloca o IMC abaixo de 19 kg/m2.  

Fonte: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

• Envelhecimento e saúde da pessoa idosa / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 

de Atenção Básica – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Página 62. 

Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a questão deve ser anulada, por recomendar ingestão de colesterol inferior a 300 mg/dia e 

por recomendar ingestão de álcool inferior a 10-20 g/dia. No entanto tais informações foram retiradas de documento 

oficial do Ministério da saúde, em suas recomendações sobre terapia nutricional no diabetes. O fato de a questão não 

citar o tipo de diabetes não é suficiente para anular a questão. 

Fonte:  

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

• Diabetes Mellitus / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Página 22 
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o uso do mebendazol é seguro em gestantes, no entanto seu uso não é recomendado pelo 

Manual do Ministério da saúde para tratamento de doenças infecciosas e parasitárias.  

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças 

infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2008. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, no ano de 2008, a definição da gravidade das doenças, sinais e/ou 

sintomas na AIDS corresponde às categorias da classificação clinica do Centers for Disease Control and Prevention (CDC 

1994). Segundo a classificação tanto candidose de esôfago, como traquéia, brônquios ou pulmões; citomegalovirose em 

qualquer local que não fígado, baço e linfonodos, em maiores de 1 mês de idade; herpes simples em brônquios, pulmões 

ou trato gastrintestinal; herpes simples mucocutâneo (mais de 1 mês), em crianças com mais de 1 mês de idade, são 

classificados como doenças, sinais e sintomas de caráter grave e não moderado como sustenta o recurso. 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 

Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 

Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2008. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso dispõe que a anemia também é considerada prejudicial ao processo de cicatrização, o que está correto, mas o 

enunciado da alternativa especifica por si só. Utilizando o conceito geral de anemia definida pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), visto que não foi especificado, mas é de conhecimento do médico generalista, como a condição na qual 

o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, a anemia por si só, sem outras alterações, não altera a 

cicatrização, é necessário que essa condição esteja levando a alterações de oxigenação suficientes para alterar a síntese 

de colágeno ou causar isquemia em tecidos ou que ainda que ainda esteja associada a hipovolemia e desidratação como 

citado na questão. 

Fonte: Ministério da Saúde. Coordenação-Geral da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Biblioteca Virtual em 

Saúde do Ministério da Saúde 

PIRES, Marco Tulio Bacarrini. Manual de Urgências em Pronto Socorro. 8ª edição. 2008 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os critérios para tratamento abordados no recurso, não foram àqueles utilizados pela questão, mantem-se que a terapia 

para a SARA deverá ter início se a tensão de O2 (PO2) arterial cair abaixo de 90 mmHg com uma concentração de 

oxigênio (FIO2) de 40%, estando o paciente em respirador, como abordado pela questão e também podem ser 

observados outros parâmetros como se a frequência respiratória passar de 25 ir/min; se a saturação da hemoglobina 

cair abaixo de 90% no oxímetro de pulso (no respirador, com O2 a 40%); e se a relação PO2 /FIO2 cair abaixo de 300,  

como sustenta o recurso. 

Fonte: PIRES, Marco Tulio Bacarrini. Manual de Urgências em Pronto Socorro. 8ª edição. 2008 

Questão: 30 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Tradicionalmente, os pacientes com dor abdominal aguda não deveriam receber analgesia até melhor elucidação da 

etiologia, com a justificativa que essa conduta poderia mascarar o quadro e, com isso, tornar o diagnóstico mais difícil, 

informação utilizada na questão. Estudos mais recentes, contudo, demonstraram que até mesmo o uso de analgésicos 

opióides é seguro e não altera o desfecho clínico dos pacientes. Persiste a dúvida se a administração de analgésicos 
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poderia até melhorar o diagnóstico da dor abdominal, entretanto faltam estudos conclusivos. Portanto, a administração 

de analgésicos, mesmo opióides, não deve ser postergada. 

Fonte: SOUZA, Jose Luiz Sebba et al. Dor abdominal. Revista Brasileira de Medicina. São Paulo: Moreira Jr. Editora Ltda., 

v. 63, n. 1/2, (jan. / fev. 2006), p. 69-76. 

Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a segunda alternativa da questão está falsa, como indicado no gabarito. Em relação a terceira 

alternativa da questão, o teste de sensibilidade aos fármacos antiturbeculose (TSA) deve ser realizado nos isolados 

iniciais de todos os pacientes para orientação do esquema terapêutico mais eficaz para cada caso de tuberculose 

pulmonar ativa ( TBPA), isso de preferência. Apenas caso não seja acessível a todos, está prioritariamente indicado para 

pacientes com maior risco de tuberculose resistente, indicações sustentadas no recurso. 

Fonte: Tuberculose Pulmonar: Diagnóstico- Técnicas Convencionais. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. 

Projeto Diretrizes. 31 de janeiro de 2011. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a utilizarão da palavra substituição estaria incorreta, entretanto terapia de substituição ou 

reposição hormonal são utilizados na prática clínica como sinônimos, além do termo ser utilizado pelo Ministério da 

Saúde em suas diretrizes. 

De acordo com grau de recomendação e força de evidência A, segundo estudos experimentais e observacionais de 

melhor consistência, em relação ao hipotireoidismo subclínico, há sugestão de que o tratamento reduz fatores de risco 

cardiovasculares, melhora o perfil lipídico e minimiza anormalidades neurológicas ambientais, nesse caso o tratamento 

indicado na alternativa estaria correto, onde recomenda-se tratar o hipotireoidismo subclínico com uma dose inicial 

entre 25 e 50 z g/dia, e o nível sérico de TSH deve ser medido entre 6 e 8 semanas, com a dose de levotiroxina ajustada 

de acordo com a necessidade. O TSH deve estar entre 0,3 e 3,0 U/ ml). A alternativa não aborda as indicações do 

tratamento do hipotireoidismo subclinico, mas apenas como deve ser feito caso seja tomada a decisão de tratar.  

Fonte: Hipotireoidismo. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia . Projeto Diretrizes. 12 de janeiro de 2005. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa não permite outra interpretação além de que volume de oxigênio máximo ou VO2 como abordado, 

significa capacidade máxima de metabolização de oxigênio durante o exercício físico, quando seu valor máximo for de 

10ml/kg/min esta indicado transplante cardíaco. As razões recursais dispõem que VO2 pico esta diferente do enunciado, 

tornando a alternativa incorreta, o que é incoerente. 

Fonte: Bocchi EA, Marcondes-Braga FG, Bacal F, Ferraz AS, Albuquerque D, Rodrigues D, et al. Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. Atualização da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica - 2012. Arq Bras Cardiol 2012: 98(1 supl. 

1): 1-33 

 

Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem de outros métodos de tratamento, além do citado na alternativa em questão, mas o 

tratamento indicado na alternativa está correto apesar de não descrever todas as formas de tratamento possíveis, e em 

nenhum momento especificou que eram apenas aquelas, não contendo nenhuma informação falsa.   

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação Geral da Política de Alimentação e 

Nutrição. Manual de atendimento da criança com desnutrição grave em nível hospitalar / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição – Brasília: Ministério da Saúde, 

2005. 
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Cargo: Médico Especialista - 20 Horas - Generalista 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Devido às variadas denominações dos numeradores relacionados à mortalidade infantil tardia (e também as outras 

subdivisões da mortalidade infantil), o fato de que em algumas literaturas inferirem 364 dias de vida, não é consensual; 

ainda que outros indicadores de mortalidade referentes à criança apontam de 1 ano a mais (mortalidade do pré 

escolar...), dessa forma, usamos como fonte as bases referentes ao Ministério da Saúde (DATASUS- Taxa de MI /Ficha de 

Qualificação) e da ANVISA, disponível em http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/avalia/indicadores/cmit.htm ambas 

referencias de aplicação aos estudos epidemiológicos inferem “1ano”. 

Fonte: Rede Integrada de Informações Para a Saúde – RIPSA. Ministério da Saúde /IDB Brasil, 2000. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a alternativa “E” não corresponde ao exato texto da Constituição, contudo, a informação 

constante da assertiva é a mesma constante do dispositivo constitucional, qual seja: que a complexidade das atribuições 

é requisito para a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório, conforme 

art. 39, §1º, I, da CF. 

Ratifica-se o gabarito preliminarmente divulgado. 

Fonte: Constituição Federal 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há erro na digitação do enunciado que prejudique a resolução da questão. O uso do MMI tem sido associado à 

aplasia cútis congênita, sendo contra-indicado no primeiro trimestre gestacional ; devendo ser utilizado o Propiltiouracil. 

Fonte: MAIA, Ana Luiza et al. The Brazilian consensus for the diagnosis and treatment of hyperthyroidism: 

recommendations by the Thyroid Department of the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism. Arquivos 

Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 57, n. 3, p. 205-232, 2013. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O paciente apresenta mais de 50 anos e o exame de escolha é EDA. A EDA o exame de escolha na avaliação de pacientes 

com sintomas da DRGE, tendo indicação naqueles com sintomas crônicos, com idade superior a 40 anos e com sintomas 

de alarme, tais como disfagia, odinofagia, perda de peso, hemorragia digestiva, náusea, vômitos e história familiar de 

câncer. 

Fonte: HENRY, Maria Aparecida Coelho de Arruda. Diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. 

ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo), v. 27, n. 3, p. 210-215, 2014. 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As evidências provenientes de estudos de desfechos clinicamente relevantes, com duração relativamente curta, de três 

a quatro anos, demonstram redução de morbidade e mortalidade em estudos com diuréticos, com betabloqueadores, 

inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II (BRA II) e com 

antagonistas dos canais de cálcio. Houve um erro de digitação e não há resposta correta, portanto a questão foi anulada.  

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia / Sociedade Brasileira de Hipertensão / Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arq Bras Cardiol 2010; 95(1 supl.1): 1-51 
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Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro de digitação na alternativa B, desta forma ambas as alternativas B e D estão incorretas, e a questão foi 

anulada.  ‘’Os diuréticos poupadores de potássio apresentam pequena eficácia diurética, mas, quando associados aos 

tiazídicos e aos diuréticos de alça, são úteis na prevenção e no tratamento de hipopotassemia’’. 

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia / Sociedade Brasileira de Hipertensão / Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arq Bras Cardiol 2010; 95(1 supl.1): 1-51 

 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro de digitação na alternativa B, desta forma ambas as alternativas B e E estão incorretas, e a questão deve 

ser anulada. Confusão mental (escore ≤ 8 no abbreviated mental test); ureia > 50 mg/dL, frequência res¬pira¬tória ≥ 30 

ciclos/min, pressão arterial sistólica < 90 mmHg ou pressão arterial diastólica ≤ 60 mmHg; e idade ≥ 65 anos 

Fonte: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Diretrizes brasileiras para tratamento das pneumonias 

adquiridas no hospital e das associadas à ventilação mecânica e Diretrizes brasileiras em pneumonia adquirida na 

comunidade em pediatria - 2007. J Bras Pneumol. 2007;33(Suppl 1S):S1-S50. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro de digitação/correção do documento: na alternativa, o correto seria ‘’atopias’’, desta forma as 

alternativas incorretas são D e B, desnutrição e atipias.    

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012. J Bras Pneumol. 

v.38, Suplemento 1, p. S1-S46 Abril 2012. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 

 

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012. J Bras 
Pneumol. v.38, Suplemento 1, p. S1-S46 Abril 2012. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicitava que fosse respondido as PRINCIPAIS formas de acometimento neurológico na Neuropatia Diabética. 

As principais formas de acometimento são Polineuropatia sensorimotora simétrica e Neuropatia autonômica e, 

portanto, o recurso é improcedente.  

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes: 2014-2015/Sociedade Brasileira de Diabetes; [organização José 

Egidio Paulo de Oliveira, Sérgio Vencio]. – São Paulo: AC Farmacêutica, 2015. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão perguntava a PRINCIPAL etiologia, desta forma só há uma alternativa correta. Quando a ITU é adquirida no 

ambiente hospitalar, em paciente internado, os agentes etiológicos são bastante diversificados, predominando as 

enterobactérias, com redução na frequência de E. Coli (embora ainda permaneça habitualmente como a primeira 

causa), e um crescimento de Proteus sp, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Enterococcus faecalis 

e de fungos, com destaque para Candida sp. 
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Fonte: RORIZ-FILHO, Jarbas S. et al. Infecção do trato urinário. Medicina (Ribeirão Preto. Online), v. 43, n. 2, p. 118-125. 

 

 

 
Cargo: Médico Especialista - 20 Horas - Ortopedista 
 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No enunciado apresentado, na análise do líquido sinovial na suspeita de monoartrite aguda, o aspecto claro, viscoso, 

com número de leucócitos inferior a 200, com polimorfonucleares representando menos que 10%, representa 

tipicamente um quadro dentro da normalidade. Portanto, a questão está correta. 

Fonte: Revista da Faculdade de Medicina da USP- Ribeirão Preto. 2010 (43).283-291. 

 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O método de Ponseti não é cirúrgico, nem aumenta a necessidade de cirurgias. Este destaca-se por propiciar resultados 

satisfatórios e diminuir a necessidade de cirurgias. Portanto, o gabarito foi alterado para a alternativa "D". 

Fonte: BRAUNWALD, Eugene; FAUCI, Antony S.; et al. Medicina Interna de Harrison. 18. ed.: Rio de Janeiro: Artmed, 

2013. 2996 p. 

 
 
 
Cargo: Motorista I 
 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é claro e categórico ao questionar sobre os “encontros consonantais”. A única palavra transcrita do texto 

que não apresenta encontro consonantal é “filho”, pois se trata de “dígrafo”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 

2009. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Os valores considerados no gabarito preliminar são incorretos, visto que R$ 80,00 a cada dois meses, resultando em 

resposta final 2 anos e 5 meses. Segue solução: 

Tempo Rômulo Rêmo 

2 anos  R$ 1.920,00  R$ 1.910,00  

2 anos e 1 mês  R$ 1.950,00  R$ 1.910,00  

2 anos e 2 meses  R$ 1.980,00  R$ 1.990,00  

2 anos e 3 meses  R$ 2.010,00  R$ 1.990,00  

2 anos e 4 meses  R$ 2.040,00  R$ 2.070,00 

2 anos e 5 meses R$ 2.070,00 R$ 2.070,00 

 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro material na formulação da questão, o valor do perímetro a ser considerado deveria ser 76 m, para que a 

solução do problema fosse equivalente ao dado pelo gabarito preliminar. Portanto a questão foi anulada. 
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Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos do recurso foram considerados impertinentes para fim de anulação. São falsas a primeira e terceira 

afirmativas. Segundo o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

E INDIRETA E CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, são deveres: Guardar sigilo sobre assuntos da Administração Pública 

Municipal; Comparecer à repartição nas horas de trabalho ordinário e nas de extraordinário, quando convocado. São 

verdadeiras a segunda e quarta afirmativas. Deve-se apresentar aos superiores as irregularidades de que tiver 

conhecimento, assim como é correto atender, com preferência a qualquer outro serviço, às requisições de papéis, 

documentos, informações ou providências que lhe forem feitas para defesa da fazenda municipal. 

Fonte: https://leismunicipais.com.br/a1/estatuto-do- servidor-funcionario- publico-cascavel- pr 

 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro em seu Art. 167 

“deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança conforme previsto no Art. 65 é infração grave; 

penalidade multa; medida administrativa retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator”.  

 
 
 
Cargo: Operador de Retroescavadeira 
 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A placa apresentada para análise é uma placa de regulamentação. Tem a finalidade de informar aos usuários as 

condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. É uma mensagem imperativa e o desrespeito a ela 

constitui infração. Trata-se da placa R-28. 

 

 
 
Cargo: Professor 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A título de esclarecimento, informa-se que a estipulação de um horário mínimo de permanência de candidatos portando 

o caderno de questões é medida adicional de segurança a outras tantas utilizadas para garantir a lisura da aplicação. 

Neste sentido, ainda que tenha havido equívoco isolado da fiscalização em uma sala de aplicação, onde alguns 

candidatos deixaram o local de provas em posse de seus cadernos poucos minutos antes do previsto, tal ação por si só 

não implica em qualquer prejuízo aos demais candidatos. O sigilo do certame foi devidamente preservado pelas demais 

formas de controle adotadas dentro das unidades de aplicação, impedindo qualquer tipo de comunicação dos 

candidatos que ainda realizavam a prova com o ambiente externo ao recinto do concurso. Outrossim, o procedimento 

de abertura do envelope de segurança contendo a reserva técnica de cadernos de provas, adotado em casos de falha de 

impressão, falta de material e/ou inclusão de candidatos, é formalmente registrado em ata de coordenação, havendo a 

presença de no mínimo duas testemunhas que acompanham todo o processo até a entrega dos cadernos aos 

respectivos candidatos, assegurando, de igual maneira, o sigilo e inviolabilidade do material. Assim, não há quaisquer 

indícios de irregularidades capazes de macular a integridade do certame. 
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Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 2 não se trata dos  “PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS-PCN”. Ocorre que um trecho de tal documento 

foi utilizado – como poderia ter sido feito com qualquer outro texto - para a elaboração de uma questão de 

“Compreensão e interpretação de textos”, conteúdo previsto no edital para o cargo para o qual a prova foi aplicada. A 

resposta para tal questão não dependia de quaisquer conhecimentos específicos acerca dos parâmetros curriculares 

nacionais, mas sim de uma interpretação de tal fragmento de texto explicitado no corpo da questão em relação ao texto 

apresentado “Entrevista com Ana Maria Machado”.  

Fonte: Questão em análise. 

 

Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra razão se refere simplesmente a operação de divisão. O conteúdo está previsto no edital: ângulos: 

reto, agudo e obtuso. Resolução de problemas: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Segue a resolução: 

     α/β=0,44      

     α=0,44β 

     α+β=180° 

     0,44β+β=180° 

     1,44β=180° 

     β=125°  α= 55°  

     β−α=70° 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Análise de cada alternativa de resposta: 
 

a) A porcentagem de homens que abandonaram o vício de fumar foi maior na região Centro-Oeste. Na região 

Centro-Oeste a barra referente aos homens está mais próxima do número 1 que nas demais barras que 

representam as outras regiões do país. Assim na região Centro-Oeste a relação entre o número de homens 

que abandonaram o vício de fumar e o número de homens que mantiveram o vício foi maior em 

comparação com as demais regiões, revelando, portanto que a porcentagem de homens que abandonaram 

o vício de fumar foi maior nessa região do que nas demais.  

b) Apenas na região Sul a porcentagem de homens  que abandonaram o vício de fumar superou a porcentagem 

de mulheres que abandonaram o mesmo vício. 

Ao se comparar a barra dos homens com a barra das mulheres em cada região, verifica-se que a barra dos 

homens supera a das mulheres apenas na região Sul, revelando assim que a porcentagem de homens que 

abandonaram o vício de fumar superou a porcentagem de mulheres que abandonaram o mesmo vício 

apenas nessa região. 

c) Em todas as regiões do país, o número de homens que abandonaram o vício de fumar foi menor do que o 

número de homens que mantiveram fumando. 

 

Analisando o gráfico verifica-se que todas as barras referentes aos homens são inferiores a 1. Sendo assim 

em todas as regiões do país, o número de homens que abandonaram o vício de fumar foi menor que o 

número de homens que continuaram a fumar. 

d) Na região Sudeste a porcentagem de mulheres que abandonaram o hábito de fumar foi inferior a 

porcentagem de homens que abandonaram o mesmo vício.  
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Analisando o gráfico verifica-se que na região Sudeste a barra referente às mulheres é superior à barra 

referente aos homens indicando assim que a porcentagem de mulheres que abandonaram o hábito de 

fumar foi superior a porcentagem de homens que abandonaram o mesmo vício nessa região. 

Sendo assim a alternativa d) está INCORRETA. 

e) O número de mulheres que abandonaram o vício de fumar foi maior que o número mulheres que        

continuaram a fumar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Analisando o gráfico, verifica-se que as barras referentes às mulheres são superiores a 1 nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. Sendo assim nessas regiões do país, o número  de mulheres que abandonaram o 

vício de fumar foi maior que o número de mulheres que continuaram a fumar. 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Idade de Alexandre=A; Idade de Bruno=B. 

A/B=1,2 

A=1,2B      

A e B são números naturais. Para que o produto 1,2B seja um número natural o algarismo das unidades de B 

deve ser 0 ou 5. 

Testando:  B= 5 -> A= 1,2.5=6 (diferença de idade= 1 ano) 

                  B=10 -> A =1,2.10=12 (diferença de idade = 2 anos) 

                  B= 15 -> A= 1,2.15=18 (diferença de idade = 3 anos) 

                  B= 20 -> A= 1,2.20=24 (diferença de idade = 4 anos) 

                  B= 25 -> A= 1,2.25=30 (diferença de idade = 5 anos) 

                  B= 30 -> A= 1,2.30=36 (diferença de idade = 6 anos) 

                  B= 35  -> A = 1,2.35=42 (diferença de idade =7anos, OK) 

Soma das idades= 35+42= 77 anos 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
´E um assunto atualíssimo, principalmente por conta do fato persistir e do Oriente Médio, Islã e afins, serem assuntos 

que não saem da mídia atual. Existem, infelizmente, um pouco por toda a parte do mundo, mulheres que sofrem 

discriminação. É um dos assuntos mais críticos que os muçulmanos tentam esconder dos ocidentais, pois ninguém 

consegue imaginar que possa existir uma religião que confesse ter este tipo de tratamento para com as mulheres. No 

islamismo, a mulher é considerada um “brinquedo” (daí porque foi usada a palavra “que” em vez de “quem”). Isto é 

tirado literalmente do que o profeta Maomé e o Justo Califa Umar Ibn Al Khattab (um dos sogros de Maomé) 

declararam; do verdadeiro tratamento que as mulheres recebem nos dias de hoje na maioria dos países islâmicos; e da 

diferentes doutrinas do islamismo a respeito das mulheres (casamento no islamismo, direitos da mulher, status da 

mulher em comparação com os homens, os deveres da mulher para com o seu marido, etc.).Em seu livro, Al-Musanaf 

(Vol. 1, parte 2, página 263), Abu Bakr Ahmed Ibn Abd Allah (um dos sábios muçulmanos) disse: “Umar (o Justo Califa) 

estava certa vez falando, quando sua esposa o interrompeu, e ele disse a ela: ‘Você é um brinquedo, se precisar de você, 

eu a chamo’”. Amru Bin Al Aas (também um Califa) disse: “Mulheres são brinquedos; escolha uma” (Kans-el-Ummal, Vol. 

21, Hadith N° 919). O próprio Maomé disse: “A mulher é um brinquedo, quem quiser levá-la, deve cuidar dela”, segundo 

Ahmed Zaki Tuffaha, na página 180 do livro Al-Mar’ah wal-islam (A Mulher e o Islamismo). 

Sura 4.34 (um capítulo do Alcorão) declara: “Os homens têm autoridade sobre as mulheres porque Alá fez um superior à 

outra”. Na página 36 deste livro, A Mulher e o Islamismo, Ahmed Zaki Tuffaha escreveu: “Deus estabeleceu a 

superioridade do homem sobre a mulher pelo verso acima (Sura 4.34), o que não permite a igualdade entre o homem e 
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a mulher. Porque aqui o homem está sobre a mulher devido à sua superioridade intelectual...” No Islamismo, não 

somente a mulher é considerada um brinquedo e inferior ao homem, mas as mulheres são consideradas como tendo 

muitas deficiências.  O homem pode se casar com até quatro mulheres livres ao mesmo tempo, e pode divorciar-se de 

uma delas e casar-se com uma quinta, desde que não mantenha mais do que quatro esposas ao mesmo tempo. Ele pode 

ter sexo com um número ilimitado de moças escravas e concubinas. Sura 4.3 diz: “Se você tem medo de não poder 

tratar com justiça os órfãos, case-se com as mulheres que você escolher, duas ou três ou quatro, mas se você tem medo 

de não poder agir com justiça [com elas], então somente uma, ou aquela que a sua mão direita possui que seja mais 

apropriada, para evitar que você cometa injustiça”. 

Fonte: 

• http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_hist.pdf 

• NAPOLITANO, Marcos- História para o ensino médio; volume único/ Marcos Napolitano, mariana Villaça- São 

Paulo: Atual, 2013. P. 144 

• http://edsonclaudia.blogspot.com.br/2013/05/como-as-mulheres-sao-tratadas-no.html 

• http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/islamismo/contexto_debate.html 

Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A resposta CORRETA é a letra B. A região, onde é hoje o município de Cascavel, antes ocupada pelos espanhóis, teve 

como primeiros habitantes os índios caingangues. Os índios caingangues habitavam esta região, que teve a ocupação 

iniciada pelos espanhóis em 1557, quando fundaram a Ciudad del Guairá, atual Guaíra. A história de Guaíra relaciona-se, 

portanto à  historia de Cascavel. Uma nova ocupação ocorreu a partir de 1730, com o tropeirismo.  

A área atual teve seu povoamento iniciado a partir do final da década de 1910, por colonos caboclos e descendentes de 

imigrantes eslavos. O primeiro povoado, denominado Encruzilhada, surgiu em março de 1928, com a instalação do 

primeiro pioneiro e a construção de seu armazém, o que proporcionou a chegada de novas pessoas, que traziam ideias e 

investimentos. A Vila foi oficializada pela prefeitura de Foz do Iguaçu em 1936, com a denominação de 

Cascavel. Cascavel se desenvolveu e hoje é conhecida como a Capital do Oeste Paranaense, por ser o polo econômico da 

região e um dos maiores do Paraná.  Uma nova ocupação teve início a partir de 1730, com o tropeirismo, mas o 

povoamento da área do atual município começou efetivamente no final da década de 1910, por colonos caboclos e 

descendentes de imigrantes eslavos, no auge do ciclo da erva-mate. Na década de 1930, com o ciclo da erva-mate já 

extinto, iniciou-se o ciclo da madeira, que atraiu grande número de famílias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, em 

especial, colonos poloneses, alemães e italianos, que juntos formaram a base populacional da cidade.  

Fonte: 

• http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_hist.pdf 

• http://www.portalkaingang.org/index_povo_1default.htm 

• http://www.suapesquisa.com/historia/.htm 

• http://www.cascavel.pr.gov.br/simbolos.php 

• http://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/municipios-parana/ 

Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Falar sobre Heraldica foi uma forma de contextualizar a questão, cujo foco específico é o Brasão da cidade de Cascavel, o 

que com certeza se relaciona ao conteúdo programático. A resposta CORRETA é a letra B. Segundo a LITERATURA DE 

ESCUDO, o bleu fala da justiça e vigilância com que os poderes Constituídos de Cascavel olham por seus interesses, de 

cidade que cresce pelo trabalho e nobreza de sua gente.  

A Cascavel se constitui na arma falante da cidade e Município e é de ouro, porque suas características são as de uma 

cidade rica, generosa e de uma economia sólida. A Coroa de ouro lembra o orago da cidade, Nossa Senhora Aparecida, 

Santa que protege a religiosidade e prosperidade da gente de Cascavel.  

As quatro estrelas de prata falam da paz, pureza, integridade e brandura em que os homens de Cascavel vão 
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desenvolvendo suas atividades, sempre seguros e firmes nas possibilidades que a cidade lhes oferece.  

A bordadura do escudo lembra os rios Piquiri de Iguaçu, cujas águas fertilizam as terras do Município, proporcionando 

férteis colheitas.  

O fitão de sínople fala que as terras de Cascavel, possibilitando várias espécies de semeaduras, proporcionam 

abundâncias de colheitas.  

A palavra Cascavel que aparece com o dístico em seu fitão lembra que no Município, todos se unem em torno do bem 

estar comum, que é o progresso da cidade.  

Fonte: 

• http://seeklogo.com/cascavel-pr-logo-192389.html 

• http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_hist.pdf 

• http://www.suapesquisa.com/historia/heraldica.htm 

• http://www.cascavel.pr.gov.br/simbolos.php 

• http://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolo/brasao-municipios-parana/ 

Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos recursais improcedentes, pois o tema da questão supracitada abordado trata-se das  “Concepção da 

Disciplina de História e do ensino de História para os Anos Iniciais”, conteúdo este, conforme ANEXO II –EDITAL Nº 

050/2016,p.20. O fato do enunciado  citar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), não invalida a questão, pois além 

do edital não referenciar fontes bibliográficas,  este, como próprio nome já diz é uma referencia nacional para educação.  

Observa-se que o enunciado encontra-se bem embasado com características sugestivas do assunto a ser tratado e 

abordado. Ainda que o edital não sugere referência bibliográfica a citação que ilustra o enunciado não fere as normas do 

certame. O questionamento é claro e objetivo. A questão é inédita e encontra-se embasada em documento público e  

enquadra-se no conhecimento básico do profissional. 

Vale ressaltar, que o  Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel – 

Volume II, foi indicado, entretanto, o próprio currículo do município, baseia-se nas propostas dos PCNs, conforme 

ilustrado abaixo: 

“Na proposta dos PCN para a área de História, um dos objetivos mais relevantes é a constituição da “identidade social do 

estudante, fundada no passado comum de seu grupo de convívio, mas articulada à história da população brasileira” 

(BRASIL, 1997a, p. 32). Três aspectos são fundamentais para que os estudos históricos levem o aluno a atingir este 

objetivo: a relação entre o particular e o geral, a “construção das noções de diferenças e semelhanças” e a “construção 

de noções de continuidade e de permanência” (BRASIL, 1997, p. 32-33). Os conteúdos foram organizados em dois eixos 

temáticos: História Local e do Cotidiano e História das Organizações Populacionais, para o primeiro e segundo ciclo, 

respectivamente  

(Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel – Volume II, P 258) 

Quanto ao tema abordado na supracitada questão, pode-se observar com clareza, que o próprio Currículo da Rede 

Municipal de Ensino de Cascavel – Volume II, na página 264, trata do mesmo tema: 

“... Quanto a esses aspectos, pontuamos dois pressupostos fundamentais defendidos neste currículo: 1. A definição de 

‘realidade do aluno’ deve ser compreendida no contexto das relações sociais reais (vivenciadas) e potenciais (aquelas que 

o aluno não vivencia, mas é capaz de compreender por meio da vivência dos outros). 2. A vinculação entre o passado e o 

presente a partir da realidade do aluno, é estabelecida por meio das perguntas que o professor orienta a serem feitas, 

mediando diferentes temporalidades...” 

E ainda, na página 267, do mesmo currículo, pode-se observar que os três conceitos fundamentais para compreensão da 

História citados no enunciado da questão supracitada, estão também indicados, conforme segue ilustração do trecho: 

“... Fato Histórico – narrativa construída a partir de determinado conceito sobre o sujeito histórico; considerando os 

aspectos temporais de interpretação do passado e as relações causais (causalidade) entre as fontes, que é transmitido 

ou silenciado, em forma de saber científico – HISTÓRIA. Destacamos que essas categorias articuladoras não podem ser 

ENSINADAS por si só. Elas dependem, obrigatoriamente, de um conteúdo a partir do qual serão pensadas. O professor 

deve ENSINAR um conteúdo. Esse é o ponto chave sobre o qual se estrutura esta proposta e que a diferencia de outras 
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propostas que consideram os conteúdos como menos importantes, destacando a importância de desenvolver as 

competências..." 

E finalmente, a própria bibliografia do Currículo de Cascavel, pagina 293, indica como referencia bibliográfica os PCNs: 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais: História e Geografia. Brasília, DF, 

1997 (a) 

______ Ministério da Educação e do Desporto (1997). Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução. Brasília, DF, 1997 

(b). 

Portanto, esta banca considera a questão valida e ratifica o edital publicado. 

Fonte:  

• EDITAL Nº 050/2016 CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR  

• Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel –  Paraná 

Volume II 

• BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais: História e Geografia. Brasília, 

DF, 1997 (a) 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Geografia possui um conjunto de conceitos-chave, a saber: espaço geográfico, paisagem, território, lugar e 

região. Além disso, temas relativos à disciplina. A questão começou abordando essa afirmativa e apresentou 

um desses conceitos, no caso exclusivamente o conceito de espaço apresentado por Milton Santos, pois o 

questionamento foi qual dos conceitos-chave foi abordado, sendo a resposta Espaço.  

Fonte: PCN – Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências 

Humanas e suas Tecnologias 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há possibilidade de ter duas respostas, uma vez que a Floresta de Araucária é uma vegetação homogênea, formada 

predominantemente por pinheiros. A Mata Atlântica é uma heterogênea, sendo que não há predominância de pinheiros 

e sim de outras espécies vegetacionais. 

Fonte: Geografia do Brasil. Curso Intensivo Marista – Paraná 2000. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos recursais improcedentes, pois o tema da questão supracitada abordado trata-se das  “Concepção da 

Disciplina de Geografia para os Anos Iniciais”, conteúdo este, conforme ANEXO II –EDITAL Nº 050/2016, p.20.  

O fato de o enunciado citar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), não invalida a questão, pois além do edital não 

referenciar fontes bibliográficas,  este, como próprio nome já diz é uma referencia nacional para educação. Observa-se 

que o enunciado encontra-se bem embasado com características sugestivas do assunto a ser tratado e abordado. Ainda 

que o edital não sugere referência bibliográfica a citação que ilustra o enunciado não fere as normas do certame. O 

questionamento é claro e objetivo. A questão é inédita e encontra-se embasada em documento público e  enquadra-se 

no conhecimento básico do profissional. 

O tema da questão abordada está contido no conteúdo programático do Edital em questão. Sendo que no capítulo do 

Currículo que trata da Concepção do estudo de Geografia nas séries iniciais, há várias citações do tema abordado. Segue 

abaixo, algumas ilustrações:  

“Segundo Santos (1994, p. 75) “[...] produzir é produzir espaços [...]”. Esse posicionamento implica em entender os 

processos de produção do espaço levando-se em consideração o movimento do conhecimento, sua natureza social e 

histórica, produzido em função das necessidades humanas em diferentes espaço-temporalidades. Partir da análise dos 

objetos concretos também é trabalhar com os objetos do presente, pois estes podem ser compreendidos como vestígios 

da ação, portanto, materializações no espaço que testemunham as relações Homem x Meio.  “(p. 228) 
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 “Convém lembrar que, dos referenciais básicos do conhecimento geográfico, um deles é o mais específico à Geografia: 

trata-se do ESPAÇO. Porém, as tensões sociais e o tempo devem ser considerados igualmente importantes na 

compreensão dos arranjos espaciais. “(p.235) 

“O objeto de estudo da Geografia é o espaço, e este favorece a investigação dos processos sociais que constituem ou 

constituíram as configurações espaciais, numa perspectiva de análise histórica do conhecimento científico da paisagem. 

É imprescindível que os conteúdos mediados pelo professor tornem-se significativos ao aluno, e que este consiga 

relacionar a aprendizagem dos conhecimentos escolares com o seu dia-a-dia.” (p.  246) 

E finalmente, a resposta solicitada na questão supracitada, também está coerente com o Currículo de Cascavel: 

“Aquela Geografia ensinada, fundada exclusivamente na memorização, visava à formação unilateral, pois não 

permitia a compreensão das contradições presentes nas ordenações espaciais. Em outras palavras, o espaço era 

apresentado como a-histórico, estático, desprovido de contradições e estanque, como se os arranjos espaciais estivessem 

descolados das relações sociais de produção. Tal forma de conceber a Geografia desconsiderava o movimento e a 

contradição dialética existentes nas relações sociais que 231 são e estão materializadas no espaço, o que conferiu 

margem à reprodução da alienação e, portanto, viabilizou também a do capital.” (p.235) 

A banca julga improcedentes os recursos, valida a questão supracitada e ratifica o gabarito publicado. 

Fontes:  

• EDITAL Nº 050/2016 CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR  

• Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel – Paraná 

Volume II 

• BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais: História e Geografia. Brasília, 

DF, 1997 (a) 

Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi formulada seguindo o conteúdo do edital. Nele consta, fotossíntese e respiração, como conteúdos 

programáticos. De acordo a bibliografia, o estudo da respiração vem logo após o da fotossíntese. Portanto, a respiração 

que consta no edital, se refere à respiração celular, que está disponível no conteúdo de ensino médio. Vale lembrar, que 

o nível das questões pedida no edital é superior completo.  

Fonte: Lopes, S e Rosso, S. Biologia volume único. Editora Saraiva. São Paulo. 2006. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a bibliografia utilizada para formular a questão, o condiloma acuminado, aparece rugas, e não lesões de 

consistência dura, como é o caso da Sífilis. Outro detalhe que o enunciado descreve, são as causas sífilis, que diferente 

do condiloma, são: problemas mentais, dificuldades de coordenação motoras e cegueira. No caso o condiloma, causado 

pelo HPV, pode desenvolver câncer nos órgãos genitais e no ânus. Portanto, a letra B, “Sífilis, causada pela bactéria 

Treponema pallidum”, é a resposta correta.  

Fonte: Amabis, J. M. e Martho, G. R. Biologia dos organismos, volume 2. Editora Moderna. São Paulo, 2010. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos recursais improcedentes, pois o tema da questão supracitada abordado trata-se das  Concepções  da 

disciplina de Ciências para os Anos Iniciais; “conteúdo este, conforme ANEXO II –EDITAL Nº 050/2016, p.20.  

O fato do enunciado  citar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), não invalida a questão, pois além do edital não 

referenciar fontes bibliográficas,  este, como próprio nome já diz é uma referencia nacional para educação. Observa-se 

que o enunciado encontra-se bem embasado com características sugestivas do assunto a ser tratado e abordado. Ainda 

que o edital não sugere referência bibliográfica a citação que ilustra o enunciado não fere as normas do certame. O 

questionamento é claro e objetivo. A questão é inédita e encontra-se embasada em documento público e  enquadra-se 

no conhecimento básico do profissional. 
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O tema da questão abordada está contido no conteúdo programático do Edital em questão. Sendo que no capítulo do 

Currículo que trata da Concepção do Estudo de Ciências nas séries iniciais, há várias citações do tema abordado. Segue 

abaixo, algumas ilustrações:  

“... Os conceitos científicos, ao serem ensinados à criança por meio da educação escolar, superam por incorporação os 

conceitos cotidianos, ao mesmo tempo em que a aprendizagem daqueles ocorre sobre a base da formação destes. 

(DUARTE, 2003, p. 48)”  ... p.164 

“  ... Portanto, objetivamos, com o ensino de Ciências, propor ao educando a compreensão dos fenômenos e da relação 

do homem com a natureza em virtude da relação do homem com o homem no âmbito da sociedade. Assim, afirmamos 

que os pressupostos teóricos adotados para esta proposta de estudos – ciências da natureza percorrem a dinâmica 

evolutiva de todo o processo histórico-social dos homens. Para isso, é preciso superar a concepção linear de ensino e 

redimensioná-la a partir das suas necessidades materiais. “O estudo da tecnologia é, em primeiro lugar, a análise da 

forma material adotada pelo desenvolvimento das forças produtivas” (KATZ, 1996, p. 9)...” p.165 

“  ... Desta forma, os conteúdos elencados neste currículo estão organizados de forma a contemplar a relação pertinente 

entre a ação do homem na natureza, as transformações, suas causas e consequências. Assim, compreendemos a 

tecnologia como a exteriorização da capacidade do homem em inovar e transformar, como acentua Katz:  ‘a mudança 

tecnológica é a exteriorização da capacidade do homem em transformar a natureza por meio do trabalho’ (1996, p. 9) 

166 

Fontes:  

• EDITAL Nº 050/2016 CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR  

• Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel – Paraná 

Volume II 

• BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências. Brasília, DF, 1997 (a) 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento improcedente.  Após análise da situação exposta é possível, através da legislação vigente garantir a presença 

do menor a escola, pois de acordo com a LDB que dispõe em seu Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições 

educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: 

VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No enunciado da questão consta que de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente é dever do Estado, da 

família e da sociedade garantir o direito de crianças e adolescentes à liberdade, à dignidade, à convivência familiar e 

comunitária, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à proteção do trabalho.  

Entretanto, o comando solicita que indique a alternativa que  NÃO é considerada dever do estado. Segundo o ECA, está 

disposto em seu Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;  

conforme Alternativa E 

... 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino; conforme Alternativa D 

... 
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V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

conforme Alternativa C  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador; conforme Alternativa B 

A única  alternativa que não é uma dever do Estado é Alternativa A  por se tratar do,  

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 

Portanto, os argumentos recursais improcedem. 

Fonte: 

• BRASIL - LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança do Adolescente - ECA  

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Candau e Moreira, (2008)  o currículo  é um espaço de produção de significados, um conjunto de práticas que 

propiciam a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social e que contribuem para a construção de 

identidades sociais e culturais. Sendo assim, deve se considerar algumas questões importantes  para  tomada de 

consciência desse processo.  

Portanto são improcedentes os argumentos recursais, pois não há como desenvolver nenhum  “Planejamento 

(objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos, recursos e avaliação escolar), conteúdo este, conforme 

edital, Anexo II, página 21. 

Fonte: 

• Indagações sobre currículo: currículo e avaliação / [Cláudia de Oliveira Fernandes, Luiz Carlos de Freitas]; 

organização do documento Jeanete  Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. – Brasília: 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 

• http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf 

• EDITAL Nº 050/2016 CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR  

• Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel – Paraná 

Volume II 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais são improcedentes, pois de acordo com o EDITAL DE CONCURSO N.º 050/2016 *Atualizado 

conforme Retificação nº 01, de 16 de março de 2016, Retificação nº 02, de 17 de março de 2016, Retificação nº 03, de 

23 de março de 2016, Retificação nº 04, de 29 de março de 2016 e Retificação nº 05, de 31 de março de 2016. O 

conteúdo Programático de FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO, que segue abaixo na íntegra, conforme edital, pág., 21, a 

LDB, encontra-se citada, como conteúdo obrigatório de estudo para o certame: 

“ (abordagem teórica: Materialismo Histórico Dialético, Psicologia Histórico Cultural e Pedagogia Histórico Crítica) Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei Federal nº 9.394/1996); Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

Concepção de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; Planejamento (objetivos, conteúdos, 

encaminhamentos metodológicos, recursos e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano/periodização; 

Apropriação do conhecimento; Concepção de avaliação; Pressupostos teóricos para a Educação de pessoas com 

deficiências; Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel – Volume II, 

disponível em “publicações” no endereço eletrônico: www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semed.” 
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Ademais, conforme o próprio Currículo da Rede Municipal citado como referencia para estudo, há um capítulo tratando 

dos PRESSUPOSTOS TEÓRICOS PARA A EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, que também é um conteúdo 

obrigatório para estudo do certame. Vale ressaltar que, uma das referencias citadas nesse capítulo e em muitos outros, 

nesse currículo de Cascavel é a própria LDB. 

Fonte: 

• EDITAL Nº 050/2016 CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR  

• Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel –  Paraná 

Volume II 

• Lei Nº 4.024, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1961. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br. Acesso em 23 de nov. 2007. 

Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não procedem, pois em analise mais apurada do que foi citado, percebe-se que o gabarito 

divulgado continua correto. 

 Conforme o argumento, “’... o Plano da escola engloba o regimento escolar e o Projeto Político Pedagógico...”  

O item I, que afirma na supracitada questão que é o Planejamento de ensino ou Plano de Aula que engloba Regimento 

escolar e o PPP. Portanto é Falso o item. 

 “...O planejamento de ensino, ou Plano de aula, é a tradução do plano da escola para o trabalho em sala de aula. É um 

roteiro organizado das unidades didáticas para um ano ou semestre...” 

 Entretanto, no item II, afirma que o Plano da escola é um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano ou 

semestre, tornando-a também falsa. 

E no terceiro item, afirma corretamente que “...O planejamento de ensino, e contém os seguintes componentes: ementa 

da disciplina, justificativa da disciplina em relação aos objetivos gerais da escola e do curso; objetivos gerais; objetivos 

específicos, conteúdo (com a divisão temática de cada unidade); tempo provável (número de aulas do período de 

abrangência do plano); desenvolvimento metodológico (métodos e técnicas pedagógicas específicas da disciplina); 

recursos tecnológicos; formas de avaliação e referencial teórico (livros, documentos, sites, etc.).” 

Portanto, os argumentos recursais encontram-se improcedentes.  

A sequência correta das afirmativas é F, F e V. 

Fonte: LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão escolar: teoria e prática. 4ª ed. Goiânia: Editora alternativa. 2001. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo diversos estudiosos e pesquisadores na área educacional, os modelos teóricos de Piaget e Vygotsky seguem 

condutas interacionistas, onde o processo de conhecimento é dinâmico e privilegia a interação entre o sujeito que busca 

conhecer o objeto e o próprio objeto a ser conhecido, estabelecendo-se entre ambas as relações recíprocas que 

modificam tanto o primeiro quanto o segundo. No entanto, Vygotsky parece ter analisado de forma diferente o 

desenvolvimento das funções cognitivas, especificamente humanas, a partir de princípios interacionistas. 

É correto que Vygotsky baseou-se nos conceitos de Marx e Engels para estender o conceito de mediação na interação 

homem-ambiente pelo uso de instrumentos e signos. Entretanto, ele foi  além dos conceitos tradicionais, foi   o   

primeiro a sugerir, numa perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano, que o processo de conhecimento 

se dá a partir das relações com os objetos de conhecimento intermediadas pelos outros, que são os responsáveis pela 

elaboração das estruturas cognitivas do sujeito, ou seja, a ideia de mediação é de fundamental importância para a 

compreensão das concepções de Vygotsky. 

Para ele, o sujeito não tem acesso direto aos objetos, ou seja, esse acesso é mediado pelos sistemas simbólicos de que o 

sujeito dispõe. O conceito de mediação desdobra-se em dois aspectos complementares: o processo de representação 

mental e a origem social das operações com sistemas simbólicos, ou seja, é a cultura que fornece ao indivíduo os 

sistemas simbólicos de representação da realidade. 
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As implicações da teoria interacionista sócio histórica de Vygotsky na educação são inúmeras, pois possibilita um 

repensar a prática pedagógica no que se refere às relações existentes entre a aprendizagem escolar e desenvolvimento, 

à formação e desenvolvimento de conceitos, à importância da mediação do professor na transmissão da cultura, ao 

papel dos conteúdos, enquanto componente do processo ensino-aprendizagem, no desenvolvimento do psiquismo 

humano. 

Portanto, não há de se pensar em um único universo de educadores, haja vista que no edital é publicado em 

âmbito nacional e não há referencia de obras a ser utilizadas por essa banca. 

A banca julga e valida a questão supracitada como improcedentes os argumentos recursais,   ratificando o 

gabarito publicado. 

Fontes: 

• VYGOTSKY, L.S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987 

• Baquero, Ricardo. Vygotsky e a aprendizagem escolar. Porto Alegre: Editora Artes Médicas. 1998. 

• VIGOTSKII, Lev Semionovich. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. In: VIGOTSKII, L. S.; 

LURIA A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. Tradução Maria da Penha Villalobos. 

9. edição – São Paulo: Ícone, 2001, p. 103-117.  

• VIGOTSKII, Lev S.; LURIA A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. Tradução Maria da 

Penha Villalobos. 9. ed. São Paulo: Ícone, 2001.  

Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Gasparin (2009) A primeira fase é a “Prática Social do Conteúdo”, ou  “Prática Social Inicial”, a nomenclatura 

pode ser diferente, mas o significado é o mesmo esta é a fase de aproximação do aluno ao conteúdo. “os conteúdos não 

interessam a priori e automaticamente, aos aprendentes. É necessário relacioná-los aos conceitos empíricos trazidos por 

eles”.  

A Problematização tem como finalidade selecionar as principais interrogações levantadas na prática social a respeito de 

determinado conteúdo. Essas questões, em consonância com os objetivos de ensino, orientam todo o trabalho a ser 

desenvolvido pelo professor e pelos alunos. Esta fase consiste, na verdade, em selecionar e discutir problemas que têm 

sua origem na prática social, descrita no primeiro passo desse método, mas que se ligam e procedem, ao mesmo tempo, 

do conteúdo a ser trabalhado. 

A terceira fase, a Instrumentalização, é o momento em que os alunos serão confrontados com o conteúdo. Isso ocorre a 

partir das questões levantadas na Prática Social Inicial e sistematizadas com a Problematização. É nesta etapa em que os 

alunos, sujeitos do conhecimento, são apresentados aos conceitos científicos e com ajuda do professor, compara-os 

com seus próprios conhecimentos (Gasparin, 2009). 

Na prática, a Instrumentalização consiste na apresentação dos conceitos científicos aos alunos. Isso pode ser feito de 

diversas formas, por meio das técnicas didáticas, como aula expositiva, expositiva-dialogada, seminários, 

experimentação em laboratório, debates, entrevistas, palestras, análise de filmes e vídeos, debates, entre outros. O 

importante que eles propiciem aos alunos a realização das seguintes atividades mentais: memorizar, compreender, 

aplicar, analisar, sintetizar e avaliar (Gasparin, 2009). 

A quarta fase é a Catarse. Segundo Gasparin (2009), se na Instrumentalização a operação mental por excelência é a 

análise, na Catarse é a síntese. Como foi escrito antes, os questionamentos levantados no início do trabalho pedagógico 

devem estar sempre presentes. É nesta etapa em que os alunos deverão mostrar o quanto se aproximaram da solução 

destes, mesmo que de forma ainda incompleta, ou com os conceitos já assimilados, mas ainda não totalmente 

construídos. “Esta é a fase em que o educando sistematiza e manifesta que assimilou, isto é, que assimilou a si mesmo 

os conteúdos de trabalho usados na fase anterior” (GASPARIN, 2009, p.123). Este é o momento de expressão do aluno, 

daquilo que ele aprendeu, de forma oral ou escrita.  

A quinta fase do método proposto por Gasparin e Saviani é a Prática Social Final do Conteúdo. É o ponto de chegada. É a 

realidade, que também é o ponto de partida. Porém, apesar da referência ser a realidade, ela é diferente. Isso porque 

no início é a visão do todo, naturalizada, caótica. No final, é a visão do todo novamente, mas reconstruído, 
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compreendido pelo todo e pelas partes. Neste momento, o aluno tem um novo posicionamento perante a prática social. 

“Todavia, esse processo de compreensão do conteúdo ainda não se concretizou como prática. Esta exige uma ação real 

do sujeito que aprendeu, requer uma aplicação” (GASPARIN, 2009, p.140). 

Portanto, a banca julga improcedente o recurso apresentado.  

Fonte: 

• P O I É S I S – REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO – UNIVERSIDADE DO 

SUL DE SANTA CATARINA UNISUL, Tubarão, v. 6, n. 10, p. 497 - 523, Jul./Dez. 2012.  

• A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA NO CONTEXTO DAS TEORIAS DE EDUCAÇÃO 

• GASPARIN, João Luiz. Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. 5ª ed. Rev. Campinas, São Paulo: Autores 

Associados, 2009. – (Coleção educação contemporânea). 

Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos improcedentes, tendo em vista a fundamentação da supracitada questão estar fielmente embasada no 

Currículo de Educação Básica VII, contido no edital deste certame. 

ITEM I,  VERDADEIRO, pois consta na p. 52 do Currículo de Cascavel VII “...Para a progressão de estudos do 2º ano ao 5º 

ano, a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel optou pelo regime de seriação previsto no caput do artigo 23 da 

LDB 9394/96.” 

ITEM II, FALSO, pois consta na p. 52 do Currículo de Cascavel VII, “...Nesse sentido, mesmo com a opção de não haver 

reprovação no 1º ano, entende-se que é fundamental assegurar-se que os conteúdos selecionados sejam transmitidos 

de forma intencional e com rigor científico e metodológico, visando uma aprendizagem qualitativa a todos os alunos.”  

ITEM III VERDADEIRO, pois consta na p. 52 do Currículo de Cascavel VII, que “... O registro do aproveitamento escolar 

dos alunos do 1º e 2º ano será efetivado por parecer descritivo, do 3º ao 5º ano será atribuída nota (valor), resultado da 

avaliação processual e diagnóstica, com média estabelecida pelo Sistema Estadual de Ensino e regulamentada no 

Regimento Interno de cada unidade escolar. Salientamos que esse instrumento de registro está em concordância com o 

artigo 24, inciso V, da LDB 9394/96.” 

ITEM IIV FALSO, pois consta na p. 52 “ ... A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência 

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 

finais. Dessa forma, fica compreendido que a avaliação do processo ensino-aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental de nove anos deve ser assumida como principio processual e diagnóstico, com o objetivo de 

redimensionar a prática pedagógica, de elaborar instrumentos e procedimentos de observação, de registro e de reflexão 

constante do processo ensino-aprendizagem. Contrário ao que afirma no item da questão, citando a avaliação como 

principio classificatório e formativo. 

 Vale ressaltar ainda, quanto ao argumento recursal que cita, ter  a escola a possibilidade de não apenas atribuir nota 

com valor numérico, podendo utilizar diversos instrumentos, conforme são nas escolas do município, também está 

coerente, pois conforme afirmado no próprio item da questão, “O registro do aproveitamento escolar dos alunos do 1º 

e 2º ano será efetivado por parecer descritivo, do 3º ao 5º ano será atribuída nota (valor), resultado da avaliação 

processual e diagnóstica, com média estabelecida pelo Sistema Estadual de Ensino e regulamentada no Regimento 

Interno de cada unidade escolar. (p 52).   

Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/11072012_ensino_fundamental_-_anos_iniciais.pdf p 52 E 53 

 

 
Cargo: Professor de Educação Infantil 
 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra razão se refere simplesmente a operação de divisão. O conteúdo está previsto no edital: ângulos: 

reto, agudo e obtuso. Resolução de problemas: adição, subtração, multiplicação e divisão. 
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Segue a resolução: 

     α/β=0,44      

     α=0,44β 

     α+β=180° 

     0,44β+β=180° 

     1,44β=180° 

     β=125°  α= 55°  

     β−α=70° 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Análise de cada alternativa de resposta: 
 

a) a porcentagem de homens que abandonaram o vício de fumar foi maior na região Centro-Oeste.  

 

Na região Centro-Oeste a barra referente aos homens está mais próxima do número 1 que nas demais barras 

que representam as outras regiões do país. Assim na região Centro-Oeste a relação entre o número de homens 

que abandonaram o vício de fumar e o número de homens que mantiveram o vício foi maior em comparação 

com as demais regiões, revelando, portanto que a porcentagem de homens que abandonaram o vício de fumar 

foi maior nessa região do que nas demais.  

b) apenas na região Sul a porcentagem de homens  que abandonaram o vício de fumar superou a porcentagem 

de mulheres que abandonaram o mesmo vício. 

Ao se comparar a barra dos homens com a barra das mulheres em cada região, verifica-se que a barra dos 

homens supera a das mulheres apenas na região Sul, revelando assim que a porcentagem de homens  que 

abandonaram o vício de fumar superou a porcentagem de mulheres que abandonaram o mesmo vício 

apenas nessa região. 

c) em todas as regiões do país, o número  de homens que abandonaram o vício de fumar foi menor do que o 

número de homens que mantiveram fumando. 

Analisando o gráfico verifica-se que todas as barras referentes aos homens são inferiores a 1. Sendo assim 

em todas as regiões do país, o número de homens que abandonaram o vício de fumar foi menor que o 

número de homens que continuaram a fumar. 

d) na região Sudeste  a porcentagem de mulheres que abandonaram o hábito de fumar foi inferior a 

porcentagem de homens que abandonaram o mesmo vício.  

Analisando o gráfico verifica-se que na região Sudeste a barra referente às mulheres é superior à barra 

referente aos homens indicando assim que a porcentagem de mulheres que abandonaram o hábito de 

fumar foi superior a porcentagem de homens que abandonaram o mesmo vício nessa região. 

Sendo assim a alternativa d) está INCORRETA. 

e) o número de mulheres que abandonaram o vício de fumar foi maior que o número mulheres que 

continuaram a fumar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Analisando o gráfico, verifica-se que as barras referentes às mulheres são superiores a 1 nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. Sendo assim nessas regiões do país, o número  de mulheres que abandonaram o 

vício de fumar foi maior que o número de mulheres que continuaram a fumar. 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
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Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A porcentagem representa a probabilidade, que por sua vez é um dos conteúdos previstos no edital. Segue a 

resolução da questão:  

P(A)= 40% 

n(A)/n(T)=0,4 

T=A+B 

B-A= 48  

B=A+48 

T=A+A+48 

T=2A+48 

A/2A+48=0,4 

A=0,8A+19,2 

0,2A=19,2 

A=96 

B=A+48 

B=96+48 

B=144 

T=A+B=96+144=240 

Soma dos algarismos=2+4+0=6 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
´E um assunto atualíssimo, principalmente por conta do fato persistir e do Oriente Médio, Islã e afins, serem assuntos 

que não saem da mídia atual. Existem, infelizmente, um pouco por toda a parte do mundo, mulheres que sofrem 

discriminação. É um dos assuntos mais críticos que os muçulmanos tentam esconder dos ocidentais, pois ninguém 

consegue imaginar que possa existir uma religião que confesse ter este tipo de tratamento para com as mulheres. No 

islamismo, a mulher é considerada um “brinquedo” (daí porque usei a palavra “que” em vez de “quem”). Isto é tirado 

literalmente do que o profeta Maomé e o Justo Califa Umar Ibn Al Khattab (um dos sogros de Maomé) declararam; do 

verdadeiro tratamento que as mulheres recebem nos dias de hoje na maioria dos países islâmicos; e da diferentes 

doutrinas do islamismo a respeito das mulheres (casamento no islamismo, direitos da mulher, status da mulher em 

comparação com os homens, os deveres da mulher para com o seu marido, etc.).Em seu livro, Al-Musanaf (Vol. 1, parte 

2, página 263), Abu Bakr Ahmed Ibn Abd Allah (um dos sábios muçulmanos) disse: “Umar (o Justo Califa) estava certa vez 

falando, quando sua esposa o interrompeu, e ele disse a ela: ‘Você é um brinquedo, se precisar de você, eu a chamo’”. 

Amru Bin Al Aas (também um Califa) disse: “Mulheres são brinquedos; escolha uma” (Kans-el-Ummal, Vol. 21, Hadith N° 

919). O próprio Maomé disse: “A mulher é um brinquedo, quem quiser levá-la, deve cuidar dela”, segundo Ahmed Zaki 

Tuffaha, na página 180 do livro Al-Mar’ah wal-islam (A Mulher e o Islamismo). 

Sura 4.34 (um capítulo do Alcorão) declara: “Os homens têm autoridade sobre as mulheres porque Alá fez um superior à 

outra”. Na página 36 deste livro, A Mulher e o Islamismo, Ahmed Zaki Tuffaha escreveu: “Deus estabeleceu a 

superioridade do homem sobre a mulher pelo verso acima (Sura 4.34), o que não permite a igualdade entre o homem e 

a mulher. Porque aqui o homem está sobre a mulher devido à sua superioridade intelectual...” No Islamismo, não 

somente a mulher é considerada um brinquedo e inferior ao homem, mas as mulheres são consideradas como tendo 

muitas deficiências.  O homem pode se casar com até quatro mulheres livres ao mesmo tempo, e pode divorciar-se de 

uma delas e casar-se com uma quinta, desde que não mantenha mais do que quatro esposas ao mesmo tempo. Ele pode 

ter sexo com um número ilimitado de moças escravas e concubinas. Sura 4.3 diz: “Se você tem medo de não poder 

tratar com justiça os órfãos, case-se com as mulheres que você escolher, duas ou três ou quatro, mas se você tem medo 
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de não poder agir com justiça [com elas], então somente uma, ou aquela que a sua mão direita possui que seja mais 

apropriada, para evitar que você cometa injustiça”. 

Fonte: 

• http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_hist.pdf 

• NAPOLITANO, Marcos- História para o ensino médio; volume único/ Marcos Napolitano, mariana Villaça- São 

Paulo: Atual, 2013. P. 144 

• http://edsonclaudia.blogspot.com.br/2013/05/como-as-mulheres-sao-tratadas-no.html 

• http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/islamismo/contexto_debate.html 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático passado foi HISTÓRIA - Eixos Estruturantes da disciplina de História; Atualidades; A História do 

Estado do Paraná e suas relações; A História do Município de Cascavel e suas relações.  A resposta CORRETA é a letra C, 

pois o modelo de modo de produção refere-se a todos os aspectos e não apenas aos aspectos econômicos de uma 

sociedade, dentro da visão materialista de Marx, em detrimento aos demais  Hobsbawm entende a noção de mundo do 

trabalho como a condição na qual os sujeitos estão inseridos ao construírem suas relações de trabalho, o que condiz 

com  o conceito marxista de modo de produção.  É falso afirmar que “é preciso ter claro que o modo de produção 

ajuda a compreender a realidade, mas não é a realidade. É uma forma didática, utilizada pelos estudiosos para 

caracterizar e analisar os períodos pós capitalistas.”. Os modos de produção referem-se a períodos bem anteriores ao 

capitalismo. É possível, e não impossível, a presença, nas formações sociais reais existentes, de características mescladas 

de diferentes modos de produção, e finalmente, não se pode entendê-los como processos dissociados de uma 

participação da sociedade como um todo, ligados apenas às classes produtoras. Dizem respeito à sociedade como um 

todo. 

Fonte: 

• http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_hist.pdf 

• https://prezi.com/gs9ox-l2sigs/copy-of-fontes-em-sala-de-aula-brasil-colonial-no-imperio-portugues/ 

• http://www.cscjoseorso.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/6/480/681/arquivos/File/Historia.pdf 

• HOBSBAWM Eric Sobre História. São Paulo: Compahia das Letras, 1998 

• http://www.pcb.org.br/portal/docs/modosdeproducao.pdf 

• VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. –São Paulo : 

Scipione, 2010. P. 656.) 

• MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e do Brasil: ensino médio; volume único/ José 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra B. A região, onde é hoje o município de Cascavel, antes ocupada pelos espanhóis, teve 

como primeiros habitantes os índios caingangues. Os índios caingangues habitavam esta região, que teve a ocupação 

iniciada pelos espanhóis em 1557, quando fundaram a Ciudad del Guairá, atual Guaíra. A história de Guaira relaciona-se, 

portanto a historia de Cascavel. Uma nova ocupação ocorreu a partir de 1730, com o tropeirismo. A área atual teve seu 

povoamento iniciado a partir do final da década de 1910, por colonos caboclos e descendentes de imigrantes eslavos. O 

primeiro povoado, denominado Encruzilhada, surgiu em março de 1928, com a instalação do primeiro pioneiro e a 

construção de seu armazém, o que proporcionou a chegada de novas pessoas, que traziam ideias e investimentos. A Vila 

foi oficializada pela prefeitura de Foz do Iguaçu em 1936, com a denominação de Cascavel. Cascavel se desenvolveu e 

hoje é conhecida como a Capital do Oeste Paranaense, por ser o polo econômico da região e um dos maiores do Paraná.  

Uma nova ocupação teve início a partir de 1730, com o tropeirismo, mas o povoamento da área do atual município 

começou efetivamente no final da década de 1910, por colonos caboclos e descendentes de imigrantes eslavos, no auge 

do ciclo da erva-mate. Na década de 1930, com o ciclo da erva-mate já extinto, iniciou-se o ciclo da madeira, que atraiu 
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grande número de famílias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, em especial, colonos poloneses, alemães e italianos, 

que juntos formaram a base populacional da cidade.  

Fonte : 

• http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_hist.pdf 

• http://www.portalkaingang.org/index_povo_1default.htm 

• http://www.cascavel.pr.gov.br/simbolos.php 

• http://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/municipios-parana/ 

Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Falar sobre Heráldica foi uma forma de contextualizar a questão, cujo foco específico é o Brasão da cidade de Cascavel, o 

que com certeza se relaciona ao conteúdo programático. A resposta CORRETA é a letra B. Segundo a LITERATURA DE 

ESCUDO, o bleu fala da justiça e vigilância com que os poderes Constituídos de Cascavel olham por seus interesses, de 

cidade que cresce pelo trabalho e nobreza de sua gente.  

A Cascavel se constitui na arma falante da cidade e Município e é de ouro, porque suas características são as de uma 

cidade rica, generosa e de uma economia sólida. A Coroa de ouro lembra o orago da cidade, Nossa Senhora Aparecida, 

Santa que protege a religiosidade e prosperidade da gente de Cascavel.  

As quatro estrelas de prata falam da paz, pureza, integridade e brandura em que os homens de Cascavel vão 

desenvolvendo suas atividades, sempre seguros e firmes nas possibilidades que a cidade lhes oferece.  

A bordadura do escudo lembra os rios Piquiri de Iguaçu, cujas águas fertilizam as terras do Município, proporcionando 

férteis colheitas.  

O fitão de sínople fala que as terras de Cascavel, possibilitando várias espécies de semeaduras, proporcionam 

abundâncias de colheitas.  

A palavra Cascavel que aparece com o dístico em seu fitão lembra que no Município, todos se unem em torno do bem 

estar comum, que é o progresso da cidade.  

Fonte: 

• http://seeklogo.com/cascavel-pr-logo-192389.html 

• http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_hist.pdf 

• http://www.suapesquisa.com/historia/heraldica.htm 

• http://www.cascavel.pr.gov.br/simbolos.php 

• http://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolo/brasao-municipios-parana/ 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos recursais improcedentes, pois Conforme o EDITAL Nº 050/2016 CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE 

CASCAVEL – PR, Anexo II, pagina 21 verifica-se que a questão encontra-se coerente ao conteúdo programático: 

“Concepção da Disciplina de História e do ensino de História para os Anos Iniciais...”  

Observa-se que o enunciado encontra-se bem embasado com características sugestivas do assunto a ser tratado e 

abordado. Ressalta-se, ainda, que o edital não sugere referência bibliográfica; dessa forma, a citação que ilustra o 

enunciado não fere as normas do certame. O questionamento é claro e objetivo. A questão é inédita e encontra-se 

embasada em documento público. Citar ou não o autor desse documento não interfere na compreensão e na resolução 

da questão, visto que enquadra-se no conhecimento básico do profissional. 

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.  

Ainda, vale ressaltar que este tema está contido também nos Currículos da Educação Básica de Cascavel - VI, pág. 7,  

conforme texto a seguir: 



 

59 

 

“ ... A sala de aula, ou seja, a realidade dos professores e alunos foi entendida como ponto de partida para pensar um 

ensino de História cujo objeto principal é o estudo das ações / experiências humanas vivenciadas pelos grupos e classes 

sociais através dos tempos, com ênfase nas relações sociais estabelecidas na sociedade em que vivemos. Para alcançar 

este objetivo, o professor, no processo de mediação do conhecimento, deve problematizar as questões do cotidiano, 

situando-as no tempo e no espaço, e convidando o aluno a identificar as diferenças e semelhanças. Desta forma, serão 

trabalhadas categorias de análise histórica como: Noções de Cronologia: (o calendário: dia da semana, dias do mês, 

meses do ano; datas comemorativas: aniversários e outras cultuadas pela diversidade cultural, etc.); Linearidade; 

Rupturas e Continuidades; Sucessão; Ritmos: (intervalo de tempos, sequência de tempos); Ordenação; Duração: 

(fronteira entre o tempo comum e o tempo histórico); Simultaneidade: (correlação de acontecimentos ou estruturas 

dentro de uma formação social ou de culturas distintas em um mesmo tempo); e multilinearidade temporal. Todas estas 

noções são fundamentais para a compreensão da História...” (pág. 194) 

Fonte: 

• EDITAL Nº 050/2016 CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR  

• Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel –  Paraná 

Volume II 

• http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000053.pdfv3 162 

Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda a caracterização do espaço através de mapas é um dos grandes desejos desse período. E como 

sabemos, a Geografia utiliza como ferramenta a cartografia, arte e ciência de leitura e interpretação de mapas. Nessa 

fase inicial podemos treinar nossos alunos a elaborar plantas da sala de aula, caminhos da casa até a escola, mapas 

imaginários (do “tesouro perdido”, do “castelo da princesa”), os chamados mapas mentais. Nessas atividades, as noções 

referenciais, de proporcionalidade, topológicas, de redução e as escalas devem ser trabalhadas, assim como a 

interpretação das legendas empregadas.  

Relacionar os conceitos geográficos à palavra através do processo de alfabetização e ambos ao mundo como ele se 

apresenta, seja através dos problemas físicos (poluição, desmatamento) ou sociais (pobreza, violência) é um ponto de 

início. A própria convivência diária em sala leva à compreensão do que se considera o momento de ouvir, de falar, de 

trocar as visões e percepções e, em decorrência, a apreensão dos conceitos geográficos: paisagem, espaço, lugar, 

território... 

Assim, além do importante apoio metodológico, é preciso, tendo em vista o processo de alfabetização do  educando 

nesse momento, que se faça a interlocução  entre os componentes curriculares, através do diálogo  das disciplinas 

apresentadas, interligando-as através  de seus conteúdos e onde uma referencie a outra, dando  profundidade ao 

processo de aprendizagem.  

Quanto a alfabetizar na educação Infantil, vale ressaltar que alfabetização é um processo complexo e que não tem idade 

para acontecer, sobretudo se entendemos que a alfabetização não se dá simplesmente pelo treino das habilidades de 

"decodificação" e "codificação" de códigos. A alfabetização considera a escrita e a leitura como instrumento cultural 

complexo e interligado às diversas experiências sociais e culturais que circunscrevem o mundo infantil. Tais como 

escrever como registrar vivências, expressar sentimentos e emoções, ou seja, como comunicação. Portanto o argumento 

recursal é improcedente. 

Fonte: 

• CALLAI, H.; CALLAI, J. Grupo, espaço e tempo nas séries iniciais. Espaços da Escola, Ijuí, v. 3, n. 11, p. 9-18, 

jan./mar. 1994. 

• MELLO, S.A.O processo de aquisição da escrita na educação infantil: contribuições de Vygotsky. In: FARIA, A.L.G.; 

MELLO, S.A. (orgs.). O mundo da escrita no universo da pequena infância. Campinas, SP: Autores Associados, 

2005. 

• VYGOTSKY, L.S.; LURIA, A.R.; LEONTIEV, A.N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: 

Ícone/Editora da USP, 1998. 
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Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme a bibliografia utilizada para formular a questão, a mesma descreve que, a tripsina e a quimotripsina, são 

proteases, principais enzimas do suco pancreático. “Elas quebram ligações peptídicas internas de cadeia polipeptídicas, 

transformando proteínas e peptonas em moléculas maiores, com poucos peptídeos”.  A enzima que não faz parte do 

suco pancreático é a maltase. Portanto, a alternativa a ser marcada na questão é letra B.  

Fonte: Amabis, J. M. e Martho, G. R. Biologia dos organismos, volume 2. Editora Moderna. São Paulo, 2010. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão pede tudo que se diz a respeito sobre ciclo de Krebs na respiração celular.  Independente qual 

for o tipo de célula, sabe-se que durante esse ciclo, há produção ácido cítrico a partir do ácido oxalacético e do Acetil –

CoA, e não somente, da coenzima A com o ácido oxalacético, como está escrito equivocadamente na alternativa B. As 

demais alternativas, estão coerente sobre o que ocorre neste ciclo em células eucariontes, conforme referência utilizada 

para formular a questão.  

Fonte: Junqueira e Carneiro. Biologia Celular e Molecular. Editora Guanabara Koogan. 6ª Edição. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos recursais improcedentes, Considerando Demo (2000), introduzir um programa de ciência na educação 
infantil não tem como objetivo agregar conhecimentos na criança ou “ensinar-lhe ciência”, como se faz nos outros níveis 
da escola. Na etapa inicial, não interessa que a criança saiba a diferença entre aceleração e velocidade, ou que conheça 
a segunda lei de Newton, nem que domine alta matemática; mais cedo ou mais tarde, ela também aprenderá esses 
conceitos sem nossa intervenção. 
Na educação Infantil, a meta é mais profunda e abarca uma área mais ampla nos atributos das crianças: pretende-se  
despertar um pensamento independente, a sensação de ter capacidade de dominar e controlar tudo à sua volta, o 
atributo de desejar e de se atrever a perguntar ao mundo e a investigá-lo. A apoiar e fomentar o desenvolvimento de 
uma personalidade autônoma, que deseja tocar e compreender o mundo à sua volta, baseando-se no “eu” pessoal, 
apoiar a confiança em si mesmo e a coragem necessária para encontrar e usar as ferramentas requeridas para cumprir 
essa missão.  
Portanto, transmitir conceitos básicos nas aulas de Ciências na Educação Infantil é uma afirmativa incoerente, pois para 
despertar a inteligência e criar um espirito criativo na criança,  significa ajudar uma pessoa a conhecer a si mesma como 
ser pensante. Para se constituir como tal, a pessoa não precisa dispor de todos os conhecimentos sobre um tema, nem 
precisa conhecer todas as respostas de antemão. 
Fonte: DEMO, P. Educar pela pesquisa. São Paulo: Autores Associados, 2000. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não procedem, pois o enunciado da questão ao contextualizar o comando, indica anos de vida. 

Portanto, ao solicitar o questionamento entre aproximadamente, entre o 1º e o 3º, a supressão da palavra ano, não 

compromete a identificação da resposta correta, já que TODAS as alternativas citadas para escolha do candidato têm 

com base a atividade predominante em cada etapa do desenvolvimento correspondente a anos de vida no 

desenvolvimento dos estágios, conforme Elkonin (1998). 

Os principais estágios são: a comunicação emocional direta do bebê com o adulto (do nascimento a aproximadamente 1 

ano); atividade objetal manipulatória (aproximadamente entre 1 e 3 anos); a brincadeira de papéis sociais 

(aproximadamente entre os 3 e 6 anos); atividade de estudo (aproximadamente de 6 a 11 anos); a comunicação íntima 

pessoal dos adolescentes (12 a 18 anos aproximadamente); e atividade profissional / estudo (idade adulta). 

Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/18072012_educacao_infantil_-_2012.pdf p 21  
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Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No enunciado da questão consta que de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente é dever do 

Estado, da família e da sociedade garantir o direito de crianças e adolescentes à liberdade, à dignidade, à 

convivência familiar e comunitária, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à 

proteção do trabalho.  Entretanto, o comando solicita que indique a alternativa que NÃO é considerada dever 

do estado. Segundo o ECA, está disposto em seu Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;  conforme 

Alternativa E 

... 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

conforme Alternativa D 

... 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; conforme 

Alternativa C  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador; conforme Alternativa B 

A única alternativa que não é uma dever do Estado é Alternativa A por se tratar do  

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos 

de: 

I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 

Portanto, os argumentos recursais improcedem. 

Fonte:  

• BRASIL - LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança do Adolescente - ECA  

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Candau e Moreira (2008), a tomada de consciência para elaboração do processo  de elaboração do currículo 

pela  equipe escolar  devem considerar  a subordinação dos conhecimentos escolares ao que se conhece sobre o 

desenvolvimento humano. Ou seja, os conhecimentos escolares costumam ser selecionados e organizados com base nos 

ritmos e nas sequências propostas pela psicologia do desenvolvimento.  

O processo de construção do conhecimento escolar que sofre, inegavelmente, efeitos de relações de poder. 

E finalmente, os conhecimentos escolares que tendem a se submeter aos ritmos e às rotinas que permitem 

sua avaliação. Ou seja, tende-se a ensinar conhecimentos que possam ser de algum modo, avaliados. E não o contrário, 
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como consta no item II da questão: “Os conhecimentos escolares que tendem a se subjugar  aos ritmos e às rotinas que 

permitem sua avaliação”. 

Portanto, argumento recursal improcedente. 

Fontes: 

• Indagações sobre Currículo – Currículo, Conhecimento , Cultura / MEC 

• http://coordenacaoescolagestores.mec.gov.br/ufc/file.php/1/coord_ped/sala_5/mod05_4unid_3.html#topo_pa

g 

Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento improcedente. De acordo com o edital, deste certame Anexo II, página 21 em  Fundamentos da Educação, 

pode se encontrar temas com abordagem piagetiana em: Materialismo Histórico Dialético, Psicologia Histórico Cultural e 

Pedagogia Histórico Crítica Concepção de desenvolvimento humano, e no próprio Currículo para os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel – Volume II  

Fonte: EDITAL Nº 050/2016 CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR EDITAL Nº 050/2016 

 
 
 

Cargo: Técnico em Enfermagem 
 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sendo n(A  ∪ B) = 80, n(A) = 45 e n(A ∩ B) = 18, e utilizando-se n(A  ∪ B) = nA + nB - n(A ∩ B), tem-se que: 

81 = 45 + nB – 18  => nB = 54 veículos foram vendidos com o opcional B. 

Logo, o número de veículos que foi vendido somente com B é 54 – 18 = 36. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme o art. 92 da Resolução RDC 15/2012 da ANVISA “NÃO É PERMITIDO O USO DE ESTUFAS PARA A 

ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE.” Diante do exposto, a alternativa incorreta corresponde à opção A. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: ANVISA RDC 15 de 15 de Março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de 

produtos para saúde e dá outras providências. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/7599770043e684468b198f45f4f7d4e4/rdc0015_15_03_2012.pdf?MOD=

AJPERES Acesso em: 31/05/2016. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não se refere a técnicas assépticas como aponta a razão recursal. O questionamento é somente a definição de 

assepsia que é corretamente definida pela alternativa D. A alternativa A corresponde à desinfecção.  

Decisão: manter o gabarito 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão 

da Educação na Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. Profissionalização de 

auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: instrumentalizando a ação profissional 1 / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Projeto de 

Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. - 2. ed. rev., 1.a reimpr. - Brasília: Ministério da Saúde; Rio 

de Janeiro: Fiocruz, 2003. 
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Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A frase da questão: “Este(s) é (são)” está relacionada com a frase anterior: “Nem todos os tipos de hepatites são 

classificados pelo Ministério da Saúde como Infecção Sexualmente Transmissível (IST)”, ou seja, nem todos os tipos de 

hepatites são classificados pelo Ministério da Saúde como Infecção Sexualmente Transmissível (IST), mas este(s) é (são). 

De acordo com o Ministério da Saúde, 2015, “a transmissão do HBV se faz por via parenteral e, sobretudo, pela via 

sexual, sendo a hepatite B considerada uma IST. Dessa forma, o HBV pode ser transmitido por solução de continuidade 

(pele e mucosa), relações sexuais desprotegidas e por via parenteral (compartilhamento de agulhas e seringas, 

tatuagens, piercings, procedimentos odontológicos ou cirúrgicos, etc.). Outros líquidos orgânicos, como sêmen, secreção 

vaginal e leite materno podem igualmente conter o vírus e constituir fontes de infecção.”. 

Como o vírus da hepatite D tem mecanismos de transmissão idênticos aos do HBV é considerado como uma IST 

(infecção sexualmente transmissível). 

Os vírus da hepatite A e E são de transmissão fecal-oral. O vírus da hepatite C é transmitido, principalmente, por via 

parenteral. É importante ressaltar que, em um percentual significativo de casos, não é possível identificar a via de 

infecção, sendo a transmissão sexual pouco frequente. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. O 

Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: 

http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2015/58551/manual_tecnico_hv_pdf_75405.pdf Acesso 

em: 31/05/2016. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A técnica de higienização antisséptica é igual àquela utilizada para higienização simples das mãos, substituindo-se o 

sabão por um antisséptico. Entre os principais antissépticos utilizados para a higienização das mãos, destacam-se: 

Álcoois (gel alcoólico 70%), Clorexidina, Compostos de iodo, Iodóforos e Triclosan. O sabão líquido é utilizado na 

higienização simples das mãos que tem a finalidade de remover os microrganismos que colonizam as camadas 

superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e 

à proliferação de microrganismos. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte:  

• Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Higienização das mãos em serviços de saúde/ Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária. – Brasília : Anvisa, 2007. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/manual_integra.pdf Acesso em: 31/05/2016. 

• Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Higienização das 

Mãos / Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2009. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_servicos_saude_higienizacao_maos.pdf Acesso 

em: 31/05/2016. 

• UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Higienização das mãos. Hospital Universitário Júlio Müller. Serviço 

de Controle de Infecção Hospitalar. Disponível em: 

http://www.ufmt.br/hujm/arquivos/e2a4d1826a78a35703d4c497826c4e64.pdf Acesso em: 31/05/2016. 
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Cargo: Técnico em Farmácia 
 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão não tem alternativa correta que atenda ao enunciado. Portanto, foi anulada. 

 
 
 

Cargo: Técnico em Laboratório de Análises Clínicas 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O deslocamento da vírgula em: “... Ronaldo pegou 3/11 do que sobrou, ...” disponibilizou à questão um duplo sentido. 

Assim, a questão foi anulada. 

 
 

Cargo: Técnico em Saúde Bucal 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O deslocamento da vírgula em: “... Ronaldo pegou 3/11 do que sobrou, ...” disponibilizou à questão um duplo sentido. 

Assim, a questão foi anulada. 

Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão mostra uma figura ilustrativa de um dente. Como pode ser visto, o dente em questão apresenta 2 raízes e na 

face oclusal podem ser vistas 4 cúspides. Essas características permitem afirmar com clareza que se trata de um segundo 

molar inferior. De forma complementar pode-se afirmar que o conhecimento de anatomia dental não é exclusivo do 

cirurgião-dentista cabendo também ao técnico em saúde bucal. 

Fonte: Bath-Balong M, Fehrenbach MJ. Anatomia, Histologia e Embriologia dos dentes e das estruturas orofaciais. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 3.ed., 2012, página 252. 

 
 

Cargo: Técnico em Topografia 
 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O deslocamento da vírgula em: “... Ronaldo pegou 3/11 do que sobrou, ...” disponibilizou à questão um duplo sentido. 

Assim, a questão foi anulada. 

 

Cargo: Telefonista 
 
 
Questão: 11 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
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Questão: 18 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo consta no site da Prefeitura Municipal de Cascavel as cores oficiais da bandeira e da municipalidade 

são azul e branca. 

“Lei nº 5.225, de 22 de maio de 2009 

ADOTA A ATUAL BANDEIRA PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL E AS CORES AZUL E BRANCO COMO BANDEIRA E 

CORES OFICIAIS DA MUNICIPALIDADE.” 

Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/simbolos.php 

 
 
 

Cargo: Zelador 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado pede a figura DIFERENTE das demais, e existe apenas uma figura diferente entre as 5 

apresentadas. Segue a diferença: 

  
A figura II possui a bolinha e a estrela trocadas. 

 
 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão não menciona o ano considerado, pois não é necessário e nem faz diferença o ano, a questão busca 

o conhecimento do candidato em CALENDÁRIOS sendo que nesta questão bastaria contar os dias até a data 

indicada pelo professor de ciências e conferir em que dia da semana esta data cairia, independente do ano. 
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III 

QUANTO A APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA. 

 

 

698001314/698002976/698007522/698000712 - Recurso improcedente. A título de esclarecimento, informa-se que a 

estipulação de um horário mínimo de permanência de candidatos portando o caderno de questões é medida adicional 

de segurança a outras tantas utilizadas para garantir a lisura da aplicação. Neste sentido, ainda que tenha havido 

equívoco isolado da fiscalização em uma sala de aplicação, onde alguns candidatos deixaram o local de provas em posse 

de seus cadernos poucos minutos antes do previsto, tal ação por si só não implica em qualquer prejuízo aos demais 

candidatos. O sigilo do certame foi devidamente preservado pelas demais formas de controle adotadas dentro das 

unidades de aplicação, impedindo qualquer tipo de comunicação dos candidatos que ainda realizavam a prova com o 

ambiente externo ao recinto do concurso. Outrossim, o procedimento de abertura do envelope de segurança contendo 

a reserva técnica de cadernos de provas, adotado em casos de falha de impressão, falta de material e/ou inclusão de 

candidatos, é formalmente registrado em ata de coordenação, havendo a presença de no mínimo duas testemunhas 

que acompanham todo o processo até a entrega dos cadernos aos respectivos candidatos, assegurando, de igual 

maneira, o sigilo e inviolabilidade do material. Assim, não há quaisquer indícios de irregularidades capazes de macular a 

integridade do certame. 

 

 

IV 

DAS CONCLUSÕES 

 

                                                                           

                         

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 Publique-se, 

 

 

 

                                                                        

                      

 

Cascavel, 15 de junho de 2016. 

 

 

 

CONSULPLAN 

 


