
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 
CONCURSO - EDITAL Nº 001/2015 

PARECERES DOS RECURSOS 
 

 
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do Edital de Abertura nº 001/2015 da Prefeitura 
Municipal de Ibiporã – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova objetiva e o 
gabarito preliminar.  
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 001/2015, se da análise do recurso resultar anulação 
de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido, se houver alteração, por força de 
impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração 
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
 
 

PORTUGUÊS FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
QUESTÃO Nº 03 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: A questão possui duas alternativas corretas. Portanto deve ser anulada. 

MATEMÁTICA FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
QUESTÃO Nº 16 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Os pontos de Gabriel correspondem ao resultado da soma e da subtração de 
suas cartas.  
Gabriel: -5,+8,+1,-2,+15,-4,+3,-10,-1,+5,+10,+7,+5,+6. 
Gabriel: 60 – 22 = 38 
 
QUESTÃO Nº 17 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Pontos Gabriel 38 Pontos Clara 13 
Logo 38-13 = 25 
 
QUESTÃO Nº 20 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Ocorreu uma falha técnica na elaboração da questão, não havendo alternativa 

correta, portanto, fica a mesma anulada. 

QUESTÃO Nº 21 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Ocorreu uma falha técnica na elaboração da questão, havendo duas alternativas 

corretas, portanto, fica a mesma anulada. 

PORTUGUÊS – MANHÃ 
 
QUESTÃO Nº 01 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista predomina o sentido conotativo, pois Macunaíma 
é nome próprio e transforma-se em substantivo comum, nomeando todos os brasileiros. 
Segundo Moura Neves, o sentido é conotativo quando a palavra muda de sentido. É o caso, 
dessa questão. A conotação resulta do acréscimo de outros significados paralelos ao 
significado de base da palavra, e, na denotação o plano do conteúdo se sobrepõe ao plano da 
expressão..  
 
Referência Bibliográfica:  
NEVES, Maria helena de Moura Neves. Gramática de usos. Araraquara, Editora 
Unesp, 2000. 



 
QUESTÃO Nº 04 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista pois a idéia central do texto é justamente essa e 
o autor quando diz que “devemos ser moralistas” está sendo irônicos. Já que a linguagem é 
predominantemente conotativa, não há como sustentar uma leitura literal. Se assim fosse, não 
haveria necessidade de interpretar.  
 
Referência Bibliográfica: _____ 
NEVES, Maria helena de Moura Neves. Gramática de usos. Araraquara, Editora 
Unesp, 2000. 
 
QUESTÃO Nº 10 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que há duas alternativas corretas: a B e C.  
 

PORTUGUÊS – TARDE 
 
QUESTÃO Nº 05 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que MAS TAMBÉM indica soma, portanto, a 
alternativa A está correta. A oração é subordinada sindética aditiva e na alternativa E, ocorre o 
contrário, a oração sublinhada está classificada como adversativa, quando MAS TAMBÉM 
INDICA SOMA. O Mas é conjunção adversativa quando indicativa uma idéia de contrariedade, 
o que não ocorre.  Não se trata de classificação de CONJUNÇÕES, mas de 
FUNCIONAMENTO das conjunções nos períodos.  
 
Referência Bibliográfica: _____ 
NEVES, Maria helena de Moura Neves. Gramática de usos. Araraquara, Editora 

Unesp, 2000. 

QUESTÃO Nº 07 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista pos o “A” antes de substantivo é ARTIGO 
DEFINIDO, REQUISITADAS é adjetivo porque acrescenta uma informação qualificativa ao 
substantivo modelo, RESOLVEU é verbo e SEU é adjetivo possessivo. No recurso a candidata 
alega que estão sublinhadas apenas três palavras, mas ela está EQUIVOCADA, pois estão 
sublinhados o A, REQUISITADAS, RESOLVEU E SEU...  
 
Referência Bibliográfica: _____ 
NEVES, Maria helena de Moura Neves. Gramática de usos. Araraquara, Editora 

Unesp, 2000. 

QUESTÃO Nº 08 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista pois na alternativa B todas as palavras possuem 
dígrafo, tendo em vista que dígrafo, segundo NEVES (2000)  e é o encontro de duas e apenas 
um som, na palavra melhor LH, apenas um som, em FAZENDO (en) O “n” NASALIZA  O “E”. 
Trata-se de um dígrafo vocálico,segundo  CEGALLA (2012) não se constituindo como som. 
Não tem nada ver com CONSOSANTES, como diz a candidata, mas com SOM...  e, finalmente 
o  NH (apenas um som) porque o H, não é um som.  
 
Referência Bibliográfica: _____ 
CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima Gramática de Língua Portuguesa. São Paulo, 

Editora Saraiva, 2012. 

QUESTÃO Nº 09 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA tendo em vista que a palavra pais é acentuada PORQUE o I é 
dígrafo e tônico, o mesmo acontece com PARAÍBA, em que o “A” é vogal e o “I” também. 



Segundo a regra, o “I” é acentuado quando for tônico e for antecedido por uma vogal. O 
recurso está totalmente INCORRETO, pois paraxítona em NA, não é acentuada.  
 
Referência Bibliográfica: _____ 

LIMA, Carlos Henrique da Rocha Gramática Normativa da Língua Portuguesa,  
São Paulo: Editora: Jose Olympio, 2010. 

QUESTÃO Nº 10 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista a única alternativa correta é a A, pois na 
alternativa B, a palavra GRAUS não se separa, pois se houvesse separação ELA seria 
acentuada. Na alternativa C, a palavra passou está erradamente separa, na alternativa D, a 
palavra Paraiba está separada de forma incorreta, pois há um hiato e a separação correta é 
PA-RA-I-BA e, na alternativa E, a palavra aniversário está separada errado.  
 
Referência Bibliográfica: _____ 
CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima Gramática de Língua Portuguesa. São Paulo, 
Editora Saraiva, 2012. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – TARDE 
 

QUESTÃO Nº 20 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão utiliza a expressão “a responder” 

e não “respondeu”. Ademais, a correta interpretação do enunciado da questão é parte 

integrante do processo de seleção ao cargo pretendido. 

Referência Bibliográfica: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,stf-decide-por-

unanimidade-transformar-cunha-em-reu-na-lava-jato,10000019396 acesso em 05/03/2016. 

QUESTÃO Nº 21 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o enunciado da questão traz os termos 

“norte” e “Ibiporã”, ambos os termos, no contexto utilizado, são pontos de referência, segundo o 

conceito de Geografia Básica. 

QUESTÃO Nº 22 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o enunciado da questão é claro em pedir a 

identificação de um nome específico em um período específico, obviamente, as demais 

alternativas estarão erradas. Ademais, a correta interpretação do enunciado da questão é parte 

integrante do processo de seleção ao cargo pretendido. 

Referência Bibliográfica: http://www.ibipora.pr.gov.br/conteudo/mostrar/id/229/titulo/Ex-
prefeitos acesso em 05/03/2016. 
 

INFORMATICA – MANHÃ 
 
QUESTÃO Nº 12- ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será ANULADA, tendo em vista que o caractere “.” (ponto) ao final das 

alternativas listadas invalidam às suas respectivas fórmulas e não trazendo clareza aos 

candidatos para obtenção da resposta correta. 

 
QUESTÃO Nº 15- MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que para a criação de arquivos em sistemas 

operacionais Microsoft Windows é necessário que tenha os seguintes itens: caracteres não 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,stf-decide-por-unanimidade-transformar-cunha-em-reu-na-lava-jato,10000019396
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,stf-decide-por-unanimidade-transformar-cunha-em-reu-na-lava-jato,10000019396
http://www.ibipora.pr.gov.br/conteudo/mostrar/id/229/titulo/Ex-prefeitos%20acesso%20em%2005/03/2016
http://www.ibipora.pr.gov.br/conteudo/mostrar/id/229/titulo/Ex-prefeitos%20acesso%20em%2005/03/2016


especiais, caracter ponto e exetensão do arquivo, por exemplo, 

NOMEDOARQUIVO.EXTENSAO como está descrito na alternativa correta (B) da referida 

questão. As alternativa C e D contemplam caracteres especiais e ou não especiais, neste 

último, os sistemas operacionais Microsoft Windows não permitem que sejam criados arquivos 

com caracteres especiais, ou seja, invalindo as alternativas. O caractere “.”(ponto) é item 

fundamental  e imprescíndivel para criação dos arquivos, pois separa o nome do arquivo de 

sua extensão.  

Referência Bibliográfica: Fonte: https://support.microsoft.com/pt-br/kb/126449 
 

 
INFORMATICA – TARDE 

 
QUESTÃO Nº 16 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o conhecimento desta função básica do 

Microsoft Outlook 2007 é item programático de cursos básicos de informática. O item que se 

refere à questão é acolhida pelo conteúdo programático publicado no Edital do certame. 

Referência Bibliográfica: https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-uma-

assinatura-a-mensagens-8EE5D4F4-68FD-464A-A1C1-0E1C80BB27F2?ui=pt-BR&rs=pt-

BR&ad=BR 

QUESTÃO Nº 13 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o protocolo STMP utiliza a porta 25, o POP3 

utiliza a porta 110, o HTTP utiliza a porta 80 e o protocolo FTP utiliza as portas 21 e 20 para 

envio e recebimento de arquivos. O item que se refere à questão é acolhida pelo conteúdo 

programático publicado no Edital do certame. 

Referência Bibliográfica: TORRES, GABRIEL. “Redes de Computadores – Versão 

Revisada e Atualizada”. 2009. Editora Novaterra. Rio de Janeiro 

QUESTÃO Nº 15 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que somente a alternativa E irá retornar o valor 

“Amarelo”as demais alternativas possuem erro de sintaxe ou são utilizadas para outras 

funcionalidades. A função CORRESP caso não possuisse erro de sintaxe iria retornar a 

posicão relativa do elemento dentro de um intervalo específico, ou seja, não atende o propósito 

do enunciado da questão. 

Referência Bibliográfica: https://support.office.com/pt-br/article/PROC-
Fun%C3%A7%C3%A3o-PROC-446D94AF-663B-451D-8251-369D5E3864CB?ui=pt-
BR&rs=pt-BR&ad=BR 

 
 
QUESTÃO Nº 16 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a utilização dos recursos básicos e demais 

componentes do software Microsoft Outlook 2007 é indispensável para qualquer usuário, desde 

o nível iniciante ao avançado ainda mais o cargo de professor, pois o mesmo pode utilizar este 

software para criar listas de e-mails de seus alunos em suas respectivas turmas para enviar 

recados, avisar sobre provas e trabalhos, por exemplo. O item que se refere à questão é 

acolhida pelo conteúdo programático publicado no Edital do certame. 

QUESTÃO Nº 17 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o conhecimento básico de hardware de um 

computador, neste caso, o acesso DMA é um tópico básico abordado em cursos de 

https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-uma-assinatura-a-mensagens-8EE5D4F4-68FD-464A-A1C1-0E1C80BB27F2?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-uma-assinatura-a-mensagens-8EE5D4F4-68FD-464A-A1C1-0E1C80BB27F2?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-uma-assinatura-a-mensagens-8EE5D4F4-68FD-464A-A1C1-0E1C80BB27F2?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR


informática. O item que se refere à questão é acolhida pelo conteúdo programático publicado 

no Edital do certame. 

QUESTÃO Nº 18 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o conhecimento sobre protocolos web é 

indispensável para qualquer usuário, do nível básico ao avançado, pois este conhecimento 

também é utilizado na configuração de contas de e-mails por qualquer software de 

gerenciamento de envio e recebimento de e-mail, como por exemplo, Microsoft Office Outlook 

e Mozilla Thunderbird. O item que se refere à questão é acolhida pelo conteúdo programático 

publicado no Edital do certame. 

QUESTÃO Nº 19 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que todas as alternativas contidas na referida 

questão são de conhecimento de nível básico em hardware de computadores. O item que se 

refere à questão é acolhida pelo conteúdo programático publicado no Edital do certame. 

QUESTÃO Nº 20 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a utilização dos recursos básicos e demais 

componentes do software Microsoft Office Excel é indispensável para qualquer usuário, desde 

o nível iniciante ao avançado ainda mais o cargo de professor, pois o mesmo pode utilizar este 

software para organizar suas planilhas de notas e faltas de suas respectivas turmas agilizando 

seu trabalho. O item que se refere à questão é acolhida pelo conteúdo programático publicado 

no Edital do certame. 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

QUESTÃO Nº 24 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será anulada, tendo em vista É importante esclarecer que o enunciado não 

solicita explicações acerca dos múltiplos determinantes das situações de vulnerabilidade, bem 

como não indica que o conceito esteja definido pelo texto da PNAS/2004. 

A PNAS/2004 não traz explicitamente o conceito de vulnerabilidade social, mas contempla a: 

“Condição instável que as famílias podem permanecer ao longo de sua história” (alternativa 

“C”) como um dos aspectos que fundamentam a abordagem da PNAS/2004 sobre a 

vulnerabilidade.  

Assim, por considerar que o enunciado da questão não faz delimitação, de que se trata de um 

dos elementos, e não da totalidade de aspectos que melhor explica a vulnerabilidade social no 

contexto da PNAS/2004, anula-se a questão.  

QUESTÃO Nº 26 – ALTERAR GABARITO E PARA A. 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será alterado o gabarito, tendo em vista que Embora tenha havido troca da 

alternativa na divulgação do gabarito e o recurso não aponte essa demanda, esclarecemos que 

diferente do que se alega no recurso, a alternativa “A” corresponde ao enunciado da questão, 

estando esta referenciada no mesmo texto que serviu de base para a argumentação do 

recurso. Considera-se que a interpretação das questões é parte da prova e a alternativa “A” 

expressa os desdobramentos da passagem do imediato para o mediato. Embora não se utilize 

dos termos mencionados pela candidata, a afirmação concorre para o mesmo entendimento. 

QUESTÃO Nº 38 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será mantida, tendo em vista que atende as especificações mencionadas no 

edital e possuiu apenas uma alternativa correta. Considera-se ainda que a interpretação das 



questões é parte da prova e que o enunciado se refere ao debate teórico sobre os 

instrumentais no Serviço Social, logo a análise das alternativas encontram sentido no amplo 

debate acerca da prática profissional, mobilizam conhecimentos sobre as suas dimensão e os 

desdobramentos da ação profissional. Ao longo da argumentação interposta a candidata afirma 

que a alternativa “A” está correta, esclarece-se que a afirmação está equivocada, considerando 

que o trabalho profissional é a base do projeto profissional do Serviço Social, contém valores 

ético-políticos e opções teórico-metodológicas que estão na direção oposta da dissimulação de 

interesse, de compromisso e ou ainda dissimulação de conhecimentos e técnicas.  

COVEIRO 
 

QUESTÃO Nº 32 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, 
temos a esclarecer que o gabarito da mesma será mantido, pois, Assaí, Jataizinho, Londrina, 
Rancho Alegre e Sertanópolis são municípios limítrofes de Ibiporã. 

 

Referência Bibliográfica: Caderno Estatístico – Município de Ibiporã – 2016 – Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – Disponível em: 

http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=86200 – Acessado em: 

26/03/16, as 08h56min. 

 

ENFERMEIRO 
 
QUESTÃO Nº 29 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será mantida na letra D, tendo em vista que os hormônios que são responsáveis 

pela lactação são: prolactina e ocitocina. 

Referência Bibliográfica: SOUZA, A.B.G Enfermagem neonatal: cuidado interal ao recém- 

nascido. 2 ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2014. 

 

http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=86200


ENFERMEIRO UPA 
 

QUESTÃO Nº 24 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista: No que se refere a Febre Chikungunya, se os 
sintomas persistirem por mais de três meses, após o início da doença, estará instalada a fase 
crônica (BRASIL, 2015). Estudos apresentados pelo Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC, 2016) relatam proporções variáveis de pacientes com dores articulares 
persistentes. Portanto, quando se diz na questão “...dores articulares intensas, acompanhadas 
de edema e rubor, as quais podem acarretar manifestações crônicas e acometer os indivíduos 
até seis meses...” trata-se de uma periodicidade relativa, sendo a ênfase direcionada à 
manifestação crônica propriamente dita.  
 
 
Referência Bibliográfica:  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Febre de Chikungunya: manejo clínico. Brasília, 2015.  
 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Chikungunya virus. Disponível 
em: <http://www.cdc.gov/chikungunya/>. Acesso em: 29 mar. 2016.   
 
HONÓRIO, N.A. et al. Chikungunya: uma arbovirose em estabelecimento e expansão no Brasil. 
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 31, n. 5, p. 906-8, mai. 2015.  
 

QUESTÃO Nº 27 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista estudo realizado por Jones et al. (2013), que 
realiza um estudo multicêntrico em 42 países que abrangem cerca de 90% das mortes de 
crianças abaixo de cinco anos de idade, questionando o quantitativo de mortes que poderiam 
ser evitadas com medidas preventivas como o Aleitamento Materno (AM). O grupo de 
pesquisadores constatou que o AM como medida preventiva reduziria 13% das mortes infantis 
e seria coadjuvante na prevenção de doenças como malária. 
Goldman, Hopkinson e Rassin (2007) apontam a redução da morbidade devido ao menor risco 
que as crianças amamentadas desenvolveriam frente às infecções por bactérias e vírus 
entéricos e respiratórios, infecções bacterianas de trato urinário, sepse bacteriana, meningites, 
enterocolites e demais doenças infecciosas.  
Não se trata de transmissibilidade da Malária associada ao AM, e sim da redução da 
suscetibilidade do recém-nascido frente às doenças infecciosas, como se diz na questão “O 
aleitamento exclusivo até os seis meses de vida pode evitar a mortalidade...”. 
“O leite humano possui inúmeros fatores imunológicos específicos e não específicos, que 
conferem proteção ativa e passiva contra agentes infecciosos”. (BRASIL, 2015).  
______ 
Referência Bibliográfica:  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação 
complementar. 2. ed. Brasília, 2015.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Diagnóstico Laboratorial da Malária. 1. ed. 
Brasília, 2005.  
 
GOLDMAN, A.S.; HOPKINSON, J.M; RASSIN, D.K. Benefits and risks of breastfeeding. 
Advances in Pediatrics, Chicago, v. 54, n. 1, p.275-304, 2007.  
 
JONES, G. et al. How many child deaths can we prevent this year? The Lancet, London, v. 
362, p. 65-71, Jul. 2003.  
 
SOUZA, S.N.D.H. O aleitamento materno na perspectiva da vulnerabilidade programática. 
2010. 301f. Tese (Doutorado). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Universidade de São 
Paulo, 2010.  
 



QUESTÃO Nº 39 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA_, tendo em vista que a letra C argumentou que a equipe NÃO 
deve levar em consideração fatores como espaço familiar, preservação dos laços afetivos das 
pessoas para priorizar a assistência e a bibliografia consultada, afirma que sim, a equipe deve 
levar em consideração esses fatores. Portanto, esses fatores interferem nas estratégias da 
equipe de saúde, ou seja, o profissional antes de definir as estratégias deve considerar o 
espaço familiar.  
 
Referência Bibliográfica: ____ Caderno de atenção domiciliar  vol 1, Ministério da Saúde, 

2012. 

ELETRICISTA 
 

QUESTÃO Nº 38 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, 
temos a esclarecer que o gabarito da mesma será mantido, pois, a notícia sobre o “Desafio dos 
100 Dias” foi publicado na Página Oficial da Prefeitura de Ibiporã, leia a nota na íntegra: 

Programa do governo municipal que ajuda a emagrecer com saúde está com inscrições 
abertas até 24 de março em todas as Unidades Básicas de Saúde 

Estão abertas até o dia 24 de março as inscrições para o "Desafio dos 100 Dias", programa 
da Secretaria de Saúde de Ibiporã, através do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), que 
propõe aos participantes reeducação alimentar e adoção de hábitos saudáveis. Os 
interessados devem se inscrever na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua 
residência. 

Para participar do projeto é preciso ter no mínimo 18 anos, e estar com o Índice de Massa 
Corporal (IMC) entre 27 kg/m² e 42 kg/m². É necessário também estar apto a realizar atividades 
físicas e disponibilidade de horário. 

As atividades começam em 4 de abril, no Centro de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin (Posto 
Central) e serão realizadas três vezes por semana (segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 
9 horas), durante 100 dias. "Os participantes precisam comparecer a todas as atividades 
propostas no desafio pela equipe do Nasf", explica a nutricionista do programa, Ruth Yukiara 
Watanabe. O programa, que é realizado duas vezes no ano, existe desde 2010 e já ajudou 
centenas de pessoas a emagrecer com saúde. 

Uma equipe multidisciplinar, formada por educador físico, fisioterapeuta, acupunturista, 
psicóloga, e nutricionista acompanha os participantes durante o desafio de perder peso com 
saúde.  

As vagas são limitadas. Aproveite a oportunidade e se inscreva! 

Para mais informações entre em contato pelo telefone 3178-0235. 

Serviço: 

Inscrições para o "Desafio dos 100 Dias" 

Quando: até 24/03 

Local: Todas as UBSs 

Quem pode participar: 

- Homens e mulheres acima de 18 anos; 

- IMC entre 27 kg/m² e 42 kg/m²; 

- Estar apto a realizar atividade física; 

- Disponibilidade de horário para participar dos encontros; 

- Inicio das atividades: 04/04 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ibiporã – Disponível em: 

http://www.ibipora.pr.gov.br/noticia/mostrar/30541-

http://www.ibipora.pr.gov.br/noticia/mostrar/30541-Abertas+inscri%C3%A7%C3%B5es+para+o+%E2%80%9CDesafio+dos+100+Dias%E2%80%9D.html


Abertas+inscri%C3%A7%C3%B5es+para+o+%E2%80%9CDesafio+dos+100+Dias%E2%80%

9D.html – Acessado em: 26/03/16, as 09h10min. 

QUESTÃO Nº 39 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, 
temos a esclarecer que o gabarito da mesma será mantido, pois, no dia 09 de Março foi 
publicada a seguinte notícia na página oficial da Prefeitura Municipal de Ibiporã: 
 
Focos nas residências 
O segundo Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti  (LIRAa) do ano, divulgado 
no início desta semana, aponta um índice de infestação de 4,0%, ou seja, de cada 100 imóveis 
visitados no período de 3 a 7 de março, 4 apresentavam focos do mosquito. Oitocentos e 
quarenta e dois imóveis foram inspecionados, 5% do total. 
O índice é inferior ao verificado em janeiro, que indicou um LIRAa de 4,5%. Contudo, o 

percentual está bem acima do índice de infestação preconizado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), que é de, no máximo, 1,0%. "Novamente a grande maioria dos focos foi 

encontrada nos quintais das casas, em sacolas plásticas, garrafas pet, bebedouros de animais 

e vasos de plantas. O governo municipal tem feito a sua parte, mas se a população não 

colaborar, tirando pelo menos 15 minutos, uma vez por semana, para eliminação dos 

criadouros, o nosso trabalho se perde", alerta o supervisor geral de Endemias, Diomar 

Carvalho. O LIRAa é uma metodologia que ajuda a mapear os locais com altos índices de 

infestação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, alerta sobre os possíveis pontos 

de epidemia da dengue. (...) 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ibiporã – Disponível em: 

http://www.ibipora.pr.gov.br/noticia/mostrar/30570-

Administra%C3%A7%C3%A3o+Municipal+realiza+arrast%C3%A3o+contra+dengue+no+Terra

+Bonita+e+San+Rafael.html – Acessado em: 26/03/16, as 09h24min. 

 

FONOAUDIOLOGO 
 

QUESTÃO Nº 26 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será mantida, tendo em vista que a criança é capaz de localizar um som a partir 

do quarto mês de vida, e não do oitavo mês de vida. Aos seis meses de idade, todas as 

crianças devem localizar imediatamente a fonte sonora no plano horizontal (localização lateral 

e indiretamente para baixo e para cima do nível do pavilhão auricular, porém ainda é no eixo 

horizontal pois olha para o lado e depois para baixo ou para cima. Posteriormente, a 

localização se aprimora para o eixo longitudinal e por último para o eixo transversal. 

Portanto a alternativa incorreta é a C.  

Referência Bibliográfica: AZEVEDO, M.F. Avaliação audiológica no primeiro ano de vida. In: 

LOPES 

FILHO O. Tratado de Fonoaudiologia. 2ª ed. São Paulo: Tecmedd; 2005. P 

235-58. 

QUESTÃO Nº 31 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será mantida, tendo em vista que a única alternativa correta é a B. A afirmativa 

não se mostra como uma definição de TMF, visto que pode-se realizar medidas dos tempos 

máximos de fonação de vogais ou fricativas sustentadas e de fala encadeada na contagem de 

números. A alternativa fala apenas o que o teste de vogais sustentadas indica em tais 

condições. 

Referência Bibliográfica: Behlau M, Madazio G, Feijó D, Pontes P. Avaliação de Voz. In: 

Behlau, M (Org.) Voz: o Livro do Especialista. Rio de Janeiro: Revinter; 2001. 

http://www.ibipora.pr.gov.br/noticia/mostrar/30541-Abertas+inscri%C3%A7%C3%B5es+para+o+%E2%80%9CDesafio+dos+100+Dias%E2%80%9D.html
http://www.ibipora.pr.gov.br/noticia/mostrar/30541-Abertas+inscri%C3%A7%C3%B5es+para+o+%E2%80%9CDesafio+dos+100+Dias%E2%80%9D.html
http://www.ibipora.pr.gov.br/noticia/mostrar/30570-Administra%C3%A7%C3%A3o+Municipal+realiza+arrast%C3%A3o+contra+dengue+no+Terra+Bonita+e+San+Rafael.html
http://www.ibipora.pr.gov.br/noticia/mostrar/30570-Administra%C3%A7%C3%A3o+Municipal+realiza+arrast%C3%A3o+contra+dengue+no+Terra+Bonita+e+San+Rafael.html
http://www.ibipora.pr.gov.br/noticia/mostrar/30570-Administra%C3%A7%C3%A3o+Municipal+realiza+arrast%C3%A3o+contra+dengue+no+Terra+Bonita+e+San+Rafael.html


AGENTE SANITÁRIO 
 

QUESTÃO Nº 32 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o enunciado da questão 
descreveu a fase de consolidação do Programa de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa), 
conforme descrito no manual “Dengue Instruções para Pessoal de Combate ao Vetor”,  do 
Ministério da Saúde/FUNASA (2001), pg 45: 
 
“8.2.3. Fase de consolidação 
Esta fase tem como objetivo consolidar a erradicação do Aedes aegypti. Nela serão 
desenvolvidas as atividades da fase de ataque, exceto o tratamento, procurando garantir a 
eliminação dos resíduos da infestação, tendo em vista a possibilidade da permanência de ovos 
em condições de eclodir tardiamente.” 
 

Referência Bibliográfica: Manual “Dengue Instruções para Pessoal de Combate ao Vetor”,  
do Ministério da Saúde/FUNASA (2001), pg 45. 
 

PEDAGOGO 
 

QUESTÃO Nº 37 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será mantida, tendo em vista que: 

O ensino da arte, pertence a base comum do currículo, ou seja, obrigatória, expresso no art. 26 

da LDBN 9394/96, sob o §2: O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma 

a promover o desenvolvimento cultural dos alunos (BRASIL, 1996). 

O ensino da educação física é componente curricular obrigatório dos currículos da Educação 

Básica, expresso por meio do art. 26 §3: § 3
o
 A educação física, integrada à proposta 

pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua 

prática facultativa ao aluno (BRASIL, 1996). 

Na questão, investiga-se de que forma a base nacional comum deve ser complementada nas 

escolas, ou seja, além da base comum, o que a LDBN indica como currículo. Estamos nos 

referindo a base diversificada do currículo que é de autonomia das escolas estabelecer as 

disciplinas e conteúdos que serão ministrados a partir de sua realidade escolar e do contexto 

na qual está inserida. Desta forma, a LDBN, em seu artigo 26 determina que: 

  Art. 26: Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em 

cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (BRASIL, 

1996). 

Referência Bibliográfica: 

 

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996 disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm , 

PSICOLOGO CAPS 
 

QUESTÃO Nº 22 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o corpo da questão teve como fonte o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm


seguinte parágrafo do livro de Moreno: O role playing, também denominado jogo ou 

desempenho de papéis, é o procedimento dramático principal da sociodinâmica, desenvolvido 

para desenvolver a aprendizagem de um papel profissional ou qualquer papel social que se 

queira otimizar. Ele é bastante utilizado nas situações de ensino-aprendizagem, ou no que ele 

chamou de psicodrama didático (MORENO, 2006, p. 392).  

A inversão de papéis sendo outra técnica de Moreno está contida no role playing. O que difere 

sem dúvidas o conceito do enunciado com a definição de inversão de papéis, seria o trecho 

“procedimento dramático basilar da sociodinâmica”, logo a técnica de inversão de papéis 

não seria fundamental ou de base segundo Moreno. 

Referência Bibliográfica: MORENO, Jacob Levy. Psicoterapia de grupo e psicodrama. Rio de 

Janeiro, 2006. 

QUESTÃO Nº 36 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que para atuação em Instituições o Psicólogo 

deve conhecer o Código de Ética do Psicólogo, logo é matéria constante no estudo da 

Psicologia das Instituições, considerando ainda que a questão é específica sobre atuação na 

organização ou instituição. 

Referência Bibliográfica: CFP, 2005 

PSICÓLOGO  

QUESTÃO Nº 25 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão focaliza uma perspectiva 

específica, a da análise institucional, para a qual existem diferenças entre instituições, 

organizações, equipamentos e estabelecimentos, cada uma correspondendo a um conceito. 

Para a análise institucional, as instituições são lógicas abstratas que regem as condutas 

humanas no meio social, enquanto os estabelecimentos são as dimensões concretas 

(unidades) pelas quais as instituições se tornam presentes, sendo o hospital e o asilo exemplos 

de estabelecimentos. 

Referência Bibliográfica: BAREMBLITT, G. Compêndio de análise institucional e outras 
correntes. Belo Horizonte: Instituto Gregório Baremblitt, 2012. 
 
QUESTÃO Nº 39 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista dois aspectos: 1) que a questão versa sobre os 

princípios da redução de danos e a troca de seringas não é um principío, mas sim uma 

estratégia; 2) a distribuição e troca de seringas foi uma importante estratégia de redução de 

danos. porém, após a transição observada no cenário de uso de drogas contemporâneo 

(destacando-se a substituição da cocaína injetável pelo crack), a distribuição e troca de 

seringas deixou de ser “a principal” estratégia de redução de danos, pois drogas como o crack 

exigem outras estratégias de redução de danos. 

Referência Bibliográfica: CORREA, R.G. Redução de danos e reinserção social. São 

Paulo: Érica, 2014. 

 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
QUESTÃO Nº 24 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será mantida, tendo em vista que está claro na nr-06, item 6.9.3. 



Referência Bibliográfica: NR-06 ITEM 6.9.3 Todo EPI deverá apresentar em caracteres 

indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o 

número do CA. (certificado de aprovação). 

QUESTÃO Nº 28 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será mantida, tendo em vista que está claro na NR-16, item 16.2. 

Referência Bibliográfica: NR-16 ITEN 16.2 O exercício de trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), 

incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 

participação nos lucros da empresa. 

QUESTÃO Nº 29 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que esta clara na NR-16 Item 16.7 

Referência Bibliográfica: NR-16 ITEN 16.7 Para efeito desta Norma Regulamentadora 

considera-se líquido combustível todo aquele que possua ponto de fulgor maior que 60ºC 

(sessenta graus Celsius) e inferior ou igual a 93ºC (noventa e três graus Celsius). 

QUESTÃO Nº 38 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que esta de forma clara na NR-33 item 33.3.5.6 

SUPERVISOR. 

Referência Bibliográfica: 33.3.5.6 Todos os Supervisores de Entrada devem receber 

capacitação específica, com carga horária mínima de quarenta horas 

VETERINÁRIO 
 

QUESTÃO Nº 26 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a palavra SOMENTE no enunciado da letra 
C torna a questão INCORRETA, exatamente o que se pede, ou seja, para assinalar a 
alternativa incorreta, já que no caso da TUBERCULOSE não há condicional, devendo haver 
condenação total da carcaça. 
 
Referência Bibliográfica:  
MANUAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE CONSTITUIÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
MUNICIPAL (SIM), elaborado em 2013. 
Disponível em: https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/37/MANUAL%20-
%20SIM%20-%20Servico%20de%20Inspecao%20Municipal.pdf 
ARTIGO 140, PÁGINA 59. 

QUESTÃO Nº 28 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a palavra EXCETO na alternativa D torna 
a questão INCORRRETA, exatamente como se pede no enunciado. Não se pode atribuir 
tais localidades como exceção, pois as mesmas também compõem o universo de 
fiscalização do médico veterinário sanitarista.  
 
Referência Bibliográfica: 
Artigo 6º da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90): fiscalização de estabelecimentos de 

interesse a saúde de bens de consumo. 

QUESTÃO Nº 30 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista a Descrição Sintética do Concurso, ou seja, 
desenvolver serviços pertinentes a prática de medicina veterinária sanitarista. Ainda, nessa 
ótica, considerando que o contemplado ou contemplada será, após efetivado ou efetivada, 

https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/37/MANUAL%20-%20SIM%20-%20Servico%20de%20Inspecao%20Municipal.pdf
https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/37/MANUAL%20-%20SIM%20-%20Servico%20de%20Inspecao%20Municipal.pdf


servidor público municipal, a elaboração de algumas questões levou em consideração o 
MANUAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE CONSTITUIÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
MUNICIPAL (SIM), elaborado em 2013, com amparo, entre outros, do Governo Federal, 
através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Defesa 
Agropecuária e Secretaria da Agricultura Familiar. Neste Manual encontram-se nos Artigos 
209, 210 e 211 (print screen logo abaixo), página 71, a normatização sobre OVOS 
DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, onde se percebe não haver, atualmente OVOS tipo 
C, razão pela qual a alternativa E deve ser assinalada por estar INCORRETA.   
 
Referência Bibliográfica:  
Disponível em:  
MANUAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE CONSTITUIÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
MUNICIPAL (SIM), elaborado em 2013. 
https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/37/MANUAL%20-%20SIM%20-
%20Servico%20de%20Inspecao%20Municipal.pdf 
ARTIGO 209, 210 E 211, Página 71. 
 

QUESTÃO Nº 40 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA) não 
inclui as ESPÉCIES CANINA E FELINA. Somente animais pecuários. Por essa razão, a letra A 
está INCORRETA, exatamente como se pede no enunciado da questão. Além disso, em que 
pese a argumentação da candidata sobre a letra C, a mesma não se aplica e não torna essa 
alternativa incorreta, pois quando se fala de Febre Aftosa (no caso estado do Paraná, unidade 
da federação onde se realiza este presente Concurso) não há necessidade de se atribuir ou 
nominar bovinos, pois somente eles são vacinados, já que equinos não são bi-ungulados e não 
recebem essa vacinação. Por outro lado, ovinos, caprinos e suínos, embora sejam animais bi-
ungulados, não são vacinados em qualquer campanha oficial ou mesmo para eventos 
agropecuários, pois são ANIMAIS SENTINELAS OU MONITORES, servindo de parâmetro para 
situações de surtos, por exemplo.   
Referência Bibliográfica:  
Trânsito - MAPA 
Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/animal/mercado-interno/transito 
SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE 

LONDRINA -‐ 
REGULAMENTO ANIMAL 
Disponível em : http://expolondrina2015.com.br/REGULAMENTO-ANIMAL-2015.pdf 
 
 
 

NUTRICIONISTA 
 
QUESTÃO Nº 21 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a afirmação “uma proporção crescente de 

células está se multiplicando” refere-se a fase de aceleração, conforme evidenciado na 

literatura científica.  

Referência Bibliográfica: Forsythe, S.J. Microbiologia da segurança dos alimentos. 2 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2013. 

QUESTÃO Nº 23 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que, conforme a literatura científica, os alimentos 

de alta densidade calórica precisam ser ingeridos em MAIOR quantidade para que a pessoa se 

sinta saciada. Quanto ao questionamento referente a alternativa C, a literatura é clara quando 

informa que a ingestão de muitos alimentos de baixa densidade calórica leva à saciedade sem 

aumentar o aporte de calorias. Este efeito se deve à diversas variáveis que não foram 

https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/37/MANUAL%20-%20SIM%20-%20Servico%20de%20Inspecao%20Municipal.pdf
https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/37/MANUAL%20-%20SIM%20-%20Servico%20de%20Inspecao%20Municipal.pdf
http://www.agricultura.gov.br/animal/mercado-interno/transito
http://www.agricultura.gov.br/animal/mercado-interno/transito
http://expolondrina2015.com.br/REGULAMENTO-ANIMAL-2015.pdf


discutidas na questão, porém podem ser verificadas em bases científicas atuais. 

Referência Bibliográfica: Wardlaw, G.M.; Smith, A.M. Nutrição contemporânea. Porto Alegre: 

AMGH, 2013 

QUESTÃO Nº 25 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que, conforme informa a literatura científica, a α-

lactoalbumina representa 20% das proteínas do soro do leite bovino. Deve-se considerar 

também que, dentro da variação de teores de α-lactoalbumina existentes na literatura, qualquer 

valor informado na questão estaria correto, uma vez que na alternativa não estavam escritas 

palavras relacionadas ao termo “exatamente”. Além disso, como a α-lactoalbumina faz parte 

das proteínas do soro a mesma poderá sofrer desnaturação em condições específicas. Dessa 

forma, todas as alternativas dispostas na questão estão relacionadas ao tema proposto no 

enunciado. 

Referência Bibliográfica: Ordóñez, J.A. et al. Tecnologia de Alimentos. v.2. Porto Alegre: 

Artmed, 2005. 

QUESTÃO Nº 32 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que aumentar o espaço para armazenamento 

não é um objetivo da fabricação de leites concentrados e desidratados. Cabe destacar que, 

conforme a literatura científica, os processos de concentração e desidratação de leites 

apresentam algumas vantagens, dentre elas a redução do espaço para seu armazenamento. 

Diante disso, a alternativa D é a resposta correta para a questão. 

Referência Bibliográfica: Ordóñez, J.A. et al. Tecnologia de Alimentos. v.2. Porto Alegre: 

Artmed, 2005. 

PROFESSOR – LINGUA ESTRANGEIRA 
 

QUESTÃO Nº 35 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será mantida tendo em vista que, os comparativos são 

adjetivos ou advérbios que comparam alguma coisa em relação à outra. Acrescente– er no 

final da palavra para os comparativos. O verbo “coming” refere-se à “está se tornando”, “está 

ficando”, ou seja, ela está em fase de crescimento, “taller and taller” , mais alta e mais alta 

Referência Bibliográfica: Essential Grammar in Use – Raymond Murphy. 

 
PROFESSOR EDUCAÇÃO FISÍCA 

 
QUESTÃO Nº 26 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: As questões da prova foram elaboradas conforme o conteúdo programático 

disposto no Edital do Concurso. 

PROFESSOR 20 HORAS E 40 HORAS 
 

QUESTÃO Nº 26 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Ocorreu uma falha técnica na elaboração da questão, havendo duas alternativas 

corretas, portanto, fica a mesma anulada. 

QUESTÃO Nº 27 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: A alternativa B está correta conforme indicação abaixo. Portanto permanece 

inalterado o gabarito oficial. 

http://www.fecam.org.br/arquivosbd/noticias/0.339244001284733185_artigo_projeto_pedagogic

o_da_escola__aracy_santos_sens_.pdf 

http://www.fecam.org.br/arquivosbd/noticias/0.339244001284733185_artigo_projeto_pedagogico_da_escola__aracy_santos_sens_.pdf
http://www.fecam.org.br/arquivosbd/noticias/0.339244001284733185_artigo_projeto_pedagogico_da_escola__aracy_santos_sens_.pdf


LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da escola: teoria e pártica. 5 ed. Goiania, GO: 

Alternativa, 2004 

QUESTÃO Nº 28 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: O erro de digitação não prejudicou a resolução da questão. Portanto permanece 

inalterado o gabarito oficial. 

QUESTÃO Nº 29 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Segundo a indicação abaixo a alternativa E está correta. Portanto permanece 

inalterado o gabarito oficial. 

http://escoladossonhosclaudia.blogspot.com.br/2009/07/o-planejamento-escolar.html 

https://prezi.com/4rqqcbj-wvyn/7-a-elaboracao-do-plano-de-ensino/ 

QUESTÃO Nº 31 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: A questão supracitada é bem especifica. Os alunos estão se apropriando do 
sistema de escrita, a candidata afirma que: “ Na alfabetização quando o aluno já se apropriou 
do sistema da escrita”. A questão solicita que a professora realize atividades com palavras que 
envolvam: 
• leitura de letras, sílabas, palavras ou frases com ou sem auxílio do professor; 
• escrita de letras, sílabas, palavras e frases com e sem auxílio do professor; 
• cópia de letras, sílabas, palavras e frases; 
• Contagem de letras em sílabas, de letras e sílabas em palavras e de palavras em frases; 
• Partição de palavras em sílabas e letras e de frases em palavras; 
• Identificação de letras e sílabas em palavras; 
• Identificação, exploração e produção de rimas e aliterações; 
• Comparação de: sílabas e palavras quanto ao número de letras; palavras quanto ao número 
de sílabas, palavras quanto à presença de letras iguais / diferentes. 
• Formação de palavras a partir de letras ou sílabas dadas. 
As alternativas B, C, D e E envolvem atividades com palavras, sendo que a alternativa (A) 
apresenta uma sequencia didática no trabalho com o texto e não com as palavras, portanto não 
gera dúvidas. 
 

QUESTÃO Nº 39 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: A questão possui duas alternativas iguais, portanto fica anulada. 

ODONTOLOGO 
 

QUESTÃO Nº 22 – ALTERAR GABARITO PARA LETRA D 
Justificativa: Argumentação: O estágio em que o canino decíduo se encontra ao nascimento 

da criança é de 1/3 de formação  

de esmalte (vide quadro na p. 132 da fonte), portanto não contempla a alternativa “A” pois não 

se pode dizer  

“esmalte quase totalmente formado” pois subentende com mais de 2/3 de formação ou coroa 

quase totalmente  

formada. Solicita-se alteração do gabarito para a alternativa “D - vestígios de calcificação”, que 

representa 1/3 de 

formação de esmalte (representada pela calcificação), conforme item 15.8 do EDITAL 

n°005/2016. 

Fonte: CORRÊA, Maria Salete Nahás Pires. Odontopediatria na primeira infância. Cap. 11- 

Desenvolvimento  

anatomofuncional da boca. Rio de Janeiro, Santos, Ed. 3, p. 127; 2010. 

QUESTÃO Nº 27 – MANTÉM GABARITO 

http://escoladossonhosclaudia.blogspot.com.br/2009/07/o-planejamento-escolar.html
https://prezi.com/4rqqcbj-wvyn/7-a-elaboracao-do-plano-de-ensino/


Justificativa: Argumentação: a resposta mais condizente com o anunciado da questão é a 

alternativa “B”. Como é relatado “Constitui causa frequente de equívocos sobre as melhores 

opções para o uso de F, com finalidade preventiva ou terapêutica, a confusão entre os 

conceitos de “mecanismo de ação” e “modo de aplicação”. Muitos, inadvertida e erroneamente, 

deduzem que, se o mecanismo de ação é local, então os métodos mais apropriados seriam 

aqueles cujo modo de aplicação é tópico.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, p.12). Ainda, 

observa-se no relato de Carreiro, 2014, p.18,19 “Depois de absorvido, o fluoreto atinge o 

plasma e é distribuído pelo corpo. Considera-se o plasma o compartimento central do fluoreto, ” 

e “Uma parcela do fluoreto volta à cavidade bucal pelos vasos sanguíneos, saliva e outros 

fluidos bucais. Quando captada na saída dos ductos salivares, a concentração de fluoretos na 

saliva equivale a aproximadamente 2/3 da concentração plasmática”. Solicita-se alteração do 

gabarito para a alternativa “B”, conforme item 15.8 do EDITAL n°005/2016. 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Recomendações Para Uso de Fluoretos no Brasil. 

Brasília, DF, 2009.  

Disponível em: < http://cfo.org.br/wpcontent/uploads/2010/02/livro_guia_fluoretos.pdf>. Acesso 

em: 22 mar.  

2016.  

Fonte: CARREIRO, PRF; de Oliveira, LMC. O emprego de fluoretos sistêmicos: uma breve 

discussão. Revista Rede  

de Cuidados em Saúde. 2014. Disponível em: <  

http://publicacoes.unigranrio.br/index.php/rcs/article/viewFile/2307/1094 >. Acesso em: 22 mar. 

2016.  

RESPOSTA: 

O uso do flúor tem sido o grande responsável pelo controle do desenvolvimento da doença 

cárie. Pesquisas laboratoriais demonstram que o flúor foi mantido constante na cavidade bucal, 

em concentrações adequadas, é o meio mais efetivo para prevenção das cáries e hoje já existe 

um consenso que a redução dos índices dessa doença tem sido atribuída ao uso abrangente 

de uma ou mais formas de utilização do flúor. 

A principal forma de utilização do flúor é através do creme dental fluoretado. (Luiz N. Baratieri) 

QUESTÃO Nº 29 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Argumentação: A resposta da questão é a alternativa “E”. A doença cárie não é 

trifatorial, pois o anunciado pede a que não apresenta uma característica da doença cárie. A 

doença cárie é amplamente discutida como  multifatorial (vide: Busato, 2002, quarto parágrafo, 

p. 1; Torres, p. 27 e Bausells, p. 109). Solicita-se alteração do gabarito para a alternativa “E” 

conforme item 15.8 do EDITAL n°005/2016.  

Fonte: BUSATO, ALS. Dentística, restaurações estéticas. Cap. 1 – Cárie dental. São Paulo: 

Artes Médicas 2002. 

Fonte: LEITES, CBR; PINTO, MB; SOUSA, ERS. Aspectos microbiológicos da cárie dental. 

Salusvita. Bauru, v. 25,  

Salvar >> 

3844 

Salvar >> 

3848 

n. 2, p. 239-252. 2006. Disponível em: < http://  



http://www.usc.br/biblioteca/salusvita/salusvita_v25_n2_2006_art_09.pdf>. Acesso em: 22 mar. 

2016.  

Fonte: TORRES, Carlos Rocha Gomes. Odontologia restauradora estética e funcional. Cap. 1 – 

Diagnóstico e Plano 

de Tratamento. Rio de Janeiro, Santos, p.1; 2013. 

Fonte: BAUSELLS, João; Benfatti, Sósigenes Vitor; Cayetano, Maristela Honório. Interação 

odontopediátrica: uma  

visão multidisciplinar. Cap. 7 – Atuação preventiva na clínica odontopediátrica Particular. Rio de 

Janeiro, Santos,  

p.97; 2011. 

Alguns autores utilizam esse termo “TRIFATORIAL” para a doença cárie: 

CARIOLOGIA ETIOPATOGENIA DA CÁRIE DENTAL 

“Mas a maior validade dessas experiências foi, indiscutivelmente, a de ter possibilitado uma 
definição da etiologia da cárie dental, demonstrando que é uma doença infecciosa (sem 
bactérias não ocorre cárie), endógena (as bactérias cariogênicas estão presentes na microbiota 
bucal), transmissível e trifatorial. Este aspecto é perfeitamente ilustrado pelo clássico diagrama 
elaborado por Fitzgerald e Keyes16 (Fig. 7.8), que mostra que a cárie dental só aparece 
quando interação dos seus três fatores etiológicos: a bactéria cariogênica, a dieta cariogênica e 
o grau de suscetibilidade individual, dependente de fatores próprios do hospedeiro e de seus 
dentes.” 
 
EDITORA ATHENEU LTDA. 

QUESTÃO Nº 32 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Argumentação: Esta questão apresenta duas alternativas possíveis, onde a 

alternativa “C” relata sobre velocidade de inserção e o termo correto seria TEMPO: “O sucesso 

está mais associado ao tempo em que o dente fica fora de seu alvéolo do que à técnica 

preconizada; quando o tempo não ultrapassa 30 minutos, os resultados são favoráveis à 

regeneração dos ligamentos periodontais, evitando a reabsorção radicular” (Bausells, et al., 

2011, p. 239). Tempo e velocidade são significados diferentes. Tempo, segundo o dicionário 

Aurélio, significa: momento ou ocasião apropriada para que uma coisa se realize. Velocidade, 

significa qualidade de veloz, ou ainda,rapidez. Então não é aceitável o termo “velocidade” como 

medida de tempo, pois o fator mais importante para o sucesso do reimplante NÃO é a 

velocidade e sim o TEMPO percorrido do acidente ao atendimento de urgência.  

Solicita-se alteração do gabarito para a alternativa “C” conforme item 15.8 do EDITAL 

n°005/2016. Ou, ainda, se apresentar duas alternativas corretas, solicita-se anulação da 

questão, conforme EDITAL n°005/2016 - 9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA 

OBJETIVA, 9.21 – “... cada questão terá apenas 01 (uma) alternativa correta...” 

Fonte: BAUSELLS, João; Benfatti, Sósigenes Vitor; Cayetano, Maristela Honório. Interação 

odontopediátrica: uma visão multidisciplinar. Cap. 13 – Traumatismo em odontopediatria. Rio 

de Janeiro, Santos, p.231; 2011. 

Fonte: Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio, 8ª edição, 2010 

Essa questão foi retirada do livro Caminhos da Polpa do autor Cohen. Capítulo - Traumatismo 

Dentário.O autor utiliza a palavra velocidade querendo se referir ao tempo.  

QUESTÃO Nº 35 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Argumentação: O assunto da questão não contempla o conteúdo programático, 

conforme Anexo II Edital de Concurso Público nº 005/2016 – Dos Conteúdos Programáticos, 

Cargo: 115 Odontólogo. Onde consta o conteúdo de Cirurgia Oral Menor: exodontias, 

ulectomia e ulotomia, frenectomia. A técnica de incisão mencionada refere-se aos tipos de 



técnicas cirúrgicas de dentes terceiros molares inclusos (Silva, et al., 2006) que não podem ser 

consideradas “cirurgia oral menor” devido alto risco de complicações trans e pós cirúrgicos e 

sim de média complexidade com indicação de tratamento especializado por 

cirurgiãobucomaxilar (Vilela, et al., 2010; Santos, etal., 2015). Solicita-se anulação da questão, 

conforme EDITAL n°005/2016 - Anexo II Edital de Concurso Público nº 005/2016 – Dos 

Conteúdos Programáticos, Cargo: 115 Odontólogo. Fonte: SILVA,F.M; Cabral,R.J.B; 

Felipe,G.F; Machado,E.S. International journal of dentistry, Recife, 1(1): 30-34  

Jan/ Mar 2006. Disponível em: < 

https://www.ufpe.br/ijd/index.php/exemplo/article/view/173/124>. Acesso em: 

21 mar. 2016.  

Fonte: VILELA R R, Martins M, Veloso Fernandes M, Silveira Azevedo T, Francisco Reis E M, 

Pires Neto J E,  

Salvar >> 
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Salvar >> 
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Kurihara W, Pazos Y Garcia M A. Principais complicações clínicas odontológicas pós-

operatórias da cirurgia de  

terceiro molar incluso/impactado. ConScientia e Saúde, n.9, 2010. 278-284. Disponível em: <  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92915260015>. Acesso em: 21 de mar. de 2016.  

Fonte: SANTOS, Talita Lopes dos et al. Quality of life in patients undergoing third molar 

extraction. Rev. odontol.  

UNESP [online]. 2015, vol.44, n.1, pp.6-11. ISSN 1807-2577. Disponível em: . Acesso em: 21 

mar. 2016.  

 “Cirurgia Oral Menor O Que É? 

São cirurgias de pequeno porte, que podem ser realizadas no próprio consultório, como 

extração de dentes, do dente do siso e pequenas correções ósseas. Em resumo, é o tipo de 

operação que envolve pouco risco. A cirurgia oral menor mais conhecida é a extração do siso, 

o último dente da arcada dentária que geralmente cresce depois da fase de evolução dentária 

e acaba por trazer certas complicações para o indivíduo.” Dessa forma, o assunto a qual se 

refere a questão 35 está dentro do conteúdo programático desse concurso. 

 

FISIOTERAPEUTA 
 

QUESTÃO Nº 23 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será mantida, tendo em vista que o enunciado é claro pois solicita que o 

candidato assinale a alternativa que contenha a função de cada tipo de fibra e não o modo de 

movimento, e segundo o autor Arthur Guyton e John Hall, no livro Fisiologia Humana e 

Mecanismo das Doenças, no capítulo sexto, os autores descrevem que as fibras de contração 

lenta tem a função de endurance e as fibras de contração rápida tem a função de força.   



Referência Bibliográfica: Arthur Guyton e John Hall, no livro Fisiologia Humana e Mecanismo 

das Doenças, no capítulo sexto, 6 edição, editora Guanabara Koogan. 

 
QUESTÃO Nº 26 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será anulada, tendo em vista que o biofeedback também pode ser considerado 

de forma coadjuvante, para o  treinamento da musculatura do assoalho pélvico, mas a sua 

principal função é mensurar a força e dar feedback ao paciente como a contração esta sendo 

realizada, segundo a autora Elza Baracho.  

Referência Bibliográfica : Elza Baracho, Fisioterapia aplicada a saúde da mulher, quinta 

edição, editora saraiva. 

 

CONTADOR 
 

QUESTÃO Nº 26 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a alternativa está correta. 

De acordo com o Portal da Transparência, link na referência bibliográfica, e os artigos 60 a 64 

da Lei 4.320 de 17 de Março de 1964, são modalidades de Empenho: empenho por estimativa, 

empenho ordinário e empenho global como citados nas opções I, II e IV (Resposta A).  

I – “Estimativo: empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar 

previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de 

combustíveis e lubrificantes e outros.” (Portal da Transparência). 

II – “Empenho ordinário ou normal é utilizado para as despesas normais que não tenham 

nenhuma característica especial.” Nesta modalidade de empenho, é efetuada a quase 

totalidade dos gatos que os órgãos e repartições são obrigados a realizar, exatamente pela sua 

característica básica, despesa normal. Destarte, na execução do orçamento público, todas as 

despesas relativas a compras e serviços, principalmente, que usual e rotineiramente ocorrem, 

onde são conhecidos todos os dados necessários à emissão do empenho, como sejam: a 

razão social ou nome do credor, a importância exata da despesa, as condições estipuladas, 

etc., o seu processamento deve ser procedido pela forma usual, normal, ordinária, e que, em 

última análise, é feita regularmente, pela emissão de empenho ordinário ou normal. (KOHAMA, 

Heilio). 

III - “Empenho a ordem é utilizado para o despacho exarado por autoridade competente, 
determinado em documento processado pelo Serviço de Contabilidade”, está modalidade de 
empenho não existe. Art. 60 Lei 4.320/1964. É vedada a realização de despesa sem prévio 
empenho: 

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão 
da nota de empenho. 

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa 
determinar. 

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a 
parcelamento. 
Conforme Art.64, da mesma lei, o que é utilizado para o despacho exarado por autoridade 
competente, determinado em documento processado pelo Serviço de Contabilidade, seria o 
pagamento a ordem, que seria outro estágio da despesa orçamentária, e não uma modalidade 
de empenho. 
 
IV – “Global: empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, 
sujeitas a parcelamento,” como, por exemplo, os compromissos decorrentes de 
aluguéis. (Portal da Transparência) 
 
Referência Bibliográfica:  



http://www.portaltransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=e 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/execucao-orcamentaria 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm 

KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 14.ed. – São Paulo: Atlas, 2014. 

Pg 124. 

QUESTÃO Nº 37 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será ANULADA, tendo em vista que a questão apresenta 2 alternativas corretas. 

Gabarito Preliminar "E" porém, a alternativa "B", relativo a preservação do patrimônio, também 

está correta. 

Art. 46. Da Lei Complementar n° 101, de 04 de Maio de 2000.  

É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento 

do disposto no § 3
o 
do art. 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da 

indenização. 

Art. 182, § 3°, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em 

dinheiro. 

 (B)  É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem prévia e 

justa indenização em dinheiro, mas é valida com prévio depósito judicial do valor da 

indenização. 

Art. 44. Da Lei Complementar n° 101, de 04 de Maio de 2000. 

 (E)  É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que 

integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada 

por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Art. 44. Da 

Lei Complementar n° 101, de 04 de Maio de 2000. 

Referência Bibliográfica:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182§3 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm 

 

TECNICO EM INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO Nº 38 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA, o candidato alega que a questão apresenta duas alternativas 

iguais (C e E), porém a resposta referente a estas alternativas é INCORRETA e por isso, não 

afeta a resposta correta da questão (B – Estrela). Recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 39 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão será MANTIDA. A pergunta não questiona sobre a correta sintaxe do comando, 

mas sim qual comando deve ser utilizado para traçar a rota (ação ilustrada), é subentendido 

que outras informações devem ser utilizadas em combinação com a alternativa correta. 

 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=e
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/execucao-orcamentaria
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm

