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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 
 

PARECERES DOS RECURSOS 
 

 
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do CONCURSO PÚBLICO Nº 
001/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA-PR SOB O REGIME 
ESTATUTÁRIO, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 001/2017, 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. 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 
 
 

QUESTÃO 06 - ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “A” PARA “D” 
 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ALTERADA, tendo em vista que NO GABARITO PRELIMINAR A 
RESPOSTA ESTAVA INCORRETA. 
 
Resolução: A solução do exercício, independe do ano, ou mês que realizou o exame, pois 
pergunta somente o dia da semana em que o resultado vai ficar pronto e não a data 
específica. 
 
Solução: como o resultado vai ficar pronto após 60 dias dividimos este valor por 7 (número 
de dias da semana) vamos obter da divisão 8 e resto igual a 4. O 8 indica que passou 8 
semanas onde retornamos a uma segunda-feira, o resto 4 indica quantos dias ainda falta 
para o resultado do exame, a contar mais quatro dias, temos: terça-feira (1); quarta-feira (2); 
quinta-feira (3); e sexta-feira (4), ou seja, o resultado estará pronto em uma sexta-feira. 
Portanto, a alternativa correta é a letra D. 
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AGENTE DE DEFESA CIVIL 
 

 
QUESTÃO 21 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que projetos de socorro e/ou projetos de 
assistência relacionam-se enquanto atribuições do Agente de Defesa Civil, conforme a 
Política Nacional de Defesa Civil (Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de 
Defesa Civil, 2007). Diante disso, cabem a esses profissionais, como agente de proteção à 
saúde da população, bem como prevenção e promoção da segurança e qualidade de vida 
dos indivíduos em situação de emergência (socorro): Isolamento e evacuação de áreas de 
riscos; Busca e salvamento; Primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar, triagem e 
evacuação médica; e Atividades educativas de prevenção em saúde (como ferramenta de 
promoção e prevenção). A única exceção é a (ALTERNATIVA E) “Aplicação de 
medicamentos em situações de desastre ambiental”, pois a administração de medicamentos 
é da competência de profissionais de saúde habilitados, não sendo atribuição do agente de 
defesa civil.   
 
Referência bibliográfica: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. Defesa civil e 
prevenção de desastres: como seu município pode estar preparado. Coletânea gestão 
Pública Municipal: Gestão2017/2020. Brasília, 2016.  
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Política 
Nacional de Defesa Civil, 2007. 
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. Competências, 2017.   
 
 
QUESTÃO 26 – 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 da questão estão 
previstas no PNPDEC, porém apenas o Simulado de Mesa permite uma visão sistêmica de 
toda operação de resposta e a percepção da ocupação das áreas críticas e dos requisitos 
de segurança para as equipes, ou seja, compreende a fase de planejamento das operações, 
não há deslocamento de recursos nem envolvem a população. Nessa modalidade são 
usados recursos como mapas das áreas de risco e veículos de brinquedo dispostos em uma 
grande mesa, por exemplo. As outras opções referem-se aos simulados de acionamento, 
internos e externos. 
 
Referência bibliográfica: Brasil. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil. Departamento de Minimização de Desastres. Módulo de formação: 
elaboração de plano de contingência: apostila do aluno - Ministério da Integração Nacional, 
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Departamento de Minimização de 
Desastres. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2017. ISBN (978-85-68813-07-2) 1. 
Defesa civil. 2. Gestão pública 3. Plano de contingência. 4. Sistema integrado de informação 
sobre desastres. 5. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. I. Título. 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA 

  ESTADO DO PARANÁ 

  
Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Fone (42) 3276-8300 

84320-000  Reserva  -  Paraná  

E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br Página 3 de 6 

 
QUESTÃO 27 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será Mantida, tendo em vista, que os paralelos e meridianos são as linhas 
imaginárias traçadas ao longo da Terra, utilizadas em muitas funções cartográficas, 
principalmente no estabelecimento das coordenadas geográficas e que por definição, 
Meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte–sul, ligando um pólo 
ao outro, consequentemente os Círculos que cruzam os meridianos perpendicularmente, 
isto é, em ângulos retos onde apenas um é um círculo máximo (No caso o Equador) são 
classificados como Paralelos. 
 
Referência bibliográfica: Introdução à cartografia IBGE, Diretoria de Geociências, 
Coordenação de Cartografia. liv44152 cap2. 
 
 

 
AGENTE TRIBUTÁRIO 

 
 
QUESTÃO 26 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que não houve assertiva correta. 
 
Referência bibliográfica: Art. 156 do CTN. 
 
 
 

 

PROFESSOR 

 

QUESTÃO 16 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o teórico que utiliza esse termos, é Jean 
Piaget: “O conhecimento é a equilibração\reequilibração entre assimilação e acomodação, 
ou seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo”. Esses termos foram utilizados por 
Piaget para compreender a construção do conhecimento. 
 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/coordenadas-geograficas.htm
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Referências bibliográficas:  
 
http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm 
 
www.notapositiva.com/old/trab_professores/textos.../teoriaspiagetvygostsky.htm 
 
https://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm 
 
https://novaescola.org.br/conteudo/1351/adaptacao-e-equilibracao 

 
 

http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm
http://www.notapositiva.com/old/trab_professores/textos.../teoriaspiagetvygostsky.htm
https://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm
https://novaescola.org.br/conteudo/1351/adaptacao-e-equilibracao
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SEGURANÇA DE PATRIMÔNIO 
 
 
QUESTÃO 22 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: A questão não fala apenas sobre a saída, e sim sobre a entrada e/ou saída de 
veículos. O procedimento padrão pode ser visto em placas como a apresentada abaixo. Em 
momento algum a alternativa “E” da questão determina que o motorista conduza o veículo 
com o farol apagado durante a noite. Os faróis devem ser apagados para que o brilho dos 
mesmos não ofusque a visão de quem estiver na guarita. Quanto à verificação do estado de 
embriagues, isso é uma prerrogativa exclusiva dos agentes de trânsito, autoridades policiais 
e médicos peritos. 

 
 

 
 

 
QUESTÃO 23 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Vide artigo 1º da Lei 10.048/2000, onde consta: 

As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 
(decrépito), as gestantes (estado interessante), as lactantes, as pessoas com crianças de 
colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei. 

Decrépito é sinônimo de idoso, estado interessante é sinônimo de gravidez, já o oficial de 
justiça não se enquadra em nenhuma das prioridades previstas na legislação em vigor. 

Referência Bibliográfica: BRASIL. Lei 10.048, de 08 de novembro de 2000. Dá prioridade 
de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências. 
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QUESTÃO 24 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “comprovar provisoriamente 
a situação funcional, a veracidade do fato e a identificação do servidor” 

A situação funcional pode ser comprovada com a apresentação do contracheque, a 
veracidade do fato pode ser comprovada com a apresentação da ocorrência policial, e a 
identificação do servidor através do RG. Cadastro de pessoas físicas e certidão de 
nascimento não possuem foto e desta forma não servirão para identificar o funcionário. 

 

Referência Bibliográfica: BRASIL. Lei 12.037, de 1º de outubro de 2009. Dispõe sobre a 
identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da 
Constituição Federal. 

 

QUESTÃO 29 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Em momento algum o enunciado ou as alternativas da questão citam a 
proibição dos funcionários de guardar seus objetos de uso pessoal no bolso. O gabarito 
(letra “C”) indica que os objetos pessoais não devem ficar em cima das mesas de trabalho.  

 

QUESTÃO 30 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “devem ser comunicados 
logo após sua ocorrência ao seu superior imediato pelo Segurança de Patrimônio.” 

Os distúrbios provocados por populares nos arredores de seu local de trabalho podem até 
ser descritos no livro de ocorrências, não necessitando ser comunicado de imediato ao 
responsável pela segurança patrimonial. Se as arruaças estivessem sendo realizadas em 
frente ao órgão prejudicando a livre circulação de pessoas na entrada e/ou saída do local, 
ou se a turba estivesse tentando invadir o órgão, aí sim, caberia acionar a supervisão para 
comunicar o fato e receber instruções de como proceder diste desta situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


