
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

                                                       

 

 
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 
do Município de Bom Sucesso
objetiva e o gabarito preliminar. 
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 
de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos, independentemente de terem
impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer 
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
 

 

QUESTÃO Nº 01 – 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 a c é a única que não corresponde ao texto, 
pois diz que os imigrantes só podem con
contrário do texto, o qual afirma  que os imigrantes são acolhidos pelas igrejas, já que não recebem 
ajuda do Estado. Além disso, a alternativa deixa clara que Deus está se referindo á entidade, enqu
que no título “Abandonados pelo Estado, amparados por Deus”, a palavra se refere às igrejas. Está, pois, 
em sentido figurado, diferentemente na alternativa, cujo sentido é denotativo. A alternativa afirma que 
os imigrantes só podem contar com eles mes
Estado não traz nenhum prejuízo para a interpretação nesse sentido.As demais alternativas estão 
plenamente de acordo com o texto, explicitando a ideia de que o Estado abandonou os imigrantes por 
não possuir as políticas públicas para acolhe
texto há a afirmação de que são várias as instituições religiosas e especifica algumas, mas não todas. No 
entanto, não há nenhuma afirmação de que TODAS as ins
afirmação contida na E não prejudica a resposta da questão. A C está claramente incorreta em relação 
ás outras, que estão todas corretas, porque todas afirmam que as instituições religiosas fazem o 
trabalho que o Estado não faz, independente de ser católica ou evangélica.
 
 
QUESTÃO Nº 02 – 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 texto afirma, sim, que os produtos reciclados voltam para as gôndolas do supermercado Pão de 
açúcar, pois se é da rede desse supermercado, não significa nada colocar se é um ou dois mercados. No 
texto diz isso, mais especificamente nas linhas 13 e 14:  “O circuito
embalagem volta para as gôndolas” Além disso, o texto deixa muito claro que a sigla GPA significa 
“Grupo Pão de Açúcar”, não incluindo outras redes de supermercado, o que quer dizer que volta, sim, 
para as gôndolas dos mercados p
Açúcar.” 
Além disso, o texto não cita nome de nenhuma outra empresa que tenha gôndolas e venda produtos, 
somente o supermercado. As outras fazem parte da reciclagem.
Referência Bibliográfica: não é necessária, posto que é de interpretação.
 
QUESTÃO Nº 03 – MANTÉM GABARITO
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será mantida , tendo em vista
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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 001/201

Bom Sucesso – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da pro
objetiva e o gabarito preliminar.  

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 – ENSINO MÉDIO 
 

MANTÉM GABARITO 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 

esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista  que a c é a única que não corresponde ao texto, 
pois diz que os imigrantes só podem contar com eles mesmos e Deus, porque foram abandonados, ao 
contrário do texto, o qual afirma  que os imigrantes são acolhidos pelas igrejas, já que não recebem 
ajuda do Estado. Além disso, a alternativa deixa clara que Deus está se referindo á entidade, enqu
que no título “Abandonados pelo Estado, amparados por Deus”, a palavra se refere às igrejas. Está, pois, 
em sentido figurado, diferentemente na alternativa, cujo sentido é denotativo. A alternativa afirma que 
os imigrantes só podem contar com eles mesmos e Deus, porque foram abandonados. E a grafia de 
Estado não traz nenhum prejuízo para a interpretação nesse sentido.As demais alternativas estão 
plenamente de acordo com o texto, explicitando a ideia de que o Estado abandonou os imigrantes por 

ir as políticas públicas para acolhe-los e as igrejas fazem esse papel de forma voluntária. E no 
texto há a afirmação de que são várias as instituições religiosas e especifica algumas, mas não todas. No 
entanto, não há nenhuma afirmação de que TODAS as instituições são católicas, de modo que a 
afirmação contida na E não prejudica a resposta da questão. A C está claramente incorreta em relação 
ás outras, que estão todas corretas, porque todas afirmam que as instituições religiosas fazem o 

do não faz, independente de ser católica ou evangélica. 

MANTÉM GABARITO 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 

esclarecer que a mesma será _mantida, tendo em vista  que: 
irma, sim, que os produtos reciclados voltam para as gôndolas do supermercado Pão de 

açúcar, pois se é da rede desse supermercado, não significa nada colocar se é um ou dois mercados. No 
texto diz isso, mais especificamente nas linhas 13 e 14:  “O circuito se fecha quando essa nova 
embalagem volta para as gôndolas” Além disso, o texto deixa muito claro que a sigla GPA significa 
“Grupo Pão de Açúcar”, não incluindo outras redes de supermercado, o que quer dizer que volta, sim, 
para as gôndolas dos mercados pertencentes somente a essa rede e que, portanto se chamam “Pão de 

Além disso, o texto não cita nome de nenhuma outra empresa que tenha gôndolas e venda produtos, 
somente o supermercado. As outras fazem parte da reciclagem. 
Referência Bibliográfica: não é necessária, posto que é de interpretação. 

MANTÉM GABARITO 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 

esclarecer que a mesma será mantida , tendo em vista que, em primeiro lugar, a alternativa não se 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais, 
/2015 da Prefeitura 

Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova 

, se da análise do recurso resultar anulação 
de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 

recorrido, se houver alteração, por força de 
questão da prova, essa alteração 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista  que a c é a única que não corresponde ao texto, 

tar com eles mesmos e Deus, porque foram abandonados, ao 
contrário do texto, o qual afirma  que os imigrantes são acolhidos pelas igrejas, já que não recebem 
ajuda do Estado. Além disso, a alternativa deixa clara que Deus está se referindo á entidade, enquanto 
que no título “Abandonados pelo Estado, amparados por Deus”, a palavra se refere às igrejas. Está, pois, 
em sentido figurado, diferentemente na alternativa, cujo sentido é denotativo. A alternativa afirma que 

mos e Deus, porque foram abandonados. E a grafia de 
Estado não traz nenhum prejuízo para a interpretação nesse sentido.As demais alternativas estão 
plenamente de acordo com o texto, explicitando a ideia de que o Estado abandonou os imigrantes por 

los e as igrejas fazem esse papel de forma voluntária. E no 
texto há a afirmação de que são várias as instituições religiosas e especifica algumas, mas não todas. No 

tituições são católicas, de modo que a 
afirmação contida na E não prejudica a resposta da questão. A C está claramente incorreta em relação 
ás outras, que estão todas corretas, porque todas afirmam que as instituições religiosas fazem o 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 

irma, sim, que os produtos reciclados voltam para as gôndolas do supermercado Pão de 
açúcar, pois se é da rede desse supermercado, não significa nada colocar se é um ou dois mercados. No 

se fecha quando essa nova 
embalagem volta para as gôndolas” Além disso, o texto deixa muito claro que a sigla GPA significa 
“Grupo Pão de Açúcar”, não incluindo outras redes de supermercado, o que quer dizer que volta, sim, 

ertencentes somente a essa rede e que, portanto se chamam “Pão de 

Além disso, o texto não cita nome de nenhuma outra empresa que tenha gôndolas e venda produtos, 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
que, em primeiro lugar, a alternativa não se 



refere somente à tipologia argumentativa, e sim, narrativa, o que significa que as duas são 
predominantes no texto. A narrativa porque o texto conta em que consiste o projeto “Novo de Novo” e 
a argumentativa também, pois, como a própria contestação da questão afirma, citando DOLZ; 
SCHNEUWLY, 2004 e Travagila, de que há dois subtipos de dissertação: o expositivo e a explicativa.  
O texto apresenta as duas tipologias. No primeiro parágrafo fica claro que o jornalista concorda com a 
proposta do GPA, pois antes de apresentá-la, comenta: “A economia circular prova que o fechamento 
de um ciclo nem sempre significa o fim de tudo. Esse sistema mostra que o reaproveitamento constante 
dentro de uma cadeia de valor evita que os materiais acabem enterrados.” Nesse recorte a jornalista 
está se  posicionando e explicando porque a proposta é importante. 
 É próprio, também, de um texto argumentativo, usar argumentos de autoridade para provar a posição, 
e há vários no texto, mais especificamente nas linhas 29-31; 40-42; 56-60, só para citar alguns exemplos.  
Além disso, este texto é uma notícia, por isso não apresenta uma única tipologia, mas as predominantes 
são a narrativa e a argumentativa. Segundo Travaglia (2012, p.378 ), “a caracterização detalhada e 
profunda de uma categoria de textos, seja tipo, subtipo, gênero ou espécie, como a caracterização do 
gênero acórdão jurídico feita por Lellis (2008) em sua tese ou por Silva (2007) quando busca mostrar as 
várias faces com que a notícia pode se apresentar, aprofundando, assim, sua caracterização.” Isso 
significa que, além da narração, que é predominante na notícia, pode apresentar argumentação quando 
há comentários sobre o narrado. Um gênero, portando, não é puro e não traz uma única tipologia. 
Referência Bibliográfica: TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Categorias do texto como objeto de ensino.Site da 
revista eletrônica do GT de Linguística e análise da conversação da ANPOLL- Forum de debates: 
http://www.gtltac.com\fdebates.htm. Acesso em 27\10\2015. 
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Aspectos da pesquisa sobre tipologia textual. Revista de estudos da linguagem. 
Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, v. 20, n. 2, p. 361-387,jul./dez. 2012. 
 
QUESTÃO Nº 04 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será _mantida_ , tendo em vista , uma vez que imigrantes é uma palavra que se 
refere `a pessoas, sírios (que está no plural),refugiados e estrangeiros. Além disso, todas essas palavras 
caracterizam os imigrantes a quem o texto se refere e elas estão presentes no parágrafo. Além disso,no 
texto, está deixa claro que vários sírios são imigrantes no seguinte trecho: “Em 2013, o Comitê Nacional 
para os Refugiados (Conare) aprovou facilidades para a chegada de sírios no País por razões 
humanitárias.” 
 

PORTUGUÊS – ENSINO SUPERIOR 
 

QUESTÃO Nº 01 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vistaque a c é a única que não corresponde ao texto, 
pois diz que os imigrantes só podem contar com eles mesmos e Deus, porque foram abandonados, ao 
contrário do texto, o qual afirma  que os imigrantes são acolhidos pelas igrejas, já que não recebem 
ajuda do Estado. Além disso, a alternativa deixa clara que Deus está se referindo á entidade, enquanto 
que no título “Abandonados pelo Estado, amparados por Deus”, a palavra se refere às igrejas. Está, pois 
, em sentido figurado, diferentemente na alternativa, cujo sentido é denotativo. A alternativa afirma 
que os imigrantes só podem contar com eles mesmos e Deus, porque foram abandonados. E a grafia de 
Estado não traz nenhum prejuízo para a interpretação nesse sentido.As demais alternativas estão 
plenamente de acordo com o texto, explicitando a ideia de que o Estado abandonou os imigrantes por 
não possuir as políticas públicas para acolhê-los e as igrejas fazem esse papel de forma voluntária. E no 
texto há a afirmação de que são várias as instituições religiosas e especifica algumas, mas não todas. No 
entanto, não há nenhuma afirmação de que TODAS as instituições são católicas, embora seja a maioria, 
de modo que a afirmação contida na E não prejudica a resposta da questão. A C está claramente 
incorreta em relação ás outras, que estão todas corretas, porque todas afirmam que as instituições 
religiosas fazem o trabalho que o Estado não faz, independente de ser católica ou evangélica. 
 
QUESTÃO Nº 02 – 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 fato de nomear as igrejas católicas na 
alternativa B não invalida a questão, posto que as outras estão completamente incorretas. A alternativa 



Adiz que o estado brasileiro se recusa a receber os imigrantes, o que não é verdade de acordo com o 
texto; a c não cita a falta das políticas públicas, menciona somente o trabalho que os religiosos fazem 
com os imigrantes , a D mostra uma informação verdadeira, porém parcial, porque a congregação 
mencionada não é o centro do texto, de modo que a c coloca, de forma completa, a ideia central do 
texto, o qual afirma que o Brasil não possui políticas públicas para receber os imigrantes, embora não se 
recuse a recebe-los, e por isso as instituições religiosas fazem esse serviço voluntariamente. Portanto, o 
fato de dizer que são católicas não invalida a questão, uma vez que a maioria dos exemplos são dessa 
religião e só uma dá a entender que é outra. Não importa de qual religião é, o que faz a alternativa ser 
correta é as informações do abandono do estado e da ajuda das instituições religiosas. 
 
QUESTÃO Nº 04 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: : Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será _mantida_, tendo em vista , uma vez que imigrantes é uma palavra que se 
refere `a pessoas, sírios (que está no plural),refugiados e estrangeiros. Além disso, todas essas palavras 
caracterizam os imigrantes aos quais o texto se refere e elas estão presentes no parágrafo.Além disso, o 
texto deixa claro, sim, que vários sírios são imigrantes no seguinte trecho: “Em 2013, o Comitê Nacional 
para os Refugiados (Conare) aprovou facilidades para a chegada de sírios no País por razões 
humanitárias.” 
 

MATEMATICA – ENSINO MÉDIO 
 

QUESTÃO Nº 06 – MANTÉM GABARITO  
Justificativa:  Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será indeferido, tendo em vista que no primeiro mês temos 1 casal, no segundo 
mês temos 1 casal, no terceiro mês temos 2 casais, no quarto mês temos 3 casais pois o primeiro casal 
teve filhos mas o segundo ainda não, no quinto mês teremos 5 casais pois o primeiro casal teve filhos e 
o segundo casal também mas a segunda cria do primeiro casal ainda não. Isto é teremos uma serie 1, 1, 
2, 3, 5 que é a soma para o próximo termo dos dois anteriores. Logo somando 3+5 no sexto mês 
teremos 8 casais. 
Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Volume único. Matemática para ensino médio. 
 
QUESTÃO Nº 08 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será indeferido, tendo em vista que temos 500 pessoas entre as quais 50 não 
compram no mercado A nem no B, ou seja, quem compra no mercado A ou B são 450 pessoas. Assim, 
como 245 pessoas comprar no mercado A e 300 no B, somando teremos 545 pessoas que compram 
tanto no mercado A quanto no B. Subtrair 545 de 450 teremos 95 pessoas que compram tanto no 
mercado A e B. 
Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Volume único. Matemática para ensino médio. 
 
QUESTÃO Nº 09 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa:Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será indeferido, tendo em vista que a questão está se referindo ao quadro 
abaixo ou seja incluindo a retângulo de contorno a figura que faz parte do quadro e não somente as 
imagens contidas no quadro. 
Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Volume único. Matemática para ensino médio. 

 
MATEMATICA – ENSINO SUPERIOR 

 
QUESTÃO Nº 07 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será indeferida, tendo em vista que temos 300 estudantes onde 80 não estão 
matriculados em nem uma das disciplinas. Logo estudantes matriculados em inglês, francês ou nas duas 
é 220. Como queremos saber a probabilidade do estudante estar matriculado em pelo menos uma 
destas duas a razão será de 220/300. 
Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Volume único. Matemática para ensino médio. 
 



QUESTÃO Nº 08 – ANULAR QUESTÃO  
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será deferida, tendo em vista apresenta duas alternativas iguais e isto poderá 
confundir os candidatos. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS –ENSINO MÉDIO 
 
QUESTÃO Nº 13 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a correta interpretação do enunciado da 
questão é parte integrante do processo avaliativo para o cargo pretendido. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS –ENSINO SUPERIOR 

 
QUESTÃO Nº 12 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a correta interpretação do enunciado da 
questão é parte integrante do processo avaliativo para o cargo pretendido. Visando a classificação do 
candidato mais bem preparado. 
Referência Bibliográfica: :Disponível em:<http://www.bomsucesso.pr.leg.br/ex-
presidentes/atct_album_view?b_start:int=0>Acesso em: 26/09/2015. 
 

ADVOGADO 
 
QUESTÃO Nº 16 – 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 as razões do recorrente não merecem 
prosperar, vez que aresolução da questão formulada dispensa a palavra "ou". 
Em princípio, cumpre esclarecer a denotação do erro material. Entende-se como erro material o erro de 
fácil constatação, perceptível à primeira vista, a olho nu. Não carece de maior exame para detectá-
lo,bem como não há necessidade de recorrer à interpretação de seu conceito, estudo ou exame mais 
acurado. 
Assim, verifica-se que o item IV da questão 16 é fidedigna descrição do artigo 78 do Código Tributário 
Brasileiro: "IV - Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
interesse público." 
Verifica-se ainda que a falta de letra “u” para completar a palavra “ou” em nada prejudica o conteúdo 
apresentado na assertiva, que bem conceitua o poder de polícia exercido pela Administração Pública. 
Conceito este bastante notório e conhecido dos operadores e estudiosos do Direito. 
Conquanto o mero erro material não possui o condão de prejudicar a interpretação da questão, visto 
que o conteúdo nela contido bastava para seu claro entendimento e resolução. Saliente-se que não 
houve vício ou ilegalidade capaz de anular a questão. 
Diante disso, mesmo que venha a se considerar o erro material, entende-se que a falha não pode ser 
vislumbrada como invencível ou incorreção que ultrapassa os limites da decência, sendo a questão 
perfeitamente passível de resolução. 
LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm 
 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 
QUESTÃO Nº 29 – 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, a Política Nacional Para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência não se resume ao Decreto nº 3298/99. 
Conforme enunciado no artigo 1º deste mesmo decreto,a política compreende o conjunto de 
orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das 
pessoas com deficiência, que estão estabelecidos na legislação, a exemplo da Lei 13.146/2015. 



Referência Bibliográfica:  
Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 
Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999. 
 

ENCARREGADO DO RH 
 

QUESTÃO Nº 16 – 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 pelo que rege a CLT ( Consolidação das Leis 
do Trabalho), Art. 459  
“O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por 
período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. 
Parágrafo único. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais 
tardar, até o décimo dia útil do mês subsequente ao vencido. Quando houver sido estipulado por 
quinzena ou semana, deve ser efetuado até o quinto dia útil. 
§ 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o 
quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 
24.10.1989)”(ZAMPIER;STEFANO; BERNADIM, 2013). 
Referência Bibliográfica:  
ZAMPIER, M. A.; STEFANO, S. R.; BERNARDIM, M. L. (Org.). Gestão de Talentos. Guarapuava/Pr: 
Unicentro, 2013. 
 

FISIOTERAPEUTA 
 
QUESTÃO Nº 29 – ALTERAR GABARITO PARA B 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será alterada, tendo em vistaque a criança apresenta aumento do tônus tanto 
em MS como MI “permanece com a mão fechada e dificuldade para abrir as perninhas” apresentando 
uma rigidez ela é classificada como tetraparesia espástica, conforme a literatura de Aron Diament. 
Referência Bibliográfica: DIAMENT, Aron;CYPEL, Saul; REED, Conti, ”Neurologia Infantil”, quinta edição, 
Ed. Atheneu 2010. 

 
NUTRICIONISTA 

 
QUESTÃO Nº 17 – 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 deve-seapoiar o ramo HORIZONTAL da régua 
sobre o centro da cabeça. As demais alternativas estão corretas, conforme a descreve a literatura. 
Referência Bibliográfica: KAC, G.; et al. Epidemiologia Nutricional. Rio de Janeiro: Fiocruz/ Atheneu, 
2007. 
 
QUESTÃO Nº 24 – 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 a referida questão pede para marcar a 
alternativa INCORRETA. Assim, deve-se destacar que os principais fatores de risco para a anemia 
incluem uma baixa ingestão e/ou má absorção de ferro. As demais alternativas estão corretas, conforme 
descreve a literatura. 
Referência Bibliográfica: SILVA, C.O.; et al. Segurança Alimentar e Nutricional. Rio de Janeiro: Rubio, 
2015. 
 

PSICOLOGO 
 

QUESTÃO Nº 15 – 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 a alternativa correta aponta: D – “ Embora  
seja fundamentada nos conhecimentos da Psicanálise, a Psicoterapia Dinâmica Breve é distinta da 
técnica psicanalítica clássica e tem suas características próprias. Por sua flexibilidade, permite 



contribuições de outras abordagens teóricas adaptando a técnica às necessidades biopsicossociais  da 
pessoa que precisa desse tipo de atendimento.”   
AZEVEDO, M.A.S.B, ET al . Aplicações da Psicoterapia Breve na Clínica – Escola, no Hospital Psiquiátrico e 
em Psico – Oncologia Hospitalar FONSECA,  Débora Cristina; CANÊO, Luis Carlos; CORRER, Rinaldo.(orgs.)  
Práticas psicológicas e reflexões dialogadas. São Paulo : Casa do Psicólogo, 2005  p. 18-19 
A Psicanálise, criada por Freud a partir de seus estudos e atendimentos a pacientes neuróticos, no final 
do século XIX e início do século XX, atribui causalidade e significado aos fenômenos psíquicos , 
preenchendo assim, lacunas até então inexplicáveis na vida mental do ser humano., tais como os 
sintomas psiconeuróticos, os sonhos, as parapraxias e os diferentes quadros psicopatológicos, até então 
não compreendidos, propiciando uma compreensão mais profunda e abrangente dos fenômenos 
mentais.  
 O próprio Freud, no início do século XX, com sua genialidade e visão utopista, já vislumbrava a 
necessidade de, no futuro, de os psicanalistas virem a adequar a técnica psicanalítica, encurtando a sua 
duração, para que a mesma pudesse vir a ser utilizada em mais ampla escala, para atender o enorme 
contingente de pessoas necessitadas deste tratamento , auxiliando-as em seu tratamento.  
“ Nas duas últimas décadas, gradativamente,a Psicoterapia Dinâmica Breve vem se impondo no cenário 
da saúde mental, no meio clínico brasileiro, por várias razões. Por um lado, devido a flagrante 
insuficiência dos métodos tradicionais em atenderem à crescente demanda por atendimento psicológico 
e as necessidades de assistência por parte de pacientes  em situações que requerem pronto 
atendimento,casos neuróticos não crônicos, que não justificam atendimentos prolongados; por outro 
lado, para atender as necessidades de pacientes em situações que requerem pronto atendimento, em 
situações de crise ou problemas agudos de origem recente, casos neuróticos não crônicos que não 
justificam atendimentos prolongados, por outro lado, para atender as necessidades das classes menos 
favorecidas economicamente, que procuram instituições públicas de saúde mental.  
   As Pasicoterapias breves apresentam-se como uma das alternativas  para atender à demanda 
crescente por serviços psicológicos e para a expansão do Movimento Saúde Mental Comunitária, ora em 
desenvolvimento no país.Atualmente, são utilizadas nos mais variados contextos:em instituições de 
saúde, de ensino, hospitais, clínicas – escolas, organizações e consultórios. 
De acordo com AZEVEDO (1988, p 18),Psicodinâmica breve: pode ser sucintamente  definida e 
compreendida como uma técnica psicoterápica ativa , de tempos e objetivos limitados, com a aplicação 
consciente e planejada de conceitos psicanalíticos , dentro de uma abordagem flexível e individualizada.  
Sílvia Helena Allane Franchetti: Psicoterapia breve: uma possibilidade de trabalho psicanalítico na 
instituição Disponível: https://www.prg.rei.unicamp.br/sappe/docs/Psicoterapia_  Breve_Possibilidade-
trabalho-psicanalitico-instituicao_.pdf – p 3: 
“Os tratamentos conduzidos por Freud eram, no início de seu trabalho, bastante breves. Dora foi 
atendida por onze semanas ao longo de dois anos. O Homem dos Ratos durante mais ou menos um ano. 
O compositor Gustav Mahler fez uma análise brevíssima, de quatro horas. Conforme Freud foi 
desenvolvendo sua teoria a respeito do funcionamento do aparelho psíquico, o tempo dos tratamentos 
foi gradualmente aumentando.” 
Considerando os enunciados acima e o da alternativa considerada correta no gabarito por atender a 
questão, quando afirmar no item  D – A psicoterapia dinâmica breve, por não ter flexibilidade, não 
permite contribuições de outras abordagens teóricas. 
Referência Bibliográfica: ...  
AZEVEDO, M.A.S.B, ET al . Aplicações da Psicoterapia Breve na Clínica – Escola, no Hospital Psiquiátrico e 
em Psico – Oncologia Hospitalar FONSECA,  Débora Cristina; CANÊO, Luis Carlos; CORRER, Rinaldo.(orgs.)  
Práticas psicológicas e reflexões dialogadas. São Paulo : Casa do Psicólogo, 2005  p. 18-19 
Sílvia Helena Allane Franchetti: Psicoterapia breve: uma possibilidade de trabalho psicanalítico na 
instituição Disponível: https://www.prg.rei.unicamp.br/sappe/docs/Psicoterapia_  Breve_Possibilidade-
trabalho-psicanalitico-instituicao_.pdf – p 3: 
 
QUESTÃO Nº 26 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista .que de acordo com o O art. 2º da Lei 8.080/1990  
prevê a universalidade de acesso ao SUS. Sendo assim não se pode impor qualquer tipo de obstáculo ao 
acesso ao SUS, seja relativo a cidadania, renda, classe social e titularização de plano privado de 
assistência médica e o mesmo destina-se ao atendimento de toda a população brasileira, aí incluídos os 
estrangeiros. 



Quanto a alternativa indicada como correta: TÍTULO II Do Sistema Único de Saúde Disposição Preliminar 
Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde - SUS. 
Referência Bibliográfica: ... 
http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislacao/arquivo/04_lei_8080.pdf  
 

ORIENTADOR 
 
QUESTÃO Nº 15 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista que no item VI, acorreu um equivoco, de acordo 
com o texto dado como referencia, sendo este item incorreto. Dessa maneira, anula-se a questão. 
Referência Bibliográfica:  
Kishimoto, TizukoMorchida. Brinquedos e brincadeiras na Educação Infantil. Anais do i seminário 
nacional: currículo em movimento. Perspectivas Atuais Belo Horizonte, novembro de 2010. Disponível 
em: https://moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=497687 
 
QUESTÃO Nº 20 – MANTEM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a resposta está correta, pois segundo recurso 
interposto por uma candidata que pede para ser revista a alternativa “A” como correta, justifico que a 
alternativa “A” aponta que a didática deve ser entendida também como gestão, administração e de 
formação de professores, no entanto a “administração” não faz parte do processo pedagógico, ademais 
as escolas não tralham mais com esse modelo de organização política pedagógica, mas sim somente de 
Gestãodemocrática. Sendo assim mantem-se a resposta correta como a alternativa “B” 

 
REGENTE DE CLASSE 

 
QUESTÃO Nº 26 – ALTERAR GABARITO PARA C 
Justificativa:Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será alterada resposta do gabarito. A alternativa “B” está errada, pois diz que o 
ciclo de alfabetização se estabelece em quatro anos iniciais do ensino fundamental.  
A resposta correta é a letra “C”. Em consonância com essas deliberações, essa meta do PNE determina a 
necessidade de “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 3º (terceiro) ano do ensino 
fundamental”. Guiando tal determinação, encontra-se o ciclo de alfabetização nos anos iniciais do 
ensino fundamental, compreendido como um tempo sequencial de três anos letivos, que devem ser 
dedicados à inserção da criança na cultura escolar, à aprendizagem da leitura e da escrita, à ampliação 
das capacidades de produção e compreensão de textos orais em situações familiares e não familiares e 
à ampliação do seu universo de referências culturais nas diferentes áreas do conhecimento.  
Referência Bibliográfica: Plano Nacional da Educação e Resolução CNE nº 7/2010 
 

REGENTE DE CLASSE EDUCAÇÃO FISICA 
 
QUESTÃO Nº 27 – MANTEM 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 autores Darido e Souza Junior também 
citam as dimensões em seu livro Para Ensinar Educação Física de SurayaDarido e Osmar Moreira de 
Souza Junior, de forma que não contrapõem a idéia de Zaballa (1998). 
Referência Bibliográfica:  
Para Ensinar Educação Física de SurayaDarido e Osmar Moreira de Souza Junior 
 

SERVIÇOS GERAIS 
 
QUESTÃO Nº 15 – ALTERAR GABARITO PARA C 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma terá sua resposta alterada de “A” para “C”. Ocorreu uma falha durante o 



processo de digitação do Gabarito Preliminar e a mesma será sanada quando da publicação do Gabarito 
Definitivo. A imagem apresentada mostrou uma queimadura de Terceiro Grau na letra “A”, de Segundo 
Grau na letra “B” e de Primeiro Grau na letra “A”. 
Referência Bibliográfica: 
http://www.conscienciaprevencionista.com.br/upload/arquivo_download/1962/PRIMEIROSSOCORROS-
CARTILHA.pdf 


