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CONCURSO - EDITAL Nº 001/2016 

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 001/2016 da Prefeitura 
do Município de Querência do Norte – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da 
prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 001/2016, 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 – EMPREGO PÚBLICO 
 

 
QUESTÃO Nº 01 – ANULAR GABARITO (apenas para os cargos de ACS) 

Justificativa: A questão 01 na prova de ACS apresenta erro de digitação, dificultando a 

interpretação do candidato, ela será anulada, conforme segue a questão: 

01) Leia as afirmações sobre o texto: 
 
I - O autor mostra a dificuldade que ele tem para usar determinados objetos da 
atualidade como chuveiro, videocassete e computador. 
II - O autor supõe que o uso das letras Q e F discriminaria os analfabetos e as 
cores azul e vermelho, os daltônicos. 
II - Durante todo o texto percebe-se a falta de paciência do autor para usar a 
torneira do chuveiro. 
IV - O texto discorre sobre as dificuldades trazidas pela modernidade, para 
algumas pessoas. 
 
Está correto, de acordo com as ideias do texto: 
 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
(C) Todas as afirmativas. 
(D) Apenas as afirmativas III e IV. 
(E) Apenas a afirmativa II. 
 

Para os demais cargos a questão 01 MANTÉM O GABARITO, pois ela está correta, não 

dificultando o candidato na interpretação da mesma. Segue a questão: 

01) Leia as afirmações sobre o texto: 
 
I - O autor mostra a dificuldade que ele tem para usar determinados objetos da 
atualidade como chuveiro, videocassete e computador. 
II - O autor supõe que o uso das letras Q e F discriminaria os analfabetos e as 
cores azul e vermelho, os daltônicos. 



III - Durante todo o texto percebe-se a falta de paciência do autor para usar a 
torneira do chuveiro. 
IV - O texto discorre sobre as dificuldades trazidas pela modernidade, para 
algumas pessoas. 
 
Está correto, de acordo com as ideias do texto: 
 
(F) Apenas as afirmativas I, II e III. 
(G) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
(H) Todas as afirmativas. 
(I) Apenas as afirmativas III e IV. 
(J) Apenas a afirmativa II. 
 

 
QUESTÃO Nº 03 – ANULAR GABARITO 

Justificativa: Na questão original a palavra "Destas" estava em negrito na prova à frase 

toda foi destacada. ANULAR 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE 
 

QUESTÃO Nº 17 – MANTEM GABARITO 

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista o Diafragma como um 
“método anticoncepcional” de barreira. Dentre os métodos contraceptivos a 
Camisinha é o único que também tem eficácia contra doenças sexualmente 
transmissíveis.  
 
Referência Bibliográfica: (Ministério da Saúde, 2015) 
 
QUESTÃO Nº 19 – MANTEM GABARITO 

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista: 
(A) INCORRETA, pois é necessário aconselhar aplicação de telas nas janelas 
e/ou uso de repetentes. O fato da palavra “repetente” ser diferente de 
“repelente” não interfere e/ou deixa a resposta ainda mais incorreta.  
(B) INCORRETA, pois ações de higiene sanitária são importantes para 
prevenção do desenvolvimento de criadouros de Aedes aegypti.  
(C) CORRETA. Dentre as ações importantes para evitar o desenvolvimento de 
criadouros de mosquito, destaca-se a não manutenção de água parada, em 
nenhuma quantidade, qualquer que seja a superfície. 
(D) INCORRETA, pois deve-se realizar limpeza semanal das superfícies 
externas e internas em recipientes utilizado para armazenar água, visando a 
não ocorrência do ciclo vital do inseto. 
(E) INCORRETA, pois independe o quantitativo de água parada para o 
desenvolvimento de criadouros.  
  
Referência Bibliográfica: (Centers for Disease Control and Prevention - CDC, 
2016) 
 
 
QUESTÃO Nº 23 – MANTEM GABARITO 



Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista: 
(I - CORRETA) Ações educativas coletivas devem abordar: as principais 
doenças bucais, como se manifestam e como se previnem; a importância do 
autocuidado, da higiene bucal, da escovação com dentifrício fluoretado e o uso 
do fio dental; os cuidados a serem tomados para evitar a fluorose; as 
orientações gerais sobre dieta; a orientação para auto-exame da boca; os 
cuidados imediatos após traumatismo dentário; a prevenção à exposição ao sol 
sem proteção; a prevenção ao uso de álcool e fumo.  
(II - CORRETA) O planejamento das ações educativas deve ser feito em 
conjunto com a equipe de saúde, principalmente em relação às ações 
propostas por ciclo de vida, condição de vida, e por fatores de risco comum 
para várias doenças. A educação em saúde deve ser parte das atribuições 
comuns a todos os membros da equipe de saúde bucal, mas os profissionais 
auxiliares podem ser as pessoas ideais para conduzir o trabalho nos grupos.  
(III - CORRETA) O ACS, por exemplo, tem papel relevante na divulgação de 
informações sobre saúde bucal, devendo a equipe de saúde bucal orientar o 
seu trabalho. Sua presença é importante em momentos pontuais e no 
planejamento das ações, uma vez que os mesmos reconhecem as 
peculiaridades da comunidade.  
 
OBSERVAÇÃO: em relação aos recursos argumentados pelos candidatos 
segue texto na íntegra referente a afirmativa do item (II) da questão (23): “A 
educação em saúde deve ser parte das atribuições comuns a todos os 
membros da equipe de saúde bucal, mas os profissionais auxiliares podem ser 
as pessoas ideais para conduzir o trabalho nos grupos”  (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Saúde Bucal. Série A. Normas e Manuais Técnicos Cadernos de 
Atenção Básica - n.º 17, 2008).  
 
Referência Bibliográfica: (Ministério da Saúde, 2008) 

 

 

 

 

PSICOLOGO – CRAS VOLANTE 
 

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

que a questão será anulada, tendo em vista que não há alternativa correta, e a redação da 

alternativa a está equivocada faltando a palavra não, seria o correto: 

A luta para destruição do aparato manicomial, ou seja, movimento contra a 

institucionalização; a não inclusão de saberes científicos com o intuito de não gerar 

novas ideologias e novas intervenções manicomiais; a substituição da tutela por um 

contrato social e concretização dessas transformações por meio de modificações no 

campo político e social 



Referência Bibliográfica: AMARANTE, P. Uma aventura no manicômio: a trajetória de Franco Basaglia. 

Hist. cienc. saude-Manguinhos v.1 n.1 Rio de Janeiro jul./out. 1994. 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v1n1/a06v01n1.pdf  


