
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCANARA 

Estado do Paraná 

 

CONCURSO - EDITAL Nº 001/2017 
 

PARECERES DOS RECURSOS  
PERÍODO DA MANHÃ 

 
 
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 001/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PARANÁ, 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. 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - CARGO NÍVEL ALFABETIZADO 

 

QUESTÃO Nº 03 – ANULA GABARITO  

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que há duas respostas 
corretas (C e E). Trata-se de duas orações interrogativas e o porquê deve ser grafado 
separado e sem acento. 
 
Referência Bibliográfica: Marcuschi, L. A. (1985). Leitura como processo inferencial 

num universo cultural cognitivo. Leitura, Teoria e Prática, 4, 1-14. 

MENEGASSI, Renilson José; CALCIOLARI, Angela Cristina. A leitura no vestibular: a 

primazia da compreensão legitimada na prova de Língua Portuguesa. Maringá: UEM – 

Acta Scientiarum, v. 24, n. 1. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - CARGOS NÍVEL MÉDIO  

 

QUESTÃO Nº 02 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 

esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que entre o texto e a 

alternativa houve um erro de ortografia e isso não impede que se entenda que LAIRA 

e LAILA são a mesma pessoa de que fala o texto. Esse EQUÍVOCO, que não é erro, 

mas um  erro de  DIGITAÇÃO, não impede a interpretação do texto. Além do que, o 

sobrenome é o mesmo. Acrescente-se que a questão é de interpretação e não de 

ORTOGRAFIA. Portanto, esse “equívoco”, não justifica a ANULAÇÃO da questão. 

Além disso, a grafia poderia ter sido ATÉ uma estratégia para ver até que ponto as 

pessoas “leem” o texto.  



Referência Bibliográfica: Marcuschi, L. A. (1985). Leitura como processo inferencial 

num universo cultural cognitivo. Leitura, Teoria e Prática, 4, 1-14. 

MENEGASSI, Renilson José; CALCIOLARI, Angela Cristina. A leitura no vestibular: a 

primazia da compreensão legitimada na prova de Língua Portuguesa. Maringá: UEM – 

Acta Scientiarum, v. 24, n. 1. 

 

QUESTÃO Nº 06 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 

esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista história e Zélia são 

acentuadas porque são paraxítonas terminadas em ditongo. A palavra música (letra B) 

é acentuada porque é proparoxítona, a palavra Já (letra C) porque é monossílabo 

tônico; a palavra além (letra D) porque é oxítona terminada em EM; e a palavra país 

(letra E) porque o í tônico é um hiato. Não importa aqui, a interpretação, mas a sílaba 

tônica e as regras de acentuação. Se algum autor trata como exceção, não é o caso 

da maioria. Classificar a palavra HISTÓRIA como proparoxítona é forçar... tratar-se-ia 

de uma proparoxítona APARENTE, mas provas de concurso não se pautam em 

aparências e sim na maioria dos autores.  

Referência Bibliográfica: 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/acentuacao-no-novo-acordo-

ortografico.htm, acesso em 01 de julho de 2017. 

NEVES, Maria Helena de Moura Neves. Gramática de usos. Araraquara, Editora 

Unesp, 2000. 

 

QUESTÃO Nº 07 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “B” PARA “E” 

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 

esclarecer que a questão será ALTERADA, pois a alternativa marcada como correta, 

não está correta, tendo em vista que no período o verbo TEM é transitivo direto e 

indireto e o verbo agradar é INTRANSITIVO. Ressalve-se que os verbos são 

analisados de acordo com o texto e não de acordo com a gramática. A resposta 

correta é “E”, pois o verbo TEM, nesse caso é TRANSITIVO DIRETO E INDIRETO – o 

complemento direto é UM POSICIONAMENTO e o complemento indireto é a oração 

QUE ME AGRADA MUITO. Já o verbo AGRADAR é intransitivo, visto que a palavra 

MUITO é advérbio e não complemento verbal. 

Referência Bibliográfica: NEVES, Maria helena de Moura Neves. Gramática de usos. 

Araraquara, Editora Unesp, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/acentuacao-no-novo-acordo-ortografico.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/acentuacao-no-novo-acordo-ortografico.htm


RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – CARGOS NÍVEL MÉDIO 

 

QUESTÃO Nº 11 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 

esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que NÃO APRESENTA 

ERROS. 

SOLUÇÃO: 

MULTIPLOS DE 4 NÃO TOMA REFRIGERANTE. 

4;8;12;16;20;24 E 28. 

TOTAL 7 DIAS DO MÊS. 

ALTERNATIVA B. 

 

QUESTÃO Nº 12 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 

esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que NÃO APRESENTA 

ERROS. 

SOLUÇÃO: 

753 – 12 = 741. 

 

ALTERNATIVA CORRETA LETRA B. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS NÍVEL MÉDIO 

 

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 há claramente um erro 

de interpretação do(a) candidato(a), sendo que a correta interpretação do enunciado 

da questão é parte integrante do processo avaliativo para o cargo pretendido. 

Referência Bibliográfica: Disponível em: http://www.seti.pr.gov.br/ acesso em 

11/06/2017. 

 

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 faz referência ao início 

do Plano Real e não à posse do presidente. Ademais, a correta interpretação do 

enunciado da questão é parte integrante do processo avaliativo para o cargo 

pretendido. 

Referência Bibliográfica: Disponível em: 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-itamar-franco-1992-

1994-fhc-inicia-plano-real.htm acesso em 11/06/2017. 

http://www.seti.pr.gov.br/
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-itamar-franco-1992-1994-fhc-inicia-plano-real.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-itamar-franco-1992-1994-fhc-inicia-plano-real.htm


ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

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  as condutas antiéticas 
que podem surgir na constituição da administração pública (ALONSO; LOPEZ; 
CASTRUCCI, 2012, p.196) 

1. Injustiças internas, nos direitos e nos deveres dos funcionários. 
2. Desequilíbrio nos direitos das pessoas aos serviços públicos. 
3. Não desenvolvimento do potencial de trabalho dos funcionários, principalmente 

vitalícios, que se acomodam. 
 
Condutas antiéticas na operação da administração publica: 

1. Nas relações com os funcionários: carreiras mal estruturadas, injustiças 
pessoais; 

2. Nas relações com as empresas contratadas: interferência nas 
concorrências públicas, tolerância com a corrupção passiva, etc. 

3. A burocratização dos funcionários que facilmente passam a praticar a lei do 
mínimo esforço. 

4. Conluio entre funcionário de alto e baixo escalão, que se completam 
lesando a administração publica, o governo. 

 

Referência Bibliográfica: ALONSO, Felix Alonso; LÓPEZ,  Francisco Granizo; 

CASTRUCCI, Plínio de Lauro.  Curso de ética em Administração: empresarial e 

publica. 3ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

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 uma estrutura 
organizacional define como as tarefas são alocadas, agrupadas e coordenadas. Leva 
em conta a especialização do trabalho, a departamentalização, a cadeia de comando, 
a amplitude de controle, a centralização, a descentralização e a formalização 
(BARBIERI, 2012, p.18).   
 
A especialização avalia o grau em que as tarefas na organização são subdivididas em 
funções separadas. A departamentalização agrupa as atividades para que as tarefas 
possam ser coordenadas. A cadeia de comando é uma linha de autoridade que vai do 
topo da organização até o nível mais baixo, especificando quem se reporta a quem na 
organização. A amplitude de controle na prática, determina o número de níveis de 
chefia que a organização terá, permitindo que o administrador mais elevado consiga 
gerenciar os níveis mais baixos sob seu comando. Na empresa descentralizada, os 
gestores da base da estrutura, mais próximos da ação, são os que tomam as 
decisões. A formalização se refere ao grau em que as tarefas dentro da organização 
são padronizadas. Quando uma tarefa é muito padronizada, seu responsável tem 
pouca autonomia para tomar decisões. 
De acordo com as características de uma estrutura, por exemplo, vamos ter 
profissionais mais ou menos especializados, ou generalistas, com maiores ou menores 
salários e benefícios, com treinamento e desenvolvimento mais ou menos sofisticado, 
sucessores das maiores ou menores posições na cadeia de comando. 
A estrutura virtual, ou organização em rede, é encontrada numa organização, a qual 
terceiriza a maior parte de suas funções de negócio. Ela é muito centralizada, com 
pouca ou nenhuma departamentalização. 
 



A organização matricial é típica de multinacionais, com unidades em vários países, na 
qual o executivo tem um reporte imediato a uma ou mais chefias locais e outros 
reportes a executivos da matriz (BARBIERI, 2012, p.19). 
  

Referência Bibliográfica: BARBIERI, Ugo Franco. Gestão de Pessoas nas 

organizações: Práticas atuais sobre o RH estratégico. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

QUESTÃO Nº 25 – ANULA GABARITO 

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista a qualidade poder ser 
explicada de várias maneiras. Duas definições de qualidade podem ser: 
- Todas as propriedades ou características de um produto ou serviço relacionadas à 
sua capacidade de satisfazer as necessidades explicitas ou implícitas dos que o 
utilizam, isto é, dos clientes, sem prejudicar os que são afetados pelo uso do produto 
ou serviço; 
- Totalidade de características de uma entidade que lhe confere a capacidade de 
satisfazer as necessidades explicitas e implícitas. 
Fica claro que quem decide se um produto é ou não de boa qualidade é o cliente. 
A organização precisa, portanto, identificar com precisão o que o cliente considera 
como atributos adequados dos produtos e serviços que consome e comunicar aos que 
trabalham para ela quais são esses atributos. 
A perda de vendas, os custos de baixa qualidade, ameaças à sociedade (produtos 
com defeitos ou que não cumprem o que se propõem) são exemplos de perdas 
resultantes da falta de qualidade e de uma gestão INADEQUADA desta. 
 
Referência Bibliográfica: LACOMBE, Francisco José Masset; HEIBORN, Gilberto 
Luiz  José. Administração: Princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 

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 Alvará é a ordem escrita 
de uma autoridade judicial ou administrativa para o cumprimento de um despacho ou 
com a finalidade de que se pratique determinado ato (MEDEIROS, 2010, p.283).  
Certidão é o atestado ou ato pelo qual se dá testemunho de um fato. Expressa 
exatamente toda cópia autêntica feita por pessoa que possua fé pública. (MEDEIROS, 
2010, p.294). 
Circular representa instruções inscritas, emanadas da autoridade competente e 
endereçada aos chefes de serviços de diversas repartições subordinadas à direção 
respectiva. Essas instruções podem representar regras novas ou ser consideradas 
como interpretações de leis e regulamentos (MEDEIROS, 2010, p.297) 
Decreto indica toda resolução ou decisão tomada por pessoa ou entidade à que se 
conferem poderes especiais. Em sentido técnico, o decreto pressupõe 
necessariamente a existência de autoridade na pessoa ou entidade que a formulou, de 
modo que o mesmo tenha força para impor a decisão que se insere no decreto 
(MEDEIROS, 2010, p.304). 
Ordem de serviço é instrução dada a um servidor ou a um órgão administrativo. 
Encerra orientações a serem tomadas pela chefia para a execução de serviços ou 
desempenho de encargos. É o documento, o ato pelo qual se determinam 
providências a serem cumpridas por órgãos subordinados (MEDEIROS, 2010, p.324). 
 
Referência Bibliográfica: MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de 
comunicação criativa. 20ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 



 

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 CTRL + A: Abrir janela 

no Excel e Word, e não fechar como explicitado na questão. As demais alternativas 

também estão corretas (SENAI, 2010). 

Referência Bibliográfica: SENAI. Curso de auxiliar administrativo. Curitiba: SENAI-

PR, 2010. 

 

 

EDUCADOR SOCIAL 

 

QUESTÃO Nº 23 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 

esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista a alternativa “E” é certa, pois 

a diferença prática entre Moral e Ética é que a ética é o juiz das morais, assim Ética é 

uma espécie de legislação do comportamento moral das pessoas. Assim, as 

alternativas “D” e “E” dizem a mesma coisa com palavras diferentes. 

Segundo o Dicionário Aurélio Buarque de Holanda, ÉTICA é "o estudo dos juízos de 

apreciação que se referem à conduta humana susceptível de qualificação do ponto de 

vista do bem e do mal, seja relativamente à determinada sociedade, seja de modo 

absoluto”. Etimologicamente falando, ética vem do grego "ethos", e tem seu correlato 

no latim „morale‟, com o mesmo significado: Conduta, ou relativo aos costumes. 

Podemos concluir que etimologicamente ética e moral são palavras 

sinônimas”.(pag.2). “O termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma 

pessoa). Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta 

humana na sociedade. (pag.3).  

(Fonte: http://r1.ufrrj.br/cfar/d/download/Etica%20e%20Cidadania%20.pdf) 

Conforme Vásquez (1998), a Ética é teórica e reflexiva, enquanto a Moral é 

eminentemente prática. Uma completa a outra, havendo um inter-relacionamento entre 

ambas, pois na ação humana, o conhecer e o agir são indissociáveis. 

Referência Bibliográfica: PEREIRA, Guilherme Alves. Curso de Reflorestamento de 

agentes de reflorestamento: noções básicas de ética e cidadania. Univ. Federal Rural 

do RJ. Instituto de Educação. Departamento de Teoria e Planejamento ee Ensino. 

Disponível em:: http://r1.ufrrj.br/cfar/d/download/Etica%20e%20Cidadania%20.pdf) 

VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. 18. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 

 

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 não é só no espaço da 

politica partidária que a ética é atingida, no cotidiano, em diferentes espaços, há 

desvios de condutas. Então, a politica partidária não é o único espaço atualmente que 

tem ferido a ética, basta ver os noticiários e perceber.  

http://r1.ufrrj.br/cfar/d/download/Etica%20e%20Cidadania%20.pdf


Atualmente, a ética é colocada em cheque, não só na politica, mas também em 
situações cotidianas, que nos habituamos a presenciar (furar fila, comprar produtos 
piratas, subornar o guarda, sonegar impostos, etc, além de questões como violência 
sexual contra crianças e adolescentes; violência no uso do poder). São muitos os 
"pequenos" absurdos cotidianos, que muitas vezes achamos comuns, para os quais 
fazemos vista grossa. Há uma crise ética no Brasil, não apenas pelo que 
presenciamos na mídia, mas também porque o próprio conceito "ética" é usado com 
vários pesos e várias medidas diferentes no nosso dia-a-dia.  
 

Referência Bibliográfica: http://www.huffpostbrasil.com/carlos-souza/vivemos-uma-

crise-etica-no-brasil-o-que-voce-tem-a-ver-com-isso_a_21667305/. 

 

ELETRECISTA 

 

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:  

A questão versa sobre “chaves-bóia”, em momento algum no enunciado ou nas 
alternativas são citados os termos “contador” e/ou “temporizador”. A chave-bóia 
inferior só fecha seus contatos quando o reservatório subterrâneo está abastecido, já a 
chave-bóia superior só fecha seus contatos quando o nível de água do reservatório 
elevado começa a ficar abaixo do programado. Por este motivo, ambas as chaves têm 
que ser interligadas em série. 

Referência Bibliográfica: Portal do Eletricista. Disponível em: < 

http://www.portaleletricista.com.br/comando-de-motobomba/>. Acessado em 04 Jul. 

2017. 

 

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: 

A soma das tensões entre fases não é feita de maneira escalar e sim vetorial, pois as 
diferenças de potencial possuem um ângulo de defasagem entre si. 

No trifásico a defasagem é de 120°, desta forma o valor total da tensão total da linha 
será determinado multiplicando o valor da diferença de potencial (no caso 127 volts) 
pela raiz de 3 (no caso 1,732). Então: 127 x 1,732 = 220 

 

  



Disponível em: <https://electronics.stackexchange.com>. Acessado em 04 Jul. 2017. 
 

Referência Bibliográfica: Mundo da Elétrica. Disponível em: 

<https://www.mundodaeletrica.com.br/110v-ou-127v/>. Acessado em 04 Jul. 2017. 

 

 

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO 

 

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 o Recurso foi infundado 
e sem argumentação. 

Referência Bibliográfica: Lei 9.503/97 e seus anexos. 

 

MÚSICO 

 

QUESTÃO Nº 26 – ANULA GABARITO 

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, apesar da resposta correta para o 
enunciado da questão ser a letra A, houve falha na questão que não contém a 
alternativa E.  

 

 

 

Referência Bibliográfica: HARMONIA E INPROVISAÇÃO VOLUME I de ALMIR 

CHEDIAK. 

 

 

 

 

 

 



PREPARADOR DE CADÁVERES 

 

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 o conjunto de ações 

voltadas para prevenção, proteção do trabalhador, minimização de riscos inerentes às 

atividades em saúde é chamado BIOSSEGURANÇA (Alternativa C). Além disso, EPI 

(Alternativa A) não significa “Estratégias de Proteção Individual); e sim “Equipamentos 

de Proteção Individual”. Portanto, a única assertiva correta é a Alternativa C.  

A leitura adequada do enunciado e a interpretação correta dos conceitos são de 

responsabilidade do candidato.  

 

Referência Bibliográfica: FERNANDES, A.T. Infecção hospitalar e suas interfaces na 

área da saúde, 2000. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Norma Regulamentador NR-32.  

 

QUESTÃO Nº 17 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 

esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista os conceitos apresentados 

pela Resolução RDC Nº. 306, de 07/12/2004:   

(TIPO A - RESÍDUO CONTAMINADO)  

(TIPO B - RESÍDUO QUÍMICO)  

(TIPO C - RESÍDUO RADIOATIVO) 

(TIPO D - RESÍDUO COMUM)  

(TIPO E - RESÍDUO PERFUROCORTANTE)  

[...] 

A (Alternativa A) preenche os parênteses apresentados pela Questão 17:  

(     D     ) Resíduo Comum.  

(     B     ) Resíduo Químico.  

(     A     ) Resíduo Contaminado. 

(     E     ) Resíduo Perfurocortante.  

[...] 

A leitura adequada do enunciado e a interpretação correta dos conceitos são de 

responsabilidade do candidato.  

Referência Bibliográfica: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Resolução RDC Nº. 306, de 07 

de Dezembro de 2004. 

 

 



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 as afirmativas (I), (II), 

(III) e (V) descrevem etapas da Tanatopraxia, conforme as descrições técnico-

científicas apresentadas pela literatura; E que a afirmativa (IV) é a única que está 

incorreta (Alternativa C), pois nesse procedimento não há devolução de nenhum 

conteúdo líquido das cavidades torácica e/ou abdominal.  

A leitura adequada do enunciado e a interpretação correta dos conceitos são de 

responsabilidade do candidato.  

Referência Bibliográfica: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

(ANVISA). Referência técnica para o funcionamento de estabelecimentos funerários e 

congêneres, 2009. 

 

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 as afirmativas (I), (II), 

(IV) e (V) descrevem atividades realizadas em um serviço de preparação de 

cadáveres, conforme as descrições técnico-científicas apresentadas pela literatura. 

Porém; as afirmativas (III) e (VI) estão incorretas (Alternativa D), pois “Tamponamento” 

(Assertiva III) é o “uso de tampões para vedação dos orifícios do cadáver” e não “o 

empregos de técnicas, através das quais os restos mortais humanos são submetidos a 

tratamentos químicos, com vistas a manterem-se conservados por tempo total e 

permanente ou previsto, quais sejam, o embalsamamento e a formolização, 

respectivamente”; e “Conservação de restos mortais” (Assertiva VI) caracteriza-se pelo 

“o empregos de técnicas, através das quais os restos mortais humanos são 

submetidos a tratamentos químicos, com vistas a manterem-se conservados por 

tempo total e permanente ou previsto, quais sejam, o embalsamamento e a 

formolização, respectivamente”; e não significa “uso de tampões para vedação dos 

orifícios do cadáver”. 

A leitura adequada do enunciado e a interpretação correta dos conceitos são de 

responsabilidade do candidato.  

Referência Bibliográfica: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

(ANVISA). Referência técnica para o funcionamento de estabelecimentos funerários e 

congêneres, 2009. 

 

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 o enunciado refere-se a 

Responsabilidade Técnica e não dá ênfase à prestação do cuidado [...]. Levando em 

consideração os princípios éticos, técnicos e legais, o Responsável Técnico pelo 

estabelecimento que presta cuidado ao ser humano em óbito é o “Médico com registro 

no conselho” (Alternativa B).   

A leitura adequada do enunciado e a interpretação correta dos conceitos são de 

responsabilidade do candidato.  



Referência Bibliográfica: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

(ANVISA). Referência técnica para o funcionamento de estabelecimentos funerários e 

congêneres, 2009. 

 

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 “quanto a execução dos 

procedimentos de limpeza, descontaminação e desinfecção do ambiente, o único 

produto que pode ser utilizado na sala de preparação de cadáveres é o 

HOPOCLORITO DE SÓDIO (Alternativa D). Os demais produtos não existem (p. ex. 

Alternativa C) e/ou não são indicados para higienização do ambiente. 

A leitura adequada do enunciado e a interpretação correta dos conceitos são de 

responsabilidade do candidato.  

Referência Bibliográfica: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

(ANVISA). Referência técnica para o funcionamento de estabelecimentos funerários e 

congêneres, 2009. 

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO Nº 37 – ANULA GABARITO 

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 

esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que existem duas 

alternativas cujo seu conteúdo são idênticos, podendo prejudicar os candidatos do 

referido certame. 

 

QUESTÃO Nº  – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “B” PARA “D” 

Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 

que a questão terá ALTERADO GABARITO DA ALTERNATIVA B PARA D, tendo em vista que 

a alternativa correta para questão está contida na alternativa D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


