
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO 

ESTADO DO PARANÁ 
 
 

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 001/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE 
MONTE CASTELO-PR, interpostos contra as questões da prova objetiva e o 
gabarito preliminar.  
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 001/2018, 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. 
 
 

 
PERÍODO DA MANHÃ 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

 
QUESTÃO 01 – MANTÉM GABARITO 

 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que na maioria das alternativas há algo de 
verdadeiro, mas somente a alternativa “C” é a mais completa, sinalizando que é o primeiro 
transgênico do mundo, o fato de ser naturalizado brasileiro e de ser o segundo no mundo 
que tem licença para a venda.  
 
Referência bibliográfica: Marcuschi, L. A. (1985). Leitura como processo inferencial num 
universo cultural cognitivo. Leitura, Teoria e Prática, 4, 1-14. 
 
 
QUESTÃO 03 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “B” PARA “C” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “B” PARA “C”, tendo em vista que a 
alternativa correta é a “C”, pois “no interior de São Paulo” é adjunto adverbial de lugar.  
 

Referência bibliográfica: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática da Língua Portuguesa. 
37ª. ed. Atualizada pelo novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 
2015. 
 
 
 



 

QUESTÃO 06 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o tipo de acento é irrelevante neste caso, 
o que interessa é a razão do acento, e tanto transgênico como genética são acentuadas 
porque são proparoxítonas e, de acordo com as regras, todas as proparoxítonas são 
acentuadas. 
 

Referência bibliográfica: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática da Língua Portuguesa. 
37ª. ed. Atualizada pelo novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 
2015. 
 
 

 
RACIOCÍCNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
 

QUESTÃO 08 – MANTÉM GABARITO 
 

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão não apresenta erros. 
Resolução: Como dona Maria vai cortar 12 pedaços e leva 5 segundos para cortar cada um, 
após ter cortado o décimo primeiro pedaço (11x5=55 segundos) a parte do tecido que 
sobrou contém 1 metro, ou seja, não precisa ser cortado. Alternativa correta letra “E”. 
 

 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO PARA SEDE E DISTRITOS 
 

 
QUESTÃO 29 – MANTÉM GABARITO 
 

Justificativa: Prezados candidatos, em reposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a internet é um território livre onde 
qualquer pessoa pode comentar e dar dicas sobre qualquer assunto. Mas para que não haja 
dúvidas, acessamos a página eletrônica de um fabricante de palha de aço, no caso, a 
Norton Abrasivos, que informa a seus usuários:  

“A Palha de Aço é indicada para uso profissional, na limpeza de peças de aço inoxidável, 
pisos, rejuntes, remoção de tintas, acabamento em madeira, etc.” 

Referência Bibliográfica: <https://www.nortonabrasives.com/pt-br/palha-de-a%C3%A7o>. 
Acessado em: 20 Abr 2018. 

 
 

 
ENFERMEIRO PADRÃO 

 
 
QUESTÃO 30 – MANTÉM GABARITO 

 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a alternativa “E” é a única incorreta, uma 
vez que o enunciado pede que seja assinalada a opção “errada”. 
 



 

Diante dos procedimentos descritos nas alternativas: 
 
(A - ALTERNATIVA CORRETA) O cateterismo vesical é um procedimento invasivo no 
qual é introduzido um cateter através da uretra com finalidade de drenagem de urina.  
 
(B - ALTERNATIVA CORRETA) A sonda nasogástrica é um tubo de polivinil que quando 
prescrito, deve ser tecnicamente introduzido desde as narinas até o estômago. Sua 
finalidade está associada a maneira como ficará instalada no paciente.  
 
(C - ALTERNATIVA CORRETA) A sonda nasoenteral é passada da narina até o intestino. É 
difere da sonda nasogástrica, por ter o calibre mais fino, causando assim, menos trauma ao 
esôfago, e por alojar-se diretamente no intestino, necessitando de controle por exame de 
imagem para verificação da localização correta. Tem como função apenas a alimentação do 
paciente.  
 
(D - ALTERNATIVA CORRETA) A bolsa de colostomia pode ser usada de forma 
permanente ou temporária. Os cuidados com estoma incluem: a higienização, a troca 
adequada da bolsa (dispositivos coletores - placa e bolsa); a avaliação criteriosa do estoma 
e da pele periestomal.  
 
(E - ALTERNATIVA INCORRETA) A inserção de Cateter Central de Inserção Periférica - 
PICC é realizada pelo profissional enfermeiro, e não atribuição exclusiva do profissional 
médico; o Enfermeiro também irá gerenciar os cuidados com a manipulação do cateter) O 
Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) é um dispositivo vascular de inserção 
periférica com localização central, com um ou vários lúmens. Cabe ao enfermeiro gerenciar 
os cuidados com a manipulação do cateter, mas não a inserção, pois sendo um cateterismo 
central, é atribuição exclusiva do profissional médico. 
 
Referência bibliográfica:  
 
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de Enfermagem. 2004. 
 
SMELTZER, S.C.; BARE, B.G.. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 2008. 
 
 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

 
 
QUESTÃO 19 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que possui duas alternativas iguais. 
 
 
QUESTÃO 22 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que as placas de advertência, além da cor 
amarela com símbolos em preto, sua forma é diferenciada, sendo na maioria das vezes 
(como as citadas no enunciado) quadradas, já as de regulamentação, além da cor vermelha 
com fundo branco e símbolo em preto, seu formato em quase totalidade dos símbolos é 
redondo (como a citada no enunciado). 
 
Referência bibliográfica: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm 



 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

QUESTÃO 15 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a alternativa “E” como anuncia o 
questionamento no recurso não está correta, visto que a didática não se dedica 
“essencialmente ao praticismo”, ela se dedica também às teorias/fundamentação teórica, 
assim como está apontado na alternativa “D”. 
 
Referência bibliográfica: MASETTO, Marcos, DIDÁTICA: A Aula como Centro, 3ºEd. São 
Paulo: FTD, 1997). 
 
 
QUESTÃO 17 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que houve erro de digitação na alternativa 
correta, o correto seria “Relações” e não “Reações”. 
 
Referência bibliográfica: GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é Pedagogia?  São Paulo: 
Brasiliense, 1987).  
 
 
QUESTÃO 20 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que houve com erro de digitação, a grafia na 
alternativa “B” correta está VI e deveria estar como IV. 
 
Referência bibliográfica: LIBÂNEO, José Carlos. DIDÁTICA. Cortez, 1994. 
 
 
QUESTÃO 23 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que questão 23 que indica para que o 
candidato assinale a alternativa sobre as políticas de Educação Infantil, segue os 
comentários das alternativas que não estão corretas: 
 
A)  Segundo Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional atualizada em 8/5/2013, em seu Artigo 4º, é dever do Estado 
com educação escolar pública efetivar mediante a garantia de: educação infantil gratuita às 
crianças de até sete anos de idade; Essa alternativa está errada, pois a Educação Infantil é 
oferecida para crianças de até 5 anos de idade.  
 
(B)  Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, publicados na década de 1980, 
salientam que todas as crianças tem direito de frequentar a escola, com todo o suporte 
necessário para o seu desenvolvimento. Essa alternativa está errada, pois PCNs são de 
1990 e não salientam nada sobre a Educação Infantil, mas sim sobre o ensino fundamental.   
 
(C)  Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - RCNEIs, e seus 
eixos norteadores, dão a direção exata para se construir o trabalho pedagógico em todos os 
Centros de Educação Infantil do Brasil. Essa alternativa está errada, pois os RCNEIs são 



 

apenas referências para a organização do trabalho pedagógico da Educação Infantil, ou seja 
não é um documento que deve ser seguido exatamente por todos os CMEIs.  
 
(D)  Segundo Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional atualizada em 8/5/2013, em seu Art. 21. A educação escolar 
compõe-se de: I – Educação Básica, que contempla a Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio; II – Educação Superior. Essa alternativa está correta, pois 
está de acordo com a legislação - LDB - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Art. 21. A educação escolar 
compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio.  
 
(E)  A Constituição Federal de 1988 é promulgada mediante a organização do Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA que define a organização da Educação Infantil.  Essa 
alternativa está errada, pois a Constituição de 1988 foi promulgada antes do ECA (1990), e 
ambos documentos não organizam a Educação Infantil.  
 
Referência bibliográfica: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional atualizada em 8/5/2013. 
 
 
QUESTÃO 25 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que, inicialmente, a questão apresenta um 
erro de digitação no seu enunciado – onde está (PN(E), deveria estar (PNE), porém, não há 
prejuízo sobre o seu correto entendimento, pois a descrição da sigla está apresentada no 
enunciado. 
 
Segue as justificativas das alternativas que correspondem a questão 25: 
 
25) No Plano Nacional de Educação (PN(E) aprovado no ano de 2014, estabelece sobre a 
Educação Infantil que, EXCETO: 
 
(A) Universalizar até 2016 a Educação Infantil para crianças de 4 e 5 anos de idade e 
ampliar a oferta em creches. – Alternativa estabelecida / disposta no PNE 2014, dessa 
maneira não é exceção.  

 
(B) O poder público deve estimular o acesso à Educação Infantil em tempo integral, para 
todas as crianças de zero a cinco anos. Alternativa estabelecida / disposta no PNE 2014, 
dessa maneira não é exceção. 
 
(C) O PNE tem como meta: O estado e a união devem garantir a formação continuada para 
os professores da Educação Infantil. Essa alternativa não está disposta no PNE 2014, dessa 
maneira, é exceção. 
 
(D) São diretrizes do PNE: universalização do atendimento escolar; melhoria da qualidade 
da educação; valorização dos (as) profissionais da educação; promoção dos princípios do 
respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 
Alternativa estabelecida / disposta no PNE 2014, dessa maneira não é exceção. 
 
(E) Todas as alternativas estão corretas. Alternativa errada, pois as alternativas “D”, “A” e 
“B” não estão corretas.  
 
Referência bibliográfica: Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado no ano de 2014. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/ldbe-lei-n-9-394-de-20-de-dezembro-de-1996#art-21_inc-I


 

QUESTÃO 29 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que não tem alternativa correta. Justifica-se a 
anulação, visto que a alternativa “B” dada como correta cita a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - nº 9.394/96 e o que deveria complementar a questão é a alteração da 
Lei nº 12.796, de 2013. Foi em 2013 que a Educação Infantil determina que atendimento às 
crianças de 5 anos de idade seja incorporado na primeira etapa da educação básica.  
 
Referência bibliográfica: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 12.796, de 
2013. 
 
 
 

PERÍODO DA TARDE 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
 

QUESTÃO 01 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que houve repetição de uma palavra, 
dificultando assim a sua correta interpretação. No lugar de PARQUE está escrito parte, 
destacando-se que PARTE estava repetida. 
 
 
QUESTÃO 02 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que houve repetição do verbo “são”, 
comprometendo assim a sua correta interpretação. 
 
 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

 
QUESTÃO 07 – 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 e que o enunciado 
da questão é claro e objetivo, não apresentando mais de uma interpretação. 
 
 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA SEDE E DISTRITOS 

 

QUESTÃO 16 – MANTÉM GABARITO 

 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que segundo a Organização Mundial da 



 

Saúde, os limites cronológicos da adolescência são definidos entre 10 a 19 anos de idade. 
Portanto, o Ministério da Saúde disponibiliza no ano de 2018 a vacina meningocócica C 
conjugada para os adolescentes de 11 a 14 anos de idade.  
 
Referência bibliográfica: UNICEF. SITUAÇÃO MUNDIAL DA INFÂNCIA 2011. 
 
https://www.unicef.org/brazil/pt/br_sowcr11web.pdf 
 
Eisenstein E. Adolescência: definições, conceitos e critérios. Adolesc Saude. 2005;2(2):6-7 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. NOTA INFORMATIVA Nº 135-SEI/2017-
CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Brasília: Ministério da Saúde: 2017. 
 
 

 
MÉDICO PLANTONISTA 12 

 
 
QUESTÃO 17 - ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA “E” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a 
esclarecer que a questão será ALTERARA DA ALTERNATIVA “D” PARA “E”, tendo em vista 
que nitratros – Sildenafil amplifica a ação vasodilatadora dos nitratos, podendo acarretar 
hipotensão grave, potencialmente fatal. Com base no perfil farmacocinético do sildenafil não 
se devem utilizar nitratos nas 24h que se seguem ao seu uso.  
 

Referência bibliográfica: http://publicacoes.cardiol.br/abc/1999/7306/73060006.pdf 
 
 
QUESTÃO 18 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que, enxaqueca: Identificar e afastar, dentro 
do possível, os fatores desencadeantes; Entrar precocemente com o tratamento nos 
pródromos crises; Crises leves a moderadas podem ser manejadas com antieméticos, 
analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais; Crises moderadas a intensas devem ser 
manejadas com triptanos ou analgésicos potentes; Pacientes com crises frequentes podem 
receber profilaxia com beta-bloqueadores, antidepressivos tricíclicos ou anticonvulsivantes. 
Cefaleia em salvas: Identificar e afastar desencadeantes; Oxigenioterapia, se disponível; 
Ergotamina ou triptanos para tratamento das crises; Crises muito frequentes, ou 
persistentes, profilaxia com corticóides e bloqueadores de canal de cálcio (Verapamil). 
 
Referência bibliográfica:  
http://www.sbmfc.org.br/media/file/diretrizes/06Cefaleias_em_Adultos_na_Atencao_Primari.
pdf 
 
 
QUESTÃO 24 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “A” PARA “E” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “A” PARA “E”, tendo em vista que o que 
se pede no enunciado está na alternativa “E” e não na alternativa “A” conforme constava no 
gabarito preliminar. 
 
 

https://www.unicef.org/brazil/pt/br_sowcr11web.pdf


 

QUESTÃO 28 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que os exemplos citados no recurso são de 
outros tipos de gastrite (hipertrófica, crônica, atrófica). A gastrite atrófica cursa com a 
acloridria e está relacionada com neoplasia, o que não é o caso da gastrite erosiva. Atenção 
para não confundir os termos.  
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


