
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

TESTE SELETIVO 01/2018 
 
 

PARECERES DOS RECURSOS 
 

 
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas 

atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do Teste Seletivo nº 
01/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA, interpostos contra as 
questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 

Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 01/2018, na hipótese de alteração de 
questão(ões) do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as 
provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito, no caso de 
anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será 
atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 
Caso haja procedência no recurso interposto dentro das especificações, poderá, 
eventualmente, alterar-se a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma 
nota/classificação superior ou inferior. 

 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

QUESTÃO 05 – MANTÉM GABARITO 

 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a resposta correta é a alternativa “E”, 
pois a oração “e só foi derrotado por um “acaso” inicia com conjunção coordenada sindética 
e em ideia de soma. 
 
Referência Bibliográfica: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática: teoria. São Paulo: 
Editora Atual, 1990. 

 
 

 
EDUCADOR FÍSICO 

 
 

QUESTÃO 18 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a afirmativa I fala sobre exercícios 
aeróbicos MODERADOS a serem realizadas na faixa de 50% a 70% da frequência cardíaca 
máxima, enquanto a afirmativa II fala sobre exercícios aeróbicos VIGOROSOS a serem 
realizados a cima de 70% da frequência cardíaca máxima (exercícios vigorosos > 70%). 



 

Dessa forma, uma afirmativa fala sore exercícios moderados e a outra fala sobre exercícios 
vigorosos.  
 

A afirmativa III está descrevendo o que as Diretrizes da sociedade Brasileira de 
Diabetes recomenda para exercícios resistidos “Para os exercícios resistidos é 
recomendado iniciar por uma série com peso, assegurando 15 a 20 repetições bem 
executadas. Progredir para duas séries, diminuindo o número de repetições para 10 a 15, 
com leve aumento da carga (peso)”. Na afirmativa IV, a qual esta incorreta não preconiza o 
que as Diretrizes da sociedade Brasileira de Diabetes recomendam. Levando em 
consideração o caso clínico de um diabético, um treinamento com 10 exercícios de 20 a 25 
repetições seria um volume elevado para um diabético e também não é o que a sociedade 
Brasileira de Diabetes recomenda.  
 
Referência Bibliográfica:  
Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018 
[Internet]. São Paulo: Editora Clannad; 2017 [citado 10 abr 2018]. 383 p. Disponível em: 
http://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017- 
2018.pdf. 
 
 
QUESTÃO 27 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que na afirmativa II não se refere se a saída 
da prova é realizada em curva ou não, não foi este o questionamento. Mas, tendo em vista 
as características da pista oficial de atletismo, sim, a saída da prova de 200 metros rasos é 
realizada na curva, porém, a afirmativa II aponta “Na prova dos 200 metros o atleta da raia 2 
deverá largar um pouco mais à frente que o atleta da raia 3”. Sendo uma afirmativa de fácil 
entendimento e fácil identificação do erro, pois na prova de 200 metros rasos os atletas 
saem escalonados, logo a partir do atleta da raia 1 o atleta da raia 2 sai a sua frente e o 
atleta da raia 3 sai a frente do atleta da raia 2 e assim sucessivamente até a raia 8. Então, o 
erro da afirmativa se refere em que o atleta da raia 2 sai a frente do atleta da raia 3, esse 
seria o erro da questão.  
 

Na afirmativa III em que aponta “Na prova dos 400 metros os atletas poderão passar 
para a primeira raia após a primeira curva”, essa afirmativa está incorreta, pois os atletas 
das provas de 400 metros não podem invadir a raia ao lado, ou seja, não podem sair de sua 
raia, então devem correr em sua raia do inicio ao fim da prova, não podendo passar para a 
primeira raia.     
 
Referência Bibliográfica: 
http://www.cbat.org.br/regras/REGRAS_OFICIAIS_2018_2019.pdf. 
 
 
QUESTÃO 29 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que ocorreu um erro na diagramação, esse 
erro proporcionou dificuldade na compreensão da questão e dificultando também a resposta 
a ser escolhida. 
 
Referência Bibliográfica: Lei nº 8.069, de 13 Julho de 1990. 
 
 
 



 

 
 
QUESTÃO 30 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que ocorreu um erro na diagramação, esse 
erro proporcionou dificuldade na compreensão da questão e dificultando também a resposta 
a ser escolhida. 
 
Referência Bibliográfica: Lei nº 12.796, de 4 de Abril de 2013 que Altera a Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996. 
 

 
 

ENFERMEIRO 
 
 

QUESTÃO 16 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que todos os itens apresentados de I a VI 
estão corretos (ALTERNATIVA “A”): 
 
(I - CORRETO) A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências; 
 
(II - CORRETO) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 
colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 
esfera do governo; 
 
(III - CORRETO) O Sistema Único de Saúde (SUS), sob a ótica da Lei N° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder 
Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde; e o Conselho 
de Saúde; 
 
(IV - CORRETO) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada 
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde; 
 
(V - CORRETO) O CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e o CONASEMS 
(Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde) terão representação no Conselho 
Nacional de Saúde; 
 
(VI - CORRETO) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências 
será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
 
Quanto ao questionamento do recurso, vale enfatizar que não há discordância de conceitos 
nas descrições dos itens.  
 



 

Referência Bibliográfica: BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUS: a saúde do Brasil. 
2011. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. O Sistema Público de Saúde Brasileiro. 2002.  
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação do SUS. CONASS, 2003. 
 
 
QUESTÃO 18 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o enunciado solicitava a alternativa 
incorreta; as alternativas “A”, “B”, “C” e “D” estão corretas quanto aos conceitos e 
afirmativas; e somente a alternativa “E” está INCORRETA.  
 
(“E” – INCORRETA): Pois o raquitismo é atribuído à baixa ingestão de alimentos ricos em 
vitamina D e restrição à exposição solar) O raquitismo atribuído à baixa ingestão de 
alimentos ricos em vitamina D e à exposição solar excessiva é uma condição prevenível, 
mas que continua ocorrendo, mesmo em países desenvolvidos. Suas principais fontes 
alimentares são carnes, peixes e frutos do mar, como salmão, sardinha e mariscos, e 
alimentos como ovo, leite, fígado, queijos e cogumelos. 
 
Quanto ao questionamento do recurso, a alternativa “C” está CORRETA, pois segundo as 
recomendações do Ministério da Saúde (por exemplo, “BRASIL. Ministério da Saúde. 
Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde. 2. ed. 2012”) é 
recomendada a administração de Vitamina K ao nascimento como profilaxia contra a doença 
hemorrágica neonatal: bebês com idade gestacional acima de 32 semanas e com mais de 
1.000g (1mg IM ou IV); bebês com menos de 32 semanas e com mais de 1.000g (0,5mg 
IM); bebês com menos de 1.000g, independentemente da idade gestacional (0,3mg IM). 
 
Referência Bibliográfica: BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Atenção à saúde do recém-
nascido: guia para os profissionais de saúde. 2. ed. 2012. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde da Criança: crescimento e desenvolvimento. 
2012. 
CUPPARI, L. Nutrição clínica no adulto. Manole, 2016.  
MAHAN, L.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. Roca, 1998. 
 
 
QUESTÃO 21 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão solicitava a alternativa que 
contempla APENAS ITENS que NÃO correspondem a alterações cutâneas no indivíduo 
submetido ao processo de envelhecimento. 
 
Os Itens são:  
 
I - Diminuição da capacidade de renovação cellular; 
II - Aumento do “clearance” químico; 
III - Redução da percepção sensorial;  
IV - Diminuição da produção de suor e sebo;  
V - Aumento da produção de vitamina D; 
VI - Aumento do risco de queda pelo aumento da fragilidade óssea;   
VII - Melhora da termoregulação.  
 
As alternativas são:  
 



 

(“A” - INCORRETA) Todos os itens correspondem a alterações cutâneas no indivíduo 
submetido ao processo de envelhecimento; 
  
(“B” - CORRETA, pois não ocorre aumento do “clearance” químico, e sim diminuição; não 
ocorre aumento da produção de vitamina D, e sim diminuição; e não ocorre melhora da 
termoregulação, e sim piora) II, V e VII; 
 
(“C” - INCORRETA, pois o Item IV - Diminuição da produção de suor e sebo está 
relacionado ao processo de envelhecimento cutâneo) II, IV, V e VII; 
   
(“D” - INCORRETA) apenas VII;  
 
(“E” - INCORRETA) I, II, III, IV, V, VI e VII;  
 
Portanto, a única alternativa que preenche a solicitação do enunciado é a alternativa “B” - II, 
V e VII. 
 
A leitura e a interpretação da questão são responsabilidades do candidato. 
 
Referência Bibliográfica: FIGUEIREDO, N.M.A. Gerontologia: atuação da enfermagem no 
processo de envelhecimento. 2. ed. 2012. 
MOTTA, L.B. Saúde da pessoa idosa. UMA-SUS, 2012. 
 
 
QUESTÃO 23 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a descrição do enunciado faz referência 
especificamente à Norma Regulamentadora NR-6 (alternativa “C”).  
 
“Conforme a Norma Regulamentadora NR (X) considera-se Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho 
(Item X.1); Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele 
composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos 
que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a 
saúde no trabalho (Item X.1.1)”. 
 
Os demais itens correspondem a: 
 
- NR 32 (segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde; embora cite questões 
relacionadas aos EPIs, não corresponde a descrição do enunciado); 
  
- NR 7 (programa de controle médico de saúde ocupacional); 
  
- NR 24 (condições sanitárias e de conforte nos locais de trabalho);  
 
- NR 9 (programas de prevenção de riscos ambientais). 
 
Referência Bibliográfica: MINISTÉRIO DO TRABALHO. Normas Regulamentadores - 
Segurança e Saúde do Trabalho. 
 
 
 
 



 

QUESTÃO 30 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista os Itens: 
  
(I - INCORRETO, pois o aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis primeiros 
meses de vida) Deve ser exclusivo até a transição do colostro para o leite maduro; 
  
(II - INCORRETO, pois o aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis primeiros 
meses de vida) Deve ser exclusivo até os três primeiros meses de vida; 
 
(III - INCORRETO, pois o aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis primeiros 
meses de vida) Deve ser exclusivo até a transição do leite maduro para o colostro; 
   
(IV - CORRETO) Deve ser exclusivo até os seis primeiros meses de vida; 
 
(V - INCORRETO, pois o aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis primeiros 
meses de vida) Deve ser exclusivo até os dois primeiros anos de vida; 
  
(VI - CORRETO) O colostro é o primeiro leite que a mulher produz para amamentar, que 
pode começar a aparecer a partir dos 4 meses de gestação. Ele é amarelado, muito gordo e 
muito calórico; 
 
(VII - INCORRETO, pois o aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis primeiros 
meses de vida) É indicado ofertar água ao bebê a partir da segunda semana de vida. A 
interação da água com o leite materno garante a hidratação celular. 
 
Portanto, a única alternativa correta é a alternativa “C” - Apenas IV e VI estão corretos.  
 
Referência Bibliográfica: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde da criança: nutrição infantil, 
aleitamento materno e alimentação complementar. 2009. 

 
 
 


