
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
CONCURSO PÚBLICO N.° 001/2022 

 
 

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 da Prefeitura Municipal de Manoel Ribas-PR, interpostos 
contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 
 Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n.° 001/2022, 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. 
 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – PERÍODO MANHÃ 

 
QUESTÃO 03 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão exige 
que o candidato saiba as regras de uso do sinal indicativo de crase e que 
perceba o uso incorreto na alternativa “E” pela ausência do sinal indicativo de 
crase. A crase é o fenômeno da contração de duas vogais: uma preposição “a” 
e um artigo “a” (MESQUITA, 1999, p. 367).  
 
 O acento grave será usado sempre que o termo regente exigir a 
preposição “a” posposta e o termo regido admitir o artigo feminino “a” 
anteposto. No caso em tela, o verbo permitir é o termo regente que exige a 
preposição “a” e o substantivo aluna é o termo regido que admite o artigo “a”. 
Assim, a alternativa é incorreta quanto ao emprego da crase, pois o correto 
seria “A professora não permitiu à aluna realizar a atividade em atraso.”.  
 
Referência Bibliográfica: MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Saraiva, 1999. 
 



 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – PERÍODO TARDE 

 
QUESTÃO 03 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que nenhuma 
alternativa atende ao enunciado. 
 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNICO LÓGICO – NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 06 – 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. 
 
Resolução:  
 
Para determinar a quantidade de pessoas é necessário calcular a área desta 
sala, como a dimensões são de 6x8 temos 48 metros quadrados de área e cada 
pessoa ocupa um metro quadrado, assim podem aguardar 48 pessoas. 
 
Alternativa correta letra “A”. 
 
 
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. 
 
Resolução: 
 
3.490 x 91/100= R$ 3.175,90.  
 
Alternativa correta letra “D”. 
 
 



 

QUESTÃO 08 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “E” PARA “D” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ALTERADA, tendo em vista que o que se pede no 
enunciado está descrito na alternative “D”. 
 
Resolução: 
 
Como a doença atinge 1 a cada 5 pessoas. A sua incidência é de 1/5=0,20. Para 
um grupo de 1600 pessoas vamos ter esta mesma proporção 1600 x 0,20 = 320 
pessoas são esperadas com esta doença. 
 
Alternativa correta letra “D”. 
 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – PERÍODO 
MANHÃ 

 
QUESTÃO 06 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que que não contém a 
resposta correta entre as alternativas. 
 
Resolução: 
 
Dias chuvosos =12 
Dias não chuvosos = 18 
Razão=12/18 simplificando temos 2/3. 
 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – PERÍODO 
TARDE 

 
QUESTÃO 10 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que na função f(x)= 
500.00 + 125.000 x, deveria conter mais um zero e ser escrita como f(x) = 



 

500.000 + 125.000 x, fato que divido a este erro não possibilita obter o 
resultado correto da alternativa. 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – NÍVEL SUPERIOR 

 
QUESTÃO 11 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA “A” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “D” PARA “A”, 
tendo em vista que a descrição da questão se refere ao ator José Carlos 
Sanches.  
 
Referência Bibliográfica: TEIXEIRA, Nathalia. Ator José Carlos Sanches é 
encontrado morto em apartamento, no Rio de Janeiro. CNN Brasil. Disponível 
em: https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/ator-jose-carlos-sanches-e-
encontrado-morto-em-apartamento-no-rio-de-janeiro/. Acesso em: 14 abr. 
2022. PINHEIRO, Felipe. Ator José Carlos Sanches é encontrado morto, polícia 
investiga o caso. UOL.  
Disponível em: https://www.uol.com.br/splash/noticias/2022/02/26/morre-o-
ator-jose-carlos-sanches-no-rio-policia-investiga-o-caso.htm. Acesso em: 14 
abr. 2022. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – NÍVEL MÉDIO – PERÍODO TARDE 
 
QUESTÃO 11 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que as rodovias 
citadas possuem divergência nas informações comumente disponibilizadas 
sobre o tema, aparecendo ora como BR ora como PR, como se sua 
administração pudesse ser apenas federal ou estadual. Porém, a nomenclatura 
técnica esclarece que se tratam de “PRC”, ou seja, rodovias com trechos 
estaduais e federais simultâneos ou coincidentes, inviabilizando a análise 
correta da questão e constituindo motivo plausível de anulação. 
 
Referência Bibliográfica:  
DER, Departamento de Estradas de Rodagem. Sistema Rodoviário Estadual. 
Curitiba: Governo do Estado do Paraná, 2020. Disponível em: 

https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/ator-jose-carlos-sanches-e-encontrado-morto-em-apartamento-no-rio-de-janeiro/
https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/ator-jose-carlos-sanches-e-encontrado-morto-em-apartamento-no-rio-de-janeiro/
https://www.uol.com.br/splash/noticias/2022/02/26/morre-o-ator-jose-carlos-sanches-no-rio-policia-investiga-o-caso.htm
https://www.uol.com.br/splash/noticias/2022/02/26/morre-o-ator-jose-carlos-sanches-no-rio-policia-investiga-o-caso.htm


 

https://www.infraestrutura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/doc
umento/2021-07/779216.884.5081anexosistemarodoviarioestadual2020.pdf. 
Acesso em 14 abr. 2022. 
 
QUESTÃO 14 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que nesta questão o 
acréscimo da letra s não compromete o correto entendimento porque não 
induz a erro fonético, gramatical e/ou lógico da questão. 
 
Referência Bibliográfica: FONÉTICA. https://brasilescola.uol.com.br/o-que-
e/portugues/o-que-fonetica.htm. Acesso em: 14 abr. 2022. 
LÓGICA. https://mundoeducacao.uol.com.br/filosofia/logica.htm. Acesso em: 
14 abr. 2022. GRAMÁTICA. https://brasilescola.uol.com.br/gramatica. Acesso 
em: 14 abr. 2022. 
 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

QUESTÃO 25 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o trabalho do/a 
assistente social nas instâncias democráticas, especialmente nos conselhos de 
políticas públicas, pressupõe compreender que a qualidade da participação 
nesses espaços públicos não está definida a priori, pois são espaços de 
disputas.  
 
 Com isso, precisamos desmistificar a visão de que a capacitação 
resolveria os problemas que são de ordem política. A atuação profissional 
nesses espaços podem ter duas direções: uma de apoio técnico-administrativo 
e outra técnico-política, conforme as palavras de Maria Inês Souza Bravo (2009, 
p.16): 
 
 

Com relação à ação do assistente social, podem-se 
identificar duas direções. A primeira tem sido 
desenvolvida pelos profissionais como apoio-técnico 
ou técnico-administrativo, ou seja, os profissionais dão 

https://www.infraestrutura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/779216.884.5081anexosistemarodoviarioestadual2020.pdf
https://www.infraestrutura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/779216.884.5081anexosistemarodoviarioestadual2020.pdf
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/portugues/o-que-fonetica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/portugues/o-que-fonetica.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/filosofia/logica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica


 

suporte aos conselhos exercendo as seguintes 
atividades: elaboração da pauta e de relatórios da 
reunião, convocação das reuniões, organização da 
documentação. Esse tipo de trabalho tem sido 
exercido por funcionários das prefeituras e que, 
muitas vezes, ocupam o lugar de secretário executivo 
dos conselhos. Este tipo de atividade precisa de 
reflexão, pois a atuação profissional está reduzida à 
atividade administrativa, de suporte legal aos 
conselhos, não estabelecendo relação com o projeto 
ético-político da categoria. A segunda caracteriza as 
ações técnico-políticas, desenvolvidas pelos 
assistentes sociais, junto aos conselhos e/ou 
segmentos dos conselhos que envolvem a 
democratização e socialização da informação, 
realização de pesquisas, ação socioeducatica. Elas 
configuram um trabalho de assessoria que, conforme 
foi sinalizado por alguns autores, não deve ser 
pontual, mas estar articulada com diversas ações. 
 

 Diante disso, é correto afirmar que a atuação profissional reduzida à 
atividade administrativa, de suporte legal aos conselhos, não estabelece relação 
com o projeto ético-político da categoria e as ações que envolvem a 
democratização e socialização da informação, realização de pesquisas e ação 
socioeducatica se configuram com um trabalho de assessoria. 
 
Referência Bibliográfica: BRAVO, Maria Inês Souza. O trabalho do assistente 
social nas instâncias públicas de controle democrático. In: CFESS, Conselho 
Federal de Serviço Social. Serviço Social: direitos sociais e competências 
profissionais. Brasília: CFESS, 2009. 
 
 
QUESTÃO 28 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que nas últimas 
décadas ocorreram grandes transformações nas famílias brasileiras, entre eles 
está a alteração no modelo tradicional de homem provedor e mulher dona-de-
casa e ainda a tendência crescente das famílias chefiadas por mulheres. Com 
isso, novas demandas sociais emergem para as famílias brasileiras nas últimas 



 

décadas, tais como: a longevidade; a gravidez na adolescência e uma 
permanência mais prolongada dos filhos adultos na família.  
 A responsabilização da família na Política de Assistência Social se 
corporifica nos benefícios socioassistenciais que somente são garantidos caso a 
família não tenha condições de sustento, como exemplificação da 
corporificação desta responsabilidade considerada “nata” da família na 
proteção dos seus membros mais fragilizados é o BPC (Beneficio de Prestação 
Continuada) que antes de ser um direito do indivíduo (idoso sem renda ou à 
pessoa com deficiência), recorre-se ao papel protetor da família.  
 
 Somente se esta família enquanto “grupo” possuir uma per capta inferior 
à ¼ do salário mínimo (considerada incapaz de garantir o sustento deste 
membro fragilizado) é que o Estado “socorre” via recurso monetário esta 
família, por meio de um benefício socioassistencial de (1 salário mínimo) ao seu 
membro “fragilizado”. 
A responsabilização da família na assistência social sobrecarrega a mulher à 
medida que a mesma, além da necessária inserção no mercado de trabalho, 
deve dar conta das tarefas domésticas e dos cuidados, sem o devido suporte 
público. (CASTILHO, CARLOTO, 2010, p.16-16). 
 
Referência Bibliográfica: CASTILHO, Cleide de Fátima Viana; CARLOTO, Cássia 
Maria. O familismo na política de Assistência Social: um reforço à desigualdade 
de gênero? Anais do I Simpósio sobre Estudos de Gênero e Políticas Públicas. 
Universidade Estadual de Londrina, 24 e 25 de junho de 2010. 
 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

QUESTÃO 25 - ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA “B” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “D” PARA “B”, 
tendo em vista que, após averiguação de recursos, foi constatado que a única 
alternativa que atente corretamente ao enunciado é a letra “B”. 
 
 

 
 
 
 



 

MÉDICO 
 

QUESTÃO 17 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o argumento 
apresentado que ela não sobrevive ao meio ácido, bem como apresentado no 
item II, está incorreto, pois o helicobacter pylori é uma bactéria que vive em 
meio ácido, dentre eles o estômago, sendo que torna o item incorreto, pois ele 
afirma que ela não sobrevive em meio ácido. Seguindo o embasamento teórico 
e analisando a petição do candidato, a banca mantém o gabarito nesta 
questão. 
 
Referência Bibliográfica: HTTPS://www.einstein.br/Pages/Doença.aspa?eid=87 
 
 
QUESTÃO 26 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que conforme item 
apresentado IV - o qual informa que existem fatores hormonais que 
influenciam um maior risco de desenvolver artrite reumatoide em mulheres, e 
eles com anticoncepcional, e analisando o argumento que o candidato 
apresentou - artigo de 2003, sendo que o site usado em questão e de 21 de 
julho de 2019, será mantido o gabarito e conforme apresentado na questão 
não “confere um risco maior de desenvolvimento de artrite reumatoide”, e 
conforme apresentado pelo candidato “desconsidero que os CO sejam 
comprovadamente fator de risco da ar”. 
 
Referência Bibliográfica: HTTPS//www.sanarmed.com/artrite-reumatoide e 
HTTPS://arca.fiocruz.br/handle/icict/4408 
 
 
QUESTÃO 27 – 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 conforme o candidato apresentou e se fez uma análise sobre o 
argumento e a questão, a banca considera que o argumento foi fundamentado 
e aceita a alteração do gabarito da questão. 

https://www.einstein.br/Pages/Doen%C3%A7a.aspa?eid=87
http://www.sanarmed.com/artrite-reumatoide
https://arca.fiocruz.br/handle/icict/4408


 

 
Referência Bibliográfica: HTTPS://www.reumatologia.org.br/doencas-
reumaticas/gota/ 
 

 
PROFESSOR 

 
QUESTÃO 19 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a resposta 
contempla na íntegra o disposto na lei, que determina que: Art. 26.  Os 
currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
dos educandos.            
 
 (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013), não sinalizando a política em 
sua redação. O que há na solicitação do recurso é uma errônea interpretação 
da LDB, em que os candidatos estão se referindo ao parágrafo que não é mais 
vigente em lei, conforme a seguir: 
  

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 
especialmente do Brasil. 

 § 1º  Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 
especialmente da República Federativa do Brasil, observado, na educação 
infantil, o disposto no art. 31, no ensino fundamental, o disposto no art. 32, e 
no ensino médio, o disposto no art. 36.            (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 746, de 2016) 
 
 Estes dois parágrafos encontram-se desta forma, porque foram retirados 
da respectiva lei, ou seja, não são mais válidos. A redação válida é a que se 
encontra nesta questão de concurso, como exposto acima. Sempre que a 
redação encontra-se riscada isto quer dizer que não é mais vigente.  
 
 

https://www.reumatologia.org.br/doencas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1


 

 
Referência Bibliográfica:  
BRASIL, MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996. Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm.  
 
QUESTÃO 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 não 
apresenta nada incorreto e atende ao edital. Não somente Gandin, como 
demais autores como Veiga, Saviani, Libâneo, Romanowski e Martins discutem 
as mudanças ocorridas na década de 1980 e as necessárias transformações ao 
processo de ensino aprendizagem. Segue a referência da questão: GANDIN, D. 
Escola e Transformação Social. São Paulo: Vozes, 1995.  
 
Referência Bibliográfica: GANDIN, D. Escola e Transformação Social. São Paulo: 
Vozes, 1995. 
 
 
QUESTÃO 29 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que não apresenta 
nenhuma divergência e está em consonância com o edital do concurso. A 
questão em sua totalidade contempla o autor e a obra referida nesta questão é 
de 2013. A questão em si não é comprometida, afinal não pede a data da obra 
do autor e sim se fundamenta em suas concepções, o que não se altera em 
suas obras mesmo tendo inúmeras edições.  
 
Referência Bibliográfica: LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo, Cortez, 2013. 
 
 
QUESTÃO 30 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o erro 
mencionado não compromete o conteúdo da questão nem a alternativa com a 
resposta correta. 
 
Referência Bibliográfica: BRASIL, MEC. Base Nacional Comum Curricular, 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm


 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

 
QUESTÃO 23 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que a mesma possui 
mais de uma alternativa que pode ser considerada como correta. 
 

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 


