
          
 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ - CISOP 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO 

EDITAL N.° 001/2022 
 
 

PARECERES DOS RECURSOS 
 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO - FAU, no uso 
de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, os pareceres dos recursos do 
Processo Seletivo n.° 001/2022 da CISOP, interpostos contra as questões da 
prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 
 Art. 1º - Conforme Edital de Abertura, 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. 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 20 – 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: 
 
A questão não permite que seja utilizado frações de tubetes. Neste caso o total 
de tubetes é igual a 6. 
 
55/9,09 = 6,0506.. 
 
Alternativa correta letra “B”. 
 
 

 
 
 



          
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 23 - ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “A” PARA “C” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será alterada da alternativa “A” para “C”, tendo em 
vista que a única alternativa correta, cuja montadora atende plenamente às 
características solicitadas na questão, é a CAOA CHERY de Jacareí, em São Paulo. 
 
Referência Bibliográfica: 
 
EXAME. Caoa fecha fábrica de Jacareí, em São Paulo, até 2025. Exame. Disponível 
em: https://exame.com/negocios/caoa-chery-paralisa-producao-na-unidade-
de-jacarei-em-sao-paulo/. Acesso em: 26 jun. 2022. 
FAGUNDES, Diogo. Caoa Chery decide paralisar fábrica de Jacareí por falta de 
peças. Motor1. Disponível em: https://motor1.uol.com.br/news/570459/caoa-
chery-paralisacao-fabrica-jacarei/. Acesso em 26 jun. 2022. 
ISTO É. Caoa Chery pode demitir 600 com paralisação da fábrica de Jacareí (SP). 
Isto é. Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/caoa-chery-pode-
demitir-600-co-paralisacao-da-fabrica-de-jacarei-sp/. Acesso em 26 jun. 2022. 
SILVA, Cleide. Caoa Chery confirma 485 demissões e oferece até 15 salários de 
bônus. Estadão. Disponível em: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,caoa-chery-confirma-485-
demissoes-oferece-ate-15-salarios-bonus,70004070331. Acesso em 26 jun. 
2022. 
 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

QUESTÃO 36 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA “B” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ALTERADA PARA A ALTERNATIVA “B”, tendo em 
vista que o que se pede no enunciado não está descrito de forma correta na 
alternativa “D” como divulgado preliminarmente. 
 
 
 
 
 

https://exame.com/negocios/caoa-chery-paralisa-producao-na-unidade-de-jacarei-em-sao-paulo/
https://exame.com/negocios/caoa-chery-paralisa-producao-na-unidade-de-jacarei-em-sao-paulo/
https://motor1.uol.com.br/news/570459/caoa-chery-paralisacao-fabrica-jacarei/
https://motor1.uol.com.br/news/570459/caoa-chery-paralisacao-fabrica-jacarei/
https://www.istoedinheiro.com.br/caoa-chery-pode-demitir-600-co-paralisacao-da-fabrica-de-jacarei-sp/
https://www.istoedinheiro.com.br/caoa-chery-pode-demitir-600-co-paralisacao-da-fabrica-de-jacarei-sp/


          
 

QUESTÃO 39 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a alternativa 
correta na questão é somente a “B”, pois, “o incentivo aos usuários para que eles 
exerçam o seu direito de participar de sindicatos” não está prevista na Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB-SUAS) e Norma 
Operacional Básica dos Recursos Humanos (NOB/RH/SUAS) como princípio que 
orienta o trabalho do assistente social.  
 

Por outro lado, as alternativas “A”, “C”, “D” correspondem a princípios que 
orientam o trabalho do assistente social. Diante disso, a afirmação presente na 
alternativa “E” está correta, considerando que há entre as alternativas 
anteriores, três corretas e uma incorreta, o que demonstra que realmente não 
são todas princípios.   
 
Referência Bibliográfica: NOB/SUAS e NOB/SUAS/RH. 
 
 

FISIOTERAPEUTA 
 

QUESTÃO 41 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que se o paciente 
apresentar a frequência cardíaca acima de 120 bpm, e alteração na pressão 
arterial acima de 180 mmHg x 100 mmHg deverá ser encaminhado ao médico 
que fará  a avaliação clínica individual e irá emitir o laudo da realização ao não 
do teste, tornando-se uma contra indicação relativa. Conforme pode ser 
comprado abaixo: 
 

 
 
Referência Bibliográfica: ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical 
Pulmonary Function Laboratories. ATS statement: guidelines for the six-minute 
walk test. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166(1):111-7. 
 
 
 
 



          
 

QUESTÃO 43 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que pois a crioterapia 
deve ser utilizada na fase inicial imediata ao entorse e o balancin é um recurso 
indicado para proteger a articulação e prevenir novas lesões.  
 

 
 
Referência Bibliográfica: Fiusa JM, Fréz AR, Pereira, WM. Analysis after 
stabilometric proprioceptive exercises: a randomized controlled clinical study. 
Journal of Human Growth and Development. 25(1): 63-67 Manuscript submitted 
Feb 08 2014, accepted for publication Oct 29 2014. 
 
 
QUESTÃO 47 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o local afetado é a 
substância negra compacta onde é sintetizada a dopamina. 
 

 
 
Referência Bibliográfica: SAITO, C. T. A doença de Parkinson e seus tratamento: 
uma revisão de literatura. 2011. 36 f. Monografia (Especialização em Saúde 



          
 

Coletiva e Saúde da Família) – Centro Universitário Filadélfia - UniFil. Londrina - 
PR., 2011. 
 
 

MÉDICO PSIQUIATRA 
 

QUESTÃO 46 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que na mania: quanto 
aos sintomas somáticos, é comum a sensação de maior energia e disposição, 
menor necessidade de sono sem prejuízo funcional no dia seguinte ou mesmo 
marcada agitação psicomotora.  
 

Na hipomania – é uma síndrome caracterizada pela presença de sintomas 
maníacos, de intensidade mais leve, à exceção dos sintomas psicóticos que estão 
ausentes. Entretanto, não causam impacto funcional tão pronunciado pelo 
indivíduo como um período mesmo benéfico, de maior energia. Portanto, por 
vezes não recebe atenção médica. 
 
Livro texto utilizado para a prova: Psiquiatria – estudos fundamentais – 
coordenadora Alexandrina Meleiro, ed. Guanabara Koogan, ano 2018, páginas: 
187/188. 
 
Por não poder existir duas alternativas como resposta, então a questão será 
anulada. 
 
Referência Bibliográfica: Psiquiatria – estudos fundamentais – coordenadora 
Alexandrina Meleiro, ed. Guanabara Koogan, ano 2018, paginas. 187/188. 
 
 
 
 
 


