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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 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 PSS n° 
001/2022 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK-PR, 
interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 
 Art. 1º - Conforme Edital de Abertura, no caso de anulação de questão, a 
pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos 
que não tenham interposto recurso. 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – NÍVEL FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
 
QUESTÃO 12 – GABARITO ALTERADO DA ALTERNATIVA “B” PARA “A” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será alterada da letra B para a letra A, tendo em vista 
que a distância oficial entre a sede do município de Conselheiro Mairinck e a 
capital do Estado do Paraná é de 324,14 quilômetros.  
 
Referência Bibliográfica:  
MAIRINCK, Conselheiro. Cadernos Estatísticos. IPARDES. Curitiba, 2022. 
Disponível em: 
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=86480&b
tOk=ok Acesso em 17 jul. 2022. 
 
 

ENFERMEIRO 
 
QUESTÃO 20 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a única resposta 
correta é a (ALTERNATIVA D), pois o caso descrito no enunciado da (QUESTÃO 
20) demonstra um paciente idoso, imunocomprometido (neutropenia - 

http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=86480&btOk=ok
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=86480&btOk=ok
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contagem total de neutrófilos polimorfonucleares = 225/mm3; diagnóstico de 
neoplasia hematológica; em quimioterapia ambulatorial), apresentando Herpes 
Disseminado (lesões herpéticas em vários dermátomos), o que indica a 
necessidade de precaução de contato + aerossóis (CDC, 2007). 
[...] Dermátomo é uma área da pele em que todos os nervos sensoriais vêm de 
uma única raiz nervosa; seu conceito e localização anatômica está diretamente 
relacionado às definições clínicas para determinação de Herpes Localizado e/ou 
Herpes Disseminado.   
[...] Cabe ao candidato a leitura, interpretação e análise adequada das respostas 
corretas e/ou incorretas das questões, bem como dos conceitos apresentados 
pelos enunciados e alternativas.  
 
Referência Bibliográfica:  
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Guideline for isolation 
precautions: preventing transmission of infectious agents in healthcare settings, 
2007.   
FERNANDES, A.T. Infecção hospitalar e suas interfaces na área da saúde, 2000.   
FLETCHER, R.H.; FLATCHER, S.W. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
GOMES, A.C. Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública 
USP. Vigilância Entomológica. Informe Epidemiológico do SUS, vol. 11, n. 2, p. 
79-90, 2002.  
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Vigilância em Saúde. 3. ed. Brasília, 2019.  
PORTO, C.C. VadeMecum de Clínica Médica. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 
ROUQUAYROL, M.Z.; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e saúde. 6.ed. Rio de 
Janeiro: Medsi, 2003. 707p. 
 
 
QUESTÃO 25 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a única resposta 
correta para o conceito “alterações pelas quais o corpo passa e que são 
decorrentes de processos fisiológicos, que não caracterizam doenças e são 
comuns a todos os elementos da mesma espécie, com variações biológicas, como 
a queda ou o embranquecimento dos cabelos, a perda de flexibilidade da pele e 
o aparecimento de rugas” é a (ALTERNATIVA C) - SENESCÊNCIA.  
[...] As demais alternativas não se aplicam e/ou não possuem relação com o 
conceito apresentado pelo enunciado da (QUESTÃO 25).  
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[...] Cabe ao candidato a leitura, interpretação e análise adequada das respostas 
corretas e/ou incorretas das questões, bem como dos conceitos apresentados 
pelos enunciados e alternativas.  
 
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 
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Atenção à Saúde do Idoso: aspectos 
conceituais, 2012. 
PORTO, C.C. VadeMecum de Clínica Médica. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 
SILVA, C.R.L.; SILVA, R.C.L.; VIANA, D.L. Compacto dicionário ilustrado de saúde. 
2. ed. São Paulo: Yendis Editora, 2007.  
SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA. Senescência e 
senilidade - qual a diferença? Disponível em: <https://www.sbgg-sp.com.br/>. 
Acesso em: 21 mai. 2022. 
 
 

MOTORISTA 
 

QUESTÃO 19 – 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 veículo 
não altera a velocidade máxima permitida para esse tipo de via. Tal situação 
descrita no recurso é considerável somente quando tratar-se de rodovia. 
 
Referência Bibliográfica: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm 
 
 
 
 


