
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO 

ESTADO DO PARANÁ 
 

CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2021 
 
 

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 Concurso 
Público da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro-PR, interpostos contra as 
questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 
 Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n.° 01/2021, na hipótese de alteração ou 
anulação 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. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR 
 

 
QUESTÃO 04 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que há duas alternativas 
corretas: E e C. Dígrafo é definido como o grupo de duas letras que se usa para 
representar um só fonema ou som da fala (MESQUITA, 1999, p. 60). Os dígrafos 
podem ser consonantais, como, por exemplo, ch e nh , ou vocálicos, quando a nasal 
está em final de sílaba como, por exemplo, an ou in. A letra h é um caso específico 
na língua portuguesa, pois sozinha não representa fonema. E os dígrafos vocálicos 
ocorrem apenas em final de sílaba. Assim nas palavras da questão em tela, temos 
dígrafos em chuva, necessária, milho, incrível, empurrar, correto e filho. 
 
Referência Bibliográfica: MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. São 
Paulo: Saraiva, 1999. 
 
 
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 crase é o fenômeno 
da contração de duas vogais semelhantes, a preposição “a” e o artigo “a” ou a vogal 
inicial de pronomes (MESQUITA, 1999, p. 367). A regra geral da crase é que o 
acento grave indicativo de crase será usado sempre que o termo regente exigir a 
preposição “a” posposta e o termo regido admitir a artigo feminino “a” anteposto. O 
termo regente pode ser um verbo (a empresa permitiu à funcionária...) ou um nome 



 

(energia semelhante à da bomba...). No caso do período em tela, o verbo destinar 
exige a preposição “a” e como está seguido pelo substantivo feminino lavoura, 
declinado no plural, ocorre a crase.  
   
Referência Bibliográfica: MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. São 
Paulo: Saraiva, 1999. 
 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 
 
QUESTÃO 08 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que no período em tela, o 
advérbio “literalmente” expressa o modo como o sujeito exerce o verbo acreditar.  Os 
advérbios de modo expressam a maneira como a ação do verbo foi realizada como , 
por exemplo, bem, mal, rapidamente e muitos outros advérbios com o sufixo –mente 
(MESQUITA, 1999, p.349). Observe-se que podemos substituir o advérbio por outros 
de modo no período: “ela tenazmente acredita…”, “ela indubitavelmente acredita...”, 
“ela fragilmente acredita...”, “ela falsamente acredita...”, enfim o advérbio 
“literalmente” expressa que de maneira literal o sujeito exerce a ação do verbo 
acreditar.   
 
Referência Bibliográfica: MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. São 
Paulo: Saraiva, 1999. 
 
 

 
MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – NÍVEL SUPERIOR 

 
 

QUESTÃO 09 – 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 
de cálculo e de interpretação. 
O objetivo e a referência para a vacinação é a população da cidade. 
Temos 95% de 145.000=137.750 objetivo da campanha; 
137.750 – 130.500= 7.250 (quantidade de pessoas que faltaram para atingir o 
objetivo da campanha); 
(7.250/145.000)x100= 5% percentual que faltou vacinar da população. 
Alternativa correta letra C. 
 
 
 

 
 
 



 

 
MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 
 
QUESTÃO 11 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que no enunciado os 
exemplos de protocolos iniciam em  000001, que não descarta a possibilidade de 
existir um protocolo do tipo 000000, mas que sim pode induzir os candidatos a 
considerar que esta possibilidade não deve ser considerada. E descartando esta 
possibilidade a questão não tem alternativa correta. 
 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – NÍVEL SUPERIOR 

 
 
QUESTÃO 17 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que a lei 745/2021 não 
estava prevista no conteúdo programático do edital em questão.  
 
Referência Bibliográfica: FERNANDES PINHEIRO, Prefeitura de. Edital 01/2021. 
Disponível em: https://www.concursosfau.com.br/novo/concurso/pmfp 
 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
 
 

QUESTÃO 16 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a falta de acesso do 
candidato ao conteúdo programático previsto no edital não diz respeito à elaboração, 
interpretação e resolução da questão. 
 
Referência Bibliográfica: FERNANDES PINHEIRO, Prefeitura de. Edital 01/2021. 
Disponível em: https://www.concursosfau.com.br/novo/concurso/pmfp  
 
 
QUESTÃO 18 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA tendo em vista que as possibilidades de 
impacto da usina de Belo Monte na região Nordeste não configuram o objetivo 
principal da construção desta usina. As possibilidades futuras são especulativas e 
indiretas, pois ocorreriam em caso de demanda econômica futura que pudesse vir a 

https://www.concursosfau.com.br/novo/concurso/pmfp
https://www.concursosfau.com.br/novo/concurso/pmfp


 

ser gerada após o efetivo funcionamento da principal obra construída para essas 
regiões e mediante o esgotamento hídrico ou do potencial energético da relação 
entre o rio Tocantins e o rio São Francisco. Portanto, não há margem para dúvida na 
relação entre segurança hídrica, regiões do Nordeste brasileiro e a Transposição do 
Rio São Francisco. 
 
Referência Bibliográfica:  
SANTOS, Chico. BNDES quer transpor águas do Tocantins. UNESP, 2003. 
Disponível em: https://www2.feis.unesp.br/irrigacao/fsp04082003a.htm.  
RAMOS, Adriana. Belo Monte: condicionantes para o desenvolvimento. Disponível 
em: 
https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=31
86&catid=29&Itemid=34 
 
 
QUESTÃO 19 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que conhecimentos gerais 
sobre esporte nacional estava previsto no anexo I do edital 01/2021, e sendo o 
futebol o esporte mais popular do país, fundamental na constituição da identidade 
nacional brasileira, e que dispõe de ampla cobertura em diferentes plataformas de 
mídia, conhecer seus campeões não constitui barreira para preparação do candidato 
que acompanha o noticiário nacional sobre questões desportivas, econômicas e 
culturais. 
 
Referência Bibliográfica:  
DAMATTA, Roberto. Universo do futebol. Rio de Janeiro: Brasil, 1982. 
SANFELICE, Gustavo Roese. Futebol, Espetáculo e Mídia: Reflexões, Relações e 
Implicações. Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo/RS/Brasil 
 

 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

 
QUESTÃO 36 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que no “O guia prático do 
Agente Comunitário a Saúde”, na página 100, demostra que a palavra correta que 
completa a frase é índice de massa corporal, permanecendo a alternativa A correta, 
esse índice afere em escala o peso adequado do indivíduo. Abaixo segue a frase 
completa e os escores de divisão do índice de massa corpórea que também irá 
nortear o trabalho do ACS, na orientação quanto ao combate a obesidade e 
disseminar hábitos saudáveis. 
 
  
 



 

 
 
Referência Bibliográfica: Segundo o Guia prático do ACS, do Ministério da Saúde, 
2009, página 100. 
 
 
QUESTÃO 37 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA “A” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ALTERADA, tendo em vista que a alternativa correta 
é a letra A, completando a frase de forma correta: “ A Hipertensão Arterial é quando 
a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias para se movimentar é 
muito forte, ficando acima dos valores considerados normais. A pessoa é 
considerada hipertensa quando sua pressão arterial estiver maior ou igual a 140x90 
mmHg. 
 
Referência Bibliográfica: Segundo o Guia prático do ACS, do Ministério da Saúde, 
2009. 
 
 
QUESTÃO 38 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “B” PARA “D” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ALTERADA, tendo em vista que a alternativa correta 
é a letra D, ficando a alternativa correta: “O Diabete Mellitus é uma doença que 
acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina (hormônio 
responsável pela redução da taxa de glicose no sangue), e com isso o corpo inteiro 
adoece”. 
 
Referência Bibliográfica: Segundo o Guia prático do ACS, do Ministério da Saúde, 
2009. 



 

 
 
 
QUESTÃO 39 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “E” PARA “B” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ALTERADA, tendo em vista que a resposta correta é 
a letra B “A Hanseníase é doença transmissível que atinge principalmente as 
pessoas na faixa etária economicamente ativa. Afeta principalmente a pele e os 
nervos periféricos, mas também compromete articulações, olhos, testículos, gânglios 
e outros órgãos”. 
 
Referência Bibliográfica: Segundo o Guia prático do ACS, do Ministério da Saúde, 
2009. 
 
 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

 
QUESTÃO 26 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa:Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que, a classificação 
representa um agrupamento de documentos distribuídos em classes, que designam 
grupos de coisas, de assuntos, de ideias ou de pessoas. Os procedimentos 
utilizados para catalogação baseiam-se na semelhança do conteúdo das palavras 
dos documentos. De modo geral, determina-se que certos documentos pertencem a 
mesma classe, se forem semelhantes entre si, dependendo das palavras que têm 
em comum. Pode-se, portanto, dizer que a classificação procura das ordens aos 
documentos que se encontram desordenados. 
Levando em consideração que a organização de documentos mais comumente se 
baseia em nome, assunto, origem, destino, ordem cronológica e local, os principais 
sistemas de classificação são: 

 alfabético 

 numérico  

 alfanumérico 

 assunto em ordem alfabética 

 assunto em ordem de codificação 

 cronológico 

 origem ou destino em ordem alfabética 

 origem ou destino em ordem de codificação 

 geográfico 

 natureza do documento 
 
Alfabético: é o sistema mais simples e mais utilizado. Os documentos podem ser 
ordenados por nome, assunto, origem, destino ou por local. 
Numérico: esse método classifica os documentos pela ordem de entrada, sem 
considerar sua ordem alfabética. Ignora qualquer outro tipo de planejamento. O 
sistema, para funcionar a contento, exigia antigamente a organização de dois 
índices, preferencialmente em fichas. Num deles, as fichas eram dispostas em 



 

ordem alfabética, e no outro de acordo com a ordem numérica que o documento 
recebia ao dar-se entrada dele no fichário. Esse sistema é também chamado 
cronológico, pois a classificação vai-se desenvolvendo numericamente, 
conforme a entrada de novos documentos.  
Alfanumérico: esse sistema procura aproveitar as vantagens dos sistemas alfabético 
e numérico. 
Assunto em ordem alfabética: esse sistema é uma derivação do sistema alfabético já 
analisado. 
Assunto em ordem de codificação: esse sistema pressupõe a organização de um 
índice. Por exemplo: 

1. pedidos - A 
2. contratos - B 
3. Correspondência - C 
4. Catálogos - D 
5. Reclamações - E 
 

Cronológico: o sistema é também conhecido como numérico. 
 Ordem ou destino em ordem alfabética: esse sistema deriva do sistema alfabético, e 
já foi analisado. 
Origem ou destino em ordem de codificação: sistema semelhante ao assunto em 
ordem de codificação. 
Geográfico: os documentos são classificados conforme a divisão geográfica 
previamente estabelecida. Assim, o critério é determinado pela própria empresa, não 
havendo uma regra uniforme para todos os casos. 
 
Referência Bibliográfica: MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sonia. Manual 
da secretária: técnicas de trabalho. 9ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
 
QUESTÃO 34 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que existe uma série de 
operações que podem ser executadas enquanto se está digitando ou trabalhando 
em um documento. Basicamente pode-se copiar ou mover trechos do texto ou todo 
ele, desfazer a última ação, apagar o que não mais interessa, localizar e substituir 
palavras ou frases. (ESESP, 2019, p.10-12). 
 
DESFAZER / VOLTAR (CTRL+Z) 
Você pode desfazer e refazer até 100 ações em programas do Microsoft Office 
Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, e o Microsoft Office 
Access a partir da versão 2007. Também pode repetir ações quantas vezes desejar. 
Para desfazer uma ação, siga um ou mais dos seguintes procedimentos: 
- Clique em Desfazer na Barra de Ferramentas de Acesso Rápido ou acione as 
teclas de atalho Ctrl+Z. 
- Para desfazer várias ações de uma vez, clique na seta ao lado de Desfazer, 
selecione na lista as ações que deseja desfazer e clique na lista. Todas as ações 
selecionadas são revertidas. 
Observação: Se uma ação não puder ser desfeita, o comando Desfazer se 
transformará em Não é possível desfazer. 



 

 
REFAZER (CTRL+R) 
Para refazer uma ação desfeita, clique em Refazer na Barra de Ferramentas de 
Acesso Rápido ou acione as teclas de atalho Ctrl+R. 
Observação: se não for possível repetir a última ação, o comando Repetir mudará 
para Não é Possível Repetir. 
 
RECORTAR (CTRL+X) 
Permite mover o conteúdo ou objeto selecionado para a área de transferência 
significa que o elemento será excluído do texto e colocado na área de transferência 
temporariamente. 
Essa opção pode ser utilizada clicando-se no botão encontrado na guia 
Página Inicial ou acionando as teclas de atalho Ctrl+X. 
 
COPIAR (CTRL+C) 
Copia o conteúdo ou objeto selecionado para a área de transferência mantendo o 
mesmo conteúdo em sua posição original no texto. Essa opção pode ser utilizada 
clicando- se no botão na guia Página Inicial ou acionando as teclas de atalho Ctrl+C. 
No Word, é permitido copiar várias vezes e escolher o que se quer colar. Para isso, 
clique no botão iniciador de caixa de diálogo do grupo Área de Transferência na guia 
Página Inicial. 
Iniciador de caixa de diálogo parecerá uma janela chamada Área de Transferência 
que disponibilizará todas as partes copiadas por meio dos comandos Recortar e 
Copiar. A partir daí pode-se escolher o que colar no texto. 
Posicione o cursor no local do documento onde deseja colar e em seguida no painel 
da Área de Transferência 
clique no item que deseja colar. 
 
COLAR (CTRL+V) 
O comando colar insere no local onde está o cursor o conteúdo ativo, ou seja, o 
último conteúdo enviado para a área de transferência. 
Clique no botão localizado na guia Página Inicial ou utilize as teclas de atalho Ctrl+V. 
 
LOCALIZAR (CTRL+L) E SUBSTITUIR (CTRL+U) 
No Word é possível localizar e substituir texto, palavras, frases, formatação, marcas 
de parágrafo e outros itens. Também é possível localizar e substituir formas de 
substantivos e adjetivos ou verbos. Você pode procurar cada ocorrência de uma 
palavra ou frase específica rapidamente. Para isso, é necessário que o documento 
em que você deseja pesquisar, esteja aberto. 
 
Referência Bibliográfica: ESESP. Apostila de INFORMÁTICA BÁSICA INTERNET) 
Eixo: Conhecimento em Rede. Governo do Estado do Espírito Santo, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
QUESTÃO 35 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que, são os dispositivos 
que possibilitam a inserção de dados no computador. Por exemplo: 
 
- Teclado (keyboard): 
O teclado possui quatro conjuntos de teclas: as alfanuméricas, as numéricas, as de 
movimentação / navegação e as de função. Quando uma tecla é pressionada, o 
teclado envia um código eletrônico ao processador que, por sua vez, interpreta e 
envia um sinal para outro periférico,mostrando na tela o caractere correspondente. 
- Mouse: 
O mouse é utilizado para ativar e apontar comandos na tela do computador. À 
medida que você movimenta o mouse sobre a mesa, o ponteiro repete o movimento 
no monitor de seu computador. 
- Scanner: 
O scanner captura imagens, fotos ou desenhos, transferindo-os para a tela, onde 
podem ser trabalhados (editados) e depois impressos ou armazenados. 
1.1.1.5 Dispositivos de saída 
São os dispositivos que apresentam os resultados finais do processamento. Por 
exemplo: 
- Monitor: 
O monitor tem como função transmitir informação ao utilizador através da imagem, 
estimulando assim a nossa visão. Ou seja, ele possibilita ao usuário a visualização 
dos resultados e ações executadas na máquina. Os monitores são classificados de 
acordo com a tecnologia de amostragem de vídeo utilizada na formação da imagem. 
Antigamente o modelo mais utilizado era o CRT. Atualmente os modelos mais 
utilizados são o LCD, o Plasma e o LED. À superfície do monitor sobre a qual se 
projeta a imagem chamamos tela e sua qualidade é medida por PIXELS (ou pontos). 
Quanto maior for a densidade dos pixels (quanto menor a distância entre eles), mais 
precisa será a imagem. 
- Impressora: 
O papel da impressora é imprimir no papel o resultado de um trabalho desenvolvido 
no computador (como textos, relatórios, gráficos). Para diferentes tipos de impressão 
existem diferentes modelos de impressoras: 
- Matricial: é a mais simples do mercado, bem rápida, com qualidade de impressão 
regular, indicada para impressão de documento com várias vias (carbono). O seu 
sistema de impressão é por impacto de agulhas (9 ou 24) contra uma fita sobre um 
papel. O custo de impressão é baixo e sua velocidade é medida em CPS (Caracter 
Por Segundo). 
- Jato de Tinta (Deskjet): funciona com borrifamento de jatos de tinta, formando 
minúsculos pontos sobre o papel. São silenciosas, relativamente lentas, coloridas ou 
não, e possuem uma ótima qualidade de impressão. 
- Laser: produz cópias de alta qualidade, sendo colorida ou não, silenciosa com 
velocidade medida em PPM (Páginas Por Minuto). São muito difundidas, porém, 
possuem um custo elevado, tanto em equipamento quanto em seu material de 
consumo. 
 
 



 

Referência Bibliográfica: ESESP. Apostila de INFORMÁTICA BÁSICA INTERNET) 
Eixo: Conhecimento em Rede. Governo do Estado do Espírito Santo, 2019. 
 
 

QUESTÃO 36 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a atividade de 
recebimento intermedia as tarefas de compra e pagamento ao fornecedor, sendo de 
sua responsabilidade a conferência dos materiais destinados à empresa. Nesse 
contexto, aparece como o fiel avaliador de que os materiais desembaraçados 
correspondam efetivamente às necessidades da empresa. Suas atribuições básicas 
são: 
a) coordenar e controlar as atividades de recebimento e devolução de materiais; 
b) analisar a documentação recebida, verificando se a compra está autorizada; 
c) confrontar os volumes declarados na Nota Fiscal e no Manifesto de 
Transporte com os volumes a serem efetivamente recebidos; 
proceder a conferência visual, verificando condições de embalagem quanto a 
possíveis avarias na carga transportada e, se for o caso, apontando as ressalvas de 
praxe nos respectivos documentos; 
d) proceder a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais 
recebidos; 
e) decidir pela recusa, aceite ou devolução, conforme o caso; 
f) providenciar a regularização da recusa, devolução ou da liberação de 
pagamento ao fornecedor; 
g) liberar o material desembaraçado para estoque no Almoxarifado. 
 
Referência Bibliográfica: VIANA, João José. Administração de materiais: um 
enfoque prático. 1ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

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 questão aborda a 
discussão de família a partir de autores(as) que estudam a temática e a relacionam 
com a intervenção profissional do Serviço Social. Podemos identificar, ao menos, 
dois trabalhos que corroboram com a afirmação de que a família é objeto de 
intervenção do serviço social: 
Neder (1996 apud MIOTO, 2004, p.2), afirma que “os assistentes sociais são os 
únicos profissionais que têm a família como objeto privilegiado de intervenção 
durante toda sua trajetória histórica, ao contrário de outras profissões que a 
privilegiam em alguns momentos e, em outros, a tiram de cena.”  
Da mesma forma, encontroamos no texto “Novos arranjos familiares: compromisso 
ético e político na intervenção profissional”, na página 04, as autoras referenciando 
as análises de Iamamoto e Carvalho (2011), ao afirmar que “A família é objeto de 
intervenção do Serviço Social desde os primórdios da profissão, e as ações se 



 

transformam de acordo com a dinâmica histórica vivenciada pelas famílias 
(IAMAMOTO, 2011). 
 
Referência Bibliográfica:  
 
MIOTO, Regina Célia Tamaso. Trabalho com Famílias: um desafio para os 
Assistentes Sociais. Revista Virtual Textos & Contextos, nº 3, dez. 2004. 
 
SILVA. A. C. F et all. Novos arranjos familiares: compromisso ético e político na 
intervenção profissional. Disponível em 
https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22153  
                                                
IAMAMOTO, M.; CARVALHO, R. Relações sociais e Serviço Social no Brasil: 
esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 34. ed. São Paulo: Cortez, 
2011. p. 248- 342. 
 
 

CIRURGIÃO DENTISTA 
 

 
QUESTÃO 21 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será Mantida, tendo em vista que: 
Precauções Padrão (PP): As precauções-padrão consistem em barreiras físicas à 
exposição ao sangue e fluidos corporais, além de práticas de manipulação segura 
para agulhas e outros objetos perfurocortantes. São recomendados o uso de luvas, 
máscaras ou protetores faciais específicos com maior poder de filtragem, protetores 
oculares, aventais, equipamentos específicos para reanimação respiratória, além da 
higienização das mãos e do descarte adequado dos materiais perfuro cortantes. São 
medidas básicas de prevenção e devem ser adotadas indistintamente, ou seja, 
independente de ter-se diagnosticado doença infectocontagiosa. 
2) Precauções baseadas na forma de transmissão: para pacientes com diagnóstico 
de infecção conhecido ou suspeito: 
2.1) precauções por aerossóis: para reduzir o risco de infecções por meio de 
transmissão aérea, por microgotículas que podem ficar suspensas no ar (ex. 
tuberculose, varicela); 
2.2) precauções por gotículas: para reduzir o risco de infecções por meio de 
gotículas, que originam-se de um indivíduo fonte pelo espirro, por exemplo, e podem 
alcançar as mucosas de um indivíduo suscetível (ex. Haemophilus influenzae); 
2.3) precauções por contato, envolve o contato pele a pele de um indivíduo 
contaminado para um hospedeiro (contato direto), ou por meio de objetos 
contaminados compartilhados (contato indireto) (NICHIATA et al., 2007; BRASIL, 
2001). 
As precauções padrão e as precauções baseadas na transmissão envolvem a 
utilização de barreiras representadas pelos Equipamentos de Proteção Individuais 
(EPI), bem como a utilização de outras medidas visando a biossegurança do 
profissional de saúde e do cliente assistido (NICHIATA et al., 2007; BRASIL,2001. 
 
 

https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22153


 

Referência Bibliográfica: 
http://www2.eerp.usp.br/Nepien/PCR/bio_precaucoes.html 
 
 
QUESTÃO 26 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que: 
O poder anticariogênico do CIV é descrito por Mota et al., 2008 que, ao investigar o 
número Streptococcus mutans na saliva e placa adjacente à braquetes ortodônticos, 
comprovaram que o percentual desses microrganismos é menor em locais 
adjacentes a esse cimento do que naqueles adjacentes à resina composta. Porém, 
salientam que a atividade anticariogênica ocorre na fase inicial e não em longo 
prazo. 
 
Referência Bibliográfica: O CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO E SUA 
UTILIZAÇÃO NAS DIFERENTES ÁREAS ODONTOLÓGICAS The glass ionomer 
cement and its application in different areas of Dentistry Bacchi, A. C. Bacchi, A. C. 
Anziliero, L. 
 
 
QUESTÃO 29 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que: 
 
No Brasil, o flúor foi incorporado à água de abastecimento público desde 1985 e aos 
dentifrícios em 1988. Níveis “ótimos” ou recomendados de flúor na água de 
abastecimento, associados ao nível máximo de proteção anticáries e risco mínimo 
de fluorose, são considerados entre 0,7 ppm e 1 ppm de flúor, variando de acordo 
com a temperatura ambiental, já que em áreas de temperatura mais elevada o 
consumo de água é mais frequente(5), (6) . 
 
Referência Bibliográfica:  
[5] GALAGAN, DJ; VERMILLION, JR. Determining Optimum Fluoride 
Concentrations. Public Health Reports. 1957; 6(72):491-493. 
[6] Frazão P, Peres MA, Cury JA. Qualidade da água para consumo humano e 
concentração de fluoreto. Rev Saúde Pública. 2011;45(5):964-73 
Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research - BJSCR BJSCR (ISSN online: 
2317-4404) Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/bjscr O USO 
RACIONAL DE FLÚOR EM DENTIFRÍCIOS NACLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA RATIONAL USE OF THE FLUOR IN THOOF 
PASTE AT THE PEDIATRIC DENTISTRY CLINIC: A LITERATURE REVIEW JAIZA 
SAMARA MACENA DE ARAUJO, EMERSON TAVARES DE SOUSA2*, FABIANA 
BARROS MARINHO MAIA, KARLA MARIA SIMÕES MEIRA, FRANKLIN DELANO 
SOARES FORTE. 
 
 
 
 



 

ENFERMEIRO 
 
 

QUESTÃO 22 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a única alternativa que 
corresponde ao seguinte conceito: “perda da pele em sua espessura total e perda 
tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, 
cartilagem ou osso; esfacelo e/ou necrose podem estar visíveis; epíbole (lesão com 
bordas enroladas), descolamento e/ou túneis ocorrem frequentemente; a 
profundidade varia conforme a localização anatômica”, é a (ALTERNATIVA A) - 
LESÃO POR PRESSÃO ESTÁGIO 4.  
 
[...] O National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), no dia 13 de abril de 2016, 
modificou a terminologia “Úlcera por Pressão” para “Lesão por Pressão” e atualizou 
a nomenclatura dos estágios do sistema de classificação: 
- Lesão por Pressão Estágio 1: pele íntegra com área localizada de eritema que não 
embranquece e que pode parecer diferente em pele de cor escura.  
- Lesão por Pressão Estágio 2: perda da pele em sua espessura parcial com 
exposição da derme.  
- Lesão por Pressão Estágio 3: perda da pele em sua espessura total na qual a 
hipoderme é visível.  
- Lesão por Pressão Estágio 4: perda da pele em sua espessura total e perda 
tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, 
cartilagem ou osso.  
 
[...] Não existe classificação “Lesão por Pressão Estágio 5”.  
 
[...] A Necrose é caracterizada pelo tecido desvitalizado. A Escara é o tecido 
necrosado que apresentar-se seco e endurecido.  
[...] 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: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. FIOCRUZ. 
Protocolo para prevenção de úlcera por pressão. Brasília, 2013. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento da Qualidade na Saúde. Orientação da 
Direção Geral da Saúde. Escala de Braden: versão adulta e pediátrica - Braden Q.  
Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições e classificação 2009-2011. 
NANDA Internacional. Porto Alegre: Artmed; 2010. p. 495.  
DOMANSKY, R.C.; BORGES, E.L. Manual para prevenção de lesões de pele: 
recomendações baseadas em evidências. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2012.  
IRION, G.L. Feridas novas, abordagens, manejo clínico e atlas em cores. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  
MALAGUTTI, W. Feridas: conceitos e atualidades. 1. ed. São Paulo/SP: Martinari, 
2015.  
NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL. EUROPEAN PRESSURE 
ULCER ADVISORY PANEL. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical 



 

practice guideline. Washington, DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2009 
[atualização 2016]. 
 
 

FISCAL DE TRIBUTOS 
 

 
QUESTÃO 32 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que a elaboração da 
questão teve como base a Lei Federal nº 8.666/1993 que estabelece normas e 
procedimentos sobre licitações e contratos. Na referida legislação o limite para 
licitação de obras e serviços de engenharia na modalidade Convite é R$ 330.000,00. 
Tendo em vista que a dispensa de licitação corresponde a 10% do valor 
mencionado, o limite previsto na Lei Federal nº 8.666/1993 para dispensa de 
licitação de obras e serviços de engenharia é de R$ 33.000,00. Ocorre que a Lei 
Federal nº 14.133/2021 estabeleceu novos critérios acerca de licitações e contratos 
no âmbito da Administração Pública. A nova Lei das licitações trouxe novos valores 
para as dispensas, conforme consta no seu artigo 75: 
 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de 
veículos automotores; 

Considerando que as duas legislações estão vigentes e não foi mencionado 
expressamente no Caput da questão que a resposta deveria ter como base a Lei 
Federal nº 8.666/1993, as razões apresentadas no presente recurso são suficientes 
para ANULAR a questão nº 32 do Concurso. 
 
Referência Bibliográfica: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
 

 
MÉDICO CLÍNICA GERAL 20H E 40H 

 
 
QUESTÃO 22 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que é sabido que é uma 
perda de peso importante que se destaca como fator de risco para litíase biliar, 
principalmente se a perda de peso ocorrer de forma rápida. As referências 
apontadas no recurso inclusive ressaltam isso, colocando uma dieta hipocalórica que 
leve a PERDA DE PESO, e não sendo a dieta hipocalórica isoladamente. 
 
 
 



 

Referência Bibliográfica: 
https://academic.oup.com/ajcn/articleabstract/56/1/235S/4715698?redirectedFrom=fu
lltext 
 
 
QUESTÃO 24 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que como a estratégia de 
realizar ultrassonografia COM OU SEM alfafetoproteína para screening de 
hepatocarcinoma de 6 em 6 meses é uma estratégia possível, isso não invalida a 
questão. Em nenhum momento no enunciado foi dito que a dosagem de 
alfafetoproteína era obrigatória.  
 
Referência Bibliográfica: Diagnosis, Staging, and Management of Hepatocellular 
Carcinoma: 2018 Practice Guidance by the American Association for the Study of 
Liver Diseases. Hepatology, VOL. 68, NO. 2, 2018. 
 
 
QUESTÃO 37 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que ainda não foram todas 
as sociedades médicas que atualizaram a recomendação de redução da idade de 
screening. Entidades brasileiras como o INCA ainda colocam que o rastreio deve ser 
iniciado com colonoscopia aos 50 anos e a própria referência utilizada no recurso, 
da USPS Task Force de 2021, coloca como possível iniciar o screening aos 50 anos. 
 
Referência Bibliográfica:  
https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-intestino/profissional-de-saude 
 
 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

 
 
QUESTÃO 26 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que na alternativa II 
“Quando a soma de pontos negativos atingir vinte no período de um ano” gera ao 
condutor infrator uma suspensão do direito de dirigir e não uma cassação. 
 
Referência Bibliográfica: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm 
 
 
QUESTÃO 34 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezado candidato em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista o Art. 96 do Código de 



 

Trânsito Brasileiro que especifica em seu Inciso 1º que quanto a tração os veículos 
classificam-se em; automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal e 
reboque ou semi-reboque. 
 
Referência Bibliográfica: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm 
 
 

PROFESSOR 
 

 
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 indicada 
no gabarito está correta. Vygotsky em sua teoria trabalhava com os conceitos de 
assimilação, mediação e produção do conhecimento, o que não contempla a 
instrução e reprodução do conhecimento conforme citadas na alternativa incorreta. 
 
Referência Bibliográfica: VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. São 
Paulo, Martins Fontes, 1988. 
 
 
QUESTÃO 38 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que Mello é um autor que 
referencia o conceito e a teoria de Vygotsky, ou seja, a questão refere-se ao autor 
da teoria ali citada e não ao autor da citação, o que atende criteriosamente ao edital. 
Vygostky em sua teoria explicita a importância do pensamento e da linguagem para 
o desenvolvimento humano, inclusive estes conceitos são os pilares da sua teoria e 
também título de uma de suas obras. Vygotsky compreende a importância do 
contexto sociocultural em sua teoria, o que é abordado na questão, não deixando 
dúvidas entre ele e demais autores. 
 
Referência Bibliográfica: VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo, 
Martins Fontes, 1989. 
 
 
QUESTÃO 39 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que há divergência entre o 
enunciado e o número de alternativas corretas. 
 
 
 

 
 
 
 



 

PSICÓLOGO 
 

 
QUESTÃO 27 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o autor (Paulo 
Dalgalarrondo) objetivamente em nenhuma passagem do livro citado menciona o ato 
compulsivo como incontrolável, obstante caracteriza como havendo “a tentativa de 
resistir (ou pelo menos adiar) a realização do ato compulsivo”. Pode-se concluir 
inclusive que, na hipótese de um ato compulsivo ser absolutamente incontrolável 
não haveria tratamento possível, o que não se observa na realidade. Logo a 
alternativa E está incorreta e a questão válida. 
 
Referência Bibliográfica: Psicopatologia semiologia dos transtornos mentais de 
Paulo Dalgalarrondo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


