
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
CONCURSO PÚBLICO N.° 001/2022 – REGIME CELETISTA 

 
 

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 n.° 001/2022 da Prefeitura Municipal de Rebouças-PR, sob 
Regime Celetista, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito 
preliminar.  
 
 Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n.° 002/2022, 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. Caso haja procedência de recurso 
interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 
nota/classificação obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior 
ou inferior. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 01 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que na alternativa a 
diz que ele tinha UM objetivo e esse objetivo não foi cumprido. Quando ele 
descobriu o endereço NÃO entregou o delator aos demais judeus, pensando no 
antissemitismo, quando se esperava que ele entregasse esse DELATOR, pois 
por causa dele perdeu toda a família. A alternativa E não mostra QUEBRA de 
expectativa, pois sinalizava SIMPLESMENTE que era UMA PRÁTICA e se essa 
uma PRÁTICA estava dentro do esperado. 
 



 

Referência Bibliográfica: FIORIN, José Luiz. Análise de Discurso. São Paulo. 
Editora Ática, 7ª. Ed., 2012.  
 
 
QUESTÃO 02 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que pois está sendo 
contada uma história e inclusive os verbos estão no pretérito imperfeito do 
indicativo e pretérito perfeito do indicativo, que indica progressão da narrativa. 
Além disso, há personagens de quem se espera uma ação, que é OTTO, pai de 
Anne Frank. Tem também uma marcação temporal. Nesse texto, não há 
discussões sobre ideias e nem opiniões. O narrador, simplesmente, dá 
conhecimento dos fatos e não faz NENHUMA arguição sobre esse 
acontecimento/fato. 
 
Referência Bibliográfica: https://www.todamateria.com.br/texto-narrativo/, 
acesso em 10 de maio de 2022.  
MARCUSCHI, L. A. Linguística Textual: o que é e como se faz Tese de Mestrado. 
Universidade Federal de Pernambuco. Mimeo. 1985. 

MOIRAND, Sophie. Comunication écrite et apprentissage initial. in Le Français 
dans le Monde 133:43-57. Hachette-Larouse. Nov./Déc., 1977. 

NEIS, Ignácio A. Elementos de uma tipologia do texto descritivo. Lingüística 
Textual: texto e leitura. Cadernos PUC, 22:47-63, São Paulo, EDUC, 1986. 

 

QUESTÃO 04 – 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 EM QUE TODAS AS PALAVRAS SÃO ACENTUADAS PELA MESMA 
RAZÃO é a alternativa D, pois na há teos um PROPARATOXITONA, um 
MONOSSÍLABO TÔNICO e um PAROXÍTONA terminada em ditongo; na B, temos  
duas palavras PROPAROXÍTONAS , e uma PAROXÍTONA terminada em ditongo; 
na C, temos uma PROPAROXÍTONA e duas paroxítonas terminadas em dintongo 
e, finalmente na E, temos uma PAROXÍTONA terminadada em ditongo, uma 
monossílaba tônica e um PAROXÍTONA terminada em ditongo.  
 
Referência Bibliográfica: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática 
de Língua Portuguesa. 27ª. Ed. São Paulo: Editora Ática, 2015.  



 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
 

QUESTÃO 06 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que história e início 
são paroxítonas terminadas em ditongo.  
 
Referência Bibliográfica: https://www.normaculta.com.br/acentuacao-
grafica/_, acesso em 10 de maio de 2022.  
 
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática de Língua Portuguesa. 37ª Edição 
Revista e Ampliada, São Paulo: Editora Ática,  2016. 
 
 

 
MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – NÍVEL SUPERIOR 

 
QUESTÃO 09 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que não contém 
alternativa correta. 
 
Resolução: 
 
1280 dividido  por 80 caixas temos = 16 reais por caixa, logo 16 dividido por 5 =  
R$ 3,20 que é preço por litro desta embalagem. 
 
 
QUESTÃO 11 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA “E” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ALTERADA PARA A ALTERNATIVA “E”, tendo em 
vista que no gabarito preliminar consta alternativa “D” como correta, e 
conforme resolução abaixo, a alternativa correta é a letra “E”. 
 
Resolução: 
 
f(2)=(1/2)2=1/4 



 

f(1)=(1/2)1=1/2 
f(2) - f(1) = 1/4 -1/2 = -1/4      
 
Alternativa correta letra “E”. 
 
 
QUESTÃO 12 – 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: 
 
Semana 7 dias, cada dia 24 horas, ou seja, temos em uma semana o total de 
7x24=168 horas. Como temos a cada hora 40 óbitos, chegamos a 40x168=6.720 
óbitos esperados em uma semana.  
 
Alternativa correta letra “C”. 
 
 
QUESTÃO 14 – 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: 
 
9000 - 8500= 500 
8500 - 7500= 1000 
7500 - 5500= 2000 
 
Ou seja, o padrão vem dobrando de valor 500 para 1000, de 1000 para 2000 o 
próximo será de 2000 para 4000 onde teremos 5500-4000 = 1500. 
                                       
Alternativa correta letra “A”. 
 
 
 



 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

QUESTÃO 13 – 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: 
 
Como a multa deveria ser paga imediatamente, sob pena de dobrar a cada dia 
que passa. E a empresa pagou R$ 80.000,00 obviamente não foi paga no ato. 
Temos: 
 
1 dia – R$ 5.000,00 
2 dia – R$ 10.000,00 
3 dia – R$ 20.000,00 
4 dia – R$ 40.000,00 
5 dia – R$ 80.000,00 
 
Alternativa correta letra “C”. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 15 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “C” PARA “B” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “C” PARA A 
ALTERNATIVA “B”, tendo em vista que o enunciado da questão se refere a um 
contexto atual, no qual diversos conflitos entre garimpeiros e povos indígenas 
Yanomami estão ocorrendo na região norte do país e, portanto, a resposta 
correta é a alternativa “B” e não “C”, como apontada anteriormente.  
 
Referência Bibliográfica: OLIVEIRA, Valéria; FERNANDES, Vanessa. Conflito 
armado entre garimpeiros e indígenas deixa feridos na terra Yanomami. G1, 
Boa Vista, 2021.  
Disponível em: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/05/10/conflito-
armado-entre-garimpeiros-e-indigenas-deixa-feridos-na-terra-
yanomami.ghtml. Acesso em: 05 maio de 2022. 



 

 
BARBON, Júlia. Aldeia onde menina Yanomami teria sido estuprada é 
encontrada queimada. Folha de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/04/aldeia-onde-menina-
yanomami-teria-sido-estuprada-e-encontrada-queimada.shtml. Acesso em: 05 
maio de 2022. 
 
'CADÊ OS YANOMAMI': o que se sabe e o que falta esclarecer sobre 
comunidade queimada após denúncia de morte de menina. G1, Boa Vista, 
2022.  
 
Disponível em: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/05/03/cade-os-
yanomami-o-que-se-sabe-e-o-que-falta-esclarecer-sobre-comunidade-
queimada-apos-denuncia-de-morte-de-menina.ghtml. Acesso em 05 maio 
2022. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

QUESTÃO 15 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a televisão, suas 
empresas e conteúdos, tem um papel predominante na formação histórica 
brasileira, seja pelo amplo alcance em território nacional, seja porque se 
tornou veículo, alvo e sujeito de ações políticas, sociais, econômicas e culturais.  
 
 A televisão não apenas informa, mas também produz uma estética, 
pauta temas sociais importantes, e faz parte do cotidiano de milhões de 
brasileiros sendo alvo regular de pesquisas acadêmicas críticas a tamanha 
influência no debate político, econômico e, principalmente, na produção do 
que se chama de “cultura brasileira”.  
 
 O tema da questão foi de ampla divulgação na época de sua produção 
(anos 1990) e também recentemente, em sua refilmagem. Portanto, conhecer 
aspectos gerais do funcionamento da televisão e seus marcos principais no país 
– e a novela pantanal foi um deles, porque ameaçou a hegemonia do principal 
grupo econômico, introduziu uma forma de filmar, um lugar de filmagem e um 
debate ecológico inéditos neste veículo para a época – não só é razoável e 



 

amplamente difundido como atende o conteúdo programático do edital, não 
havendo razão suficiente para anulação da questão. 
 
Referência Bibliográfica: BUCCI, Eugênio. A TV aos 50: criticando a televisão 
brasileira no seu cinqüentenário. São Paulo: Perseu Abramo, 2000. p. 25-47. 
BORELLI, Silvia H. S.; PRIOLLI, Gabriel. A deusa ferida: por que a Rede Globo não 
é mais a campeã absoluta de audiência. São Paulo: Summus, 2000 
MANCHETE, TV. CPDOC: Rio de Janeiro, 2022.  
 
Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/rede-manchete. Acesso em: 05 de maio de 2022. 
 
SÃO PAULO, Folha de. Rejeitar Pantanal há 30 anos foi um erro, diz Boni, 
chefão da globo na época.  
 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/03/rejeitar-
pantanal-ha-30-anos-foi-um-erro-diz-boni-chefao-da-globo-na-epoca.shtml. 
Acesso em: 05 de maio 2022. 
 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

QUESTÃO 22 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que segundo a 
portaria do Ministério da Saúde 1886 publicada em 18 de Dezembro de 1997, 
que aprova as normas e diretrizes do Programa de Agente Comunitário de 
Saúde, reitera que a equipe de profissionais de saúde no âmbito da sua 
abrangência por uma área onde reside a caracterização da mostra será de mil 
famílias ou 4500 pessoas e o ACS será de 750 pessoas.  
 

 
Referência Bibliográfica: Portaria 1886 publicada em 18 de dezembro de 1997, 
Ministério da Saúde Brasília DF. 
 
 
 



 

QUESTÃO 29 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que conforme a PNAB 
publicada em 21 de Setembro de 2017, considera a Lei 8080, de 18 de 
Setembro de 1999, para orientar a organização das políticas públicas de saúde 
e o sistema único de saúde, mantem as diretrizes conforme o previsto na 
questão. Abaixo segue os recortes da PNAB publicada e 2017, confirmando 
quais são as diretrizes que regem a política de atenção básica em saúde e o 
sistema único de saúde. 
 

 
 

 



 

Referência Bibliográfica: Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, 
portaria 2436, publicada em 21 de Setmbro de 2017, Ministério da Saúde, 
Brasília – DF. 
 
 
QUESTÃO 30 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que conforme a PNAB 
publicada em 21 de Setembro de 2017, considera a Lei 8080, de 18 de 
Setembro de 1999, para orientar a organização das políticas públicas de saúde 
e o sistema único de saúde, mantem as diretrizes e suas definições conforme o 
previsto na questão. Abaixo segue os recortes da PNAB publicada e 2017, 
confirmando quais são as diretrizes que regem a política de atenção básica em 
saúde e o sistema único de saúde e a definição que consta na PNAB. 
 

 

 
Referência Bibliográfica: Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, 
portaria 2436, publicada em 21 de Setmbro de 2017, Ministério da Saúde, 
Brasília – DF.  
 
 

 
 
 
 



 

AGENTE DE ENDEMIAS 
 

QUESTÃO 34 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que segundo o manual 
de normas técnicas para instrução de pessoal para combate ao vetor, a 
descrição contida na questão é de outras espécies de mosquitos como pode ser 
comprovado no recorte abaixo retirado do manual. 
 

 

 
Referência Bibliográfica: Manual de normas técnicas: dengue instrução para 
pessoal de combate ao vetro, 2001, do Ministério da Saúde. 
 
 

 
MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
QUESTÃO 36 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que aproximadamente 
17% dos pacientes apresenta como sintoma tardio a saciedade precoce nos 
cancer gastricos, conforme o site - https://www.sanarmed.com/cancer-de-
estomago-tipos-sintomas-e-tratamento em manifestação clínica. “Os pacientes 



 

e os médicos tendem a não dar grande importância aos sintomas ou a tratá-los 
como doença péptica. Posteriormente, saciedade precoce (sensação de 
estômago cheio depois da ingestão de pequena quantidade de alimento) pode 
ocorrer, se o câncer obstruir a região pilórica ou o estômago se tornar pouco 
distensível, secundariamente a linitis plastica.  
 
 Disfagia pode se desenvolver se o câncer na região do cárdia do 
estômago obstruir a saída esofágica. Perda ponderal ou de energia, geralmente 
resultante de restrição dietética, é comum. Hematêmese ou melenas maciças 
são incomuns, mas anemia secundária à perda oculta de sangue pode ser 
observada. Ocasionalmente, os primeiros sintomas são causados por 
metástases (p. ex., icterícia, ascite, fraturas)” texto tirado do site - 
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-
gastrointestinais/tumores-do-trato-gastrintestinal/c%C3%A2ncer-de-
est%C3%B4mago#:~:text=A%20etiologia%20do%20c%C3%A2ncer%20de,e%20
ultrassonografia%20endosc%C3%B3pica%20para%20estadiamento. 
Confirmado que saciedade é um sintoma tardio.  
 
Desta forma, a banca mantém o gabarito.  
 
Referência Bibliográfica:   
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-
gastrointestinais/tumores-do-trato-gastrintestinal/c%C3%A2ncer-de-
est%C3%B4mago#:~:text=A%20etiologia%20do%20c%C3%A2ncer%20de,e%20
ultrassonografia%20endosc%C3%B3pica%20para%20estadiamento 
 
https://www.sanarmed.com/cancer-de-estomago-tipos-sintomas-e-
tratamento 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 


