
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS 

ESTADO DO PARANÁ 
 

CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2020 
 
 

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.º 01/2020 da Prefeitura Municipal de Paula Freitas-PR, interpostos contra 
as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 
 Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n.° 01/2020, 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 o enunciado pede que, com base nas 
informações do texto e nas relações existentes entre as suas partes, o candidato assinale a 
alternativa Incorreta. A alternativa “A” “A principal causa do aumento dos casos de câncer 
nos países em desenvolvimento é a falta de recursos destinados à prevenção” é correta de 
acordo com o seguinte trecho “A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que os 
casos de câncer aumentarão cerca de 81% nos países em desenvolvimento até 2040. A 
principal causa é a falta de recursos destinados à prevenção.”.  
 
 A alternativa “B” “Nos países desenvolvidos a taxa de mortalidade prematura por 
câncer foi reduzida em 20 por cento.” é correta de acordo com o seguinte trecho “O 
documento aponta que as medidas têm feito com que haja remissão no número de mortes 
por câncer, mas essa queda é registrada principalmente nos países ricos. "Os países 
desenvolvidos têm adotado programas de prevenção, diagnósticos precoces e detecção 
que, associados a melhores tratamentos, contribuíram na redução de 20% na taxa de 
mortalidade prematura por câncer entre 2000 e 2015".”.   
 
 A alternativa “C” “O número de mortes por câncer no mundo todo poderá registrar um 
aumento de 60% nas próximas décadas” é a incorreta de acordo com o seguinte trecho “Em 
um comunicado divulgado nesta segunda-feira (3), a ONU alerta que se as tendências 
atuais se mantiverem, o mundo registrará um aumento global de 60% dos casos de câncer 



 

nas próximas décadas.”. Tal trecho estabelece que aumentarão os casos da doença em 
60% e não o número de mortes.  
 
 A alternativa “D” “A vacinação contra o papilomavírus humano é uma das medidas 
apresentadas pela OMS para prevenir novos casos de câncer.” é correta de acordo com o 
seguinte trecho “A OMS apresenta uma lista de medidas que permitem prevenir novos 
casos de câncer, como a luta contra o tabagismo, a vacinação contra Hepatite B para 
prevenir o câncer de fígado e a vacinação contra o papilomavírus humano, responsável pelo 
câncer de colo de útero.”.   
 
 A alternativa “E” “A taxa de mortalidade por câncer diminuiu 5% nos países em 
desenvolvimento.” é correta de acordo com o seguinte trecho do texto “Nos países em 
desenvolvimento, a redução foi de apenas 5%, segundo a diretora do Centro Internacional 
de Investigação sobre o Câncer, Elisabete Weiderpass.”. 
 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
 

QUESTÃO 01 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o enunciado pede que, com base nas 
informações do texto e nas relações existentes entre as suas partes, o candidato assinale a 
alternativa Incorreta.  
 
 A alternativa “A” “A solidão pode causar problemas de saúde.” e a alternativa “B” “O 
aumento do nível dos hormônios do estresse na corrente sanguínea pode desencadear 
doenças.”  são corretas de acordo com o seguinte trecho do texto “A solidão aumenta os 
níveis dos hormônios do estresse na corrente sanguínea. Por isso, pode levar ao 
desencadeamento da inflamação crônica; um fator de risco para doença cardíaca, diabetes 
e mesmo algumas formas de câncer.”.  
 
 A alternativa “C” “As pessoas podem se acostumar a ter poucos amigos.” é correta 
de acordo com o seguinte período do texto “O maior perigo de ter tão poucos amigos é que 
isso pode se tornar um hábito.”. A alternativa “D” “Ligações fortes de amizade prolongam a 
vida das pessoas “ é correta de acordo com o seguinte trecho do texto “De acordo com o 
Estudo Longitudinal sobre o Envelhecimento da Austrália, que envolveu 1.477 pessoas com 
70 anos ou mais, ligações de amizade fortes prolongam a sobrevivência entre pessoas de 
mais idade. Os que alegaram ter mais amigos tinham 22% menos probabilidade de morrer 
nos 10 anos seguintes.”.  
 
 Finalmente, a alternativa “E” “Contatos com filhos e parentes, assim como laços de 
amizade, têm muito impacto no tempo de vida das pessoas” é a incorreta de acordo com o 
seguinte trecho do texto “. Além disso, o efeito protetor da amizade superou o contato 
próximo com filhos e outros parentes; que tiveram pouco impacto nas taxas de 
sobrevivência.”.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR 

 
 

QUESTÃO 11 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “B” PARA “C” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “B” PARA A ALTERNATIVA “C”, tendo 
em vista que o conjunto formado pelos múltiplos comuns de 2 e de 3 menores que 50 é 
formado pelos elementos {0, 6 , 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48} totalizando nove elementos.  
 
Alternativa correta letra “C”. 
 
 
QUESTÃO 12 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que não contém a resposta correta da 
alternativa. Para que a sentença seja verdadeira, é necessário que os valores sejam 
menores que -10 e maiores que 10. Resposta esta que não figura entre as alternativas. 
 
 
QUESTÃO 14 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que se enquadra na resolução de situações-
problemas e o conhecimento sobre o peso de uma arroba é inerente ao conhecimento geral 
de quem realiza concursos deste nível, a exemplo de uma dúzia ou outra medida utilizada, 
não sendo conhecimento especifico de quem trabalha com agropecuária. 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA – 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 não apresenta erros. A resposta está na 
unidade horas e não horas e minutos. Temos ao todo 132 minutos de prova, onde dividindo 
por 60 convertemos em horas 132/60 = 2,20 horas. Alternativa correta letra “A”. 
 
 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA – NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
 
QUESTÃO 17 – 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 conforme resolução: 
 
Primeira entrega 1/4 de 100 = 25 dúzias  
Segunda entrega 2/5 de 100 = 40 dúzias 



 

Para a terceira temos 100 - 25 - 40 = 35 dúzias, onde 35 x 12= 420 ovos. 
Alternativa correta letra “B”. 
 
 
QUESTÃO 19 – 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, e o conteúdo se 
refere a símbolos de matematica como maior, menor, diferente, maior ou igual, menor ou 
igual, que são conhecidos já no ensino fundamental. 
 
 
 

ADVOGADO 
 
 

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 mediação é a facilitação por um terceiro 
neutro de uma negociação de partes para resolução de uma disputa, em que este não tem o 
poder de impor uma decisão para as partes, haja vista que a conciliação é mais direcionada 
aos aspectos práticos finalísticos da solução de conflitos, podendo o conciliador, sempre 
imparcialmente, dar sugestões às partes, sendo mais apropriada para conflitos episódicos e 
com menor vínculo entre as partes. 
 
 Por outro lado, a mediação exige uma formação mais elaborada de seu agente, o 
qual deve manter equilíbrio emocional e sensibilidade acurada para obtenção da confiança 
das partes na aplicação de técnicas que se direcionam a resgatar a comunicação e conduzir 
as partes a uma maior consciência em relação a todos os pontos de vista do conflito, e as 
reais motivações e aspirações que estão na sua raiz. 
Significa dizer que, do mediador não se espera qualquer sugestão de solução prática, em 
hipótese alguma, a qual deve vir sempre das partes, podendo utilizar do expediente de 
sessões privativas com cada uma delas. 
 
 Desta forma, para que ocorra a mediação, é necessário haver vínculo entre as 
partes, e não vínculo com o mediador, conforme dispõe a legislação. 
 
Referência Bibliográfica: Art. 165, § 3º, do Código de Processo Civil. 
 
 
QUESTÃO 37 – 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 
correta. 
 
Referência Bibliográfica: Princípios do direito do trabalho. Arts. 9º e 468, da CLT, Súmula 
212, TST e at. 7º da CF. 
 
 

 
 
 



 

 
AUDITOR INTERNO 

 
 

QUESTÃO 31 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o conteúdo constava expressamente no 
Edital do Concurso. No arquivo que apresenta o Conteúdo Programático disponibilizado no 
site da Banca Organizadora e no site da Prefeitura Municipal, consta EXPRESSAMENTE a 
Lei Federal nº 10.406 (Código Civil). Além de constar EXPRESSAMENTE o Código Civil, 
que foram apresentados quais partes da referida legislação seriam cobradas, conforme 
transcrito abaixo: 
 
 Da Administração pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Da 
organização dos Poderes; Código      Tributário Nacional - CTN; Lei Complementar Federal 
Nº 116/2003. Lei Nº 10.406/2002: Título II - Das Pessoas Jurídicas, Capítulo III - Dos Bens 
Públicos. Matéria Administrativa: Organização administrativa do Município: administração 
direta e indireta; autarquias, fundações públicas; sociedades de economia mista, Lei Nº 
8.666/93 e alterações, Lei Nº 10.520/2002. 
 
 Conforme trecho do Conteúdo Programático transcrito acima, fica claro e sem deixar 
quaisquer dúvidas que a parte das Pessoas Jurídicas do Código Civil Brasileiro poderia ser 
objeto da Prova do Concurso. 
 
Referência Bibliográfica: Edital do Concurso da Prefeitura Municipal de Paula Freitas 
http://paulafreitas.pr.gov.br/site/wp-content/uploads/2020/01/ANEXO-II-DOS-
CONTE%C3%9ADOS-PROGRAM%C3%81TICOS-1.pdf 
 
 
 

EDUCADOR INFANTIL 
 
 

QUESTÃO 26 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que foi elaborada a partir do item “Aspectos 
linguísticos da alfabetização” e “alfabetização e letramento” da relação dos conteúdos 
programáticos disponibilizada pelo edital do concurso.  
 
Referência Bibliográfica: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é 
a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017.  
 
 
QUESTÃO 30 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que foi elaborada a partir do item 
“Planejamento e gestão educacional” da relação dos conteúdos programáticos 
disponibilizada pelo edital do concurso. 
 
 
 



 

 
QUESTÃO 38 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “E” PARA “D” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “E” PARA A ALTERNATIVA “D”, tendo 
em vista que a única alternativa que atende corretamente ao enunciado é a letra “D” e não a 
letra “E” como divulgado preliminarmente. 
  
 
Referência Bibliográfica: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/ 
Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação 
Integral. – Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 
 
 

 
MÉDICO VETERINÁRIO 

 
 

QUESTÃO 28 – 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 incorreta é a letra “D”, 
pois nas situações descritas do enunciado deve-se utilizar a vacina de amostra RB51 e não 
amostra B19. O candidato, ao que consta, tentou descaracterizar a letra “E”, alegando que 
está incompleta (ou, segundo ele estaria correta). Todavia, a contextualização do que está 
na alternativa lhe assegura como verdadeira quando se busca a normatização sobre a GTA 
(Guia de Trânsito Animal). Não se entende e não há necessidade de complementar ou 
derivar a resposta para satisfazer, exclusivamente, a intenção do reclamante, pois o mesmo, 
ato contínuo, sugere algo redundante que não se aplica, uma vez que a prova é objetiva e 
não no modelo asserção/razão.     
 
Referência Bibliográfica: a própria INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 3 DE MARÇO 
DE 2017, CAPÍTULO XV DO CONTROLE DO TRÂNSITO DE BOVINOS E BUBALINOS. 
 
 
QUESTÃO 34 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a atividade mensurável da fosfatase 
alcalina (FA), além do fígado, é detectada em osteoblastos, mucosa intestinal, córtex renal e 
placenta (Nelson e Couto, 2006; Ettinger et al. 2017), não sendo plausível considerar a FA 
como um biomarcador sérico de função renal na bioquímica sanguínea. 
 
 Na medicina veterinária a função renal pode ser avaliada pelas concentrações de 
ureia, creatinina e resíduos nitrogenados do catabolismo de proteínas no soro sanguíneo 
(Thrall et al, 2015). 
 
 Em tempo: não há como considerar como referência a citação de Michael D. Willard, 
Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods, para o qual o candidato não 
informou ano, edição, autores, entre outros.  
 
 
 
 



 

Referências Bibliográficas:  
 
Ettinger, S. J.; Feldman, E. C.; Cote, E. Textbook of Veterinary Internal Medicine, eight 
Edition, p.1614. 2017.  
Richard W.  
 
Nelson e C. Guilhermo Couto (editores) Medicina Interna de Pequenos Animais, Elsevier 
Editora Ltda, 2010, quarta edição. Capítulo 36, páginas 496 a 497. Tradução de Aline 
Santana da Hora  
 
Thrall, M. A.; Geiser, G.; Alison Robin, W; Campbell Terry, W. 2015. Hematologia e 
bioquímica clínica veterinária., 2.ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.  
 
 
QUESTÃO 38 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que apresenta erro, com ausência de palavra 
“imprescindível” em uma alternativa, comprometendo a correta interpretação. 
 
Referência Bibliográfica: O DECRETO Nº 9.069, DE 31 DE MAIO DE 2017. 
 
 

 
ODONTÓLOGO 

 
 

QUESTÃO 27 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que existe na literatura alguns registros que 
citam a hipertensão como sintoma que pode aparecer após a absorção de F- pelo 
organismo. 
    
“Os sintomas característicos de uma intoxicação aguda por flúor aparecem rapidamente e 
passam por queixas a nível digestivo (dor abdominal, vómitos, hematémeses e melenas), a 
nível neurológico (tremores, convulsões, tetania, delírio, lentificação da voz), a nível renal 
(urina turva, hematúria), a nível metabólico (hipocalcemia, hipomagnesemia, hipercalemia), 
a nível cardiovascular (arritmias, hipertensão) e a nível respiratório (depressão respiratória, 
apneias) (DGS, 2005).” 
 
Assim, a questão não apresenta alternativa que atenda ao enunciado. 
 
Referência Bibliográfica: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/7327/1/PPG_29341.pdf 
 
 
QUESTÃO 28 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que deve-se definir cárie dentária como uma 
desmineralização irreversível do esmalte provocada pelo desequilíbrio frequente do 
fenômeno de des-re, durante um período de tempo, produzida pela ação de ácidos 
provenientes do metabolismo de carboidratos na placa bacteriana dentária, e que traz algum 
prejuízo ao indivíduo, caracterizado por sinais. 



 

 É importante considerar que a lesão de esmalte deve ser entendida, não só do ponto 
de vista científico, que chega a nível ultraestrutural, mas, também, do ponto de vista do 
paciente, que entende como cárie somente as lesões com sinais. 

 Portanto, a ideia defendida por este trabalho é a de que uma desmineralização só 
deverá ser considerada cárie dentária quando se tornar irreversível e com a presença de 
sinais. Por essas razões, e por se considerar uma simples desmineralização como "doença" 
cárie, é que existem afirmações equivocadas de que cárie não pode ser prevenida e sim 
controlada. 

 
Referência Bibliográfica: Cárie dentária: um novo conceito. Dental caries: a new concept. José 
Eduardo de Oliveira Lima. 

https://www.scielo.br/j/dpress/a/4G4SMnBnHzyvvbFNqVK9DWL/?lang=pt 
 
 

QUESTÃO 40 – 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 da questão. 
 

 
 

PROFESSOR ANOS INICIAIS – EFI 
 
 

QUESTÃO 33 - 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 a resposta correta é a alternativa “B” e não a alternativa “C” conforme 
divulgado preliminarmente. B) A primeira LDB foi criada em 1961, a segunda em 1971 e a 
terceira de 1996 vigora até os dias de hoje. 
 
 

 
VIGIA 

 
 

QUESTÃO 38 – MANTÉM GABARITO 
 

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que basicamente o cofre tem a função de 
guardar objetos de valor e dinheiro, conforme pode ser facilmente constatado em busca 
rápida em qualquer dicionário. 

Cofre. 

1. Móvel em forma de caixa ou arca usado para guardar objetos de valor, joias e dinheiro. 

2. Móvel metálico, geralmente de aço, com fechadura de segredo, usado para guardar 
documentos, joias, objetos de valor e dinheiro. 

3. Caixa de metal que os bancos alugam aos seus clientes para guardar joias, objetos de 
valor, dinheiro etc. 



 

Referência Bibliográfica: Dicionário Michaelis. 

Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/cofre>. 

Acessado em: 12 nov 2021. 

Cofre. 

1. Móvel, geralmente de madeira ou metal, em que se guarda dinheiro ou outros  objetos de 
valor. 

2. Compartimento muito seguro, de banco ou empresa, onde se guardam dinheiro, 
documentos ou objetos de valor. 

Referência Bibliográfica: Dicionário Priberam. 

Disponível em:<https://dicionario.priberam.org/cofre>. 

Acessado em: 12 nov 2021. 

Em tempo, o Vigia deve ter acesso a chaves dos setores por onde faz sua ronda, inclusive 
para verificar a presença de pessoas alheias ao seu ambiente laboral, as chaves de alguns 
armários, como por exemplo, o clavulário, podem ficar sob a guarda deste profissional. O 
que torna a alternativa “B” incorreta, e desta forma, a resposta para a questão é a presença 
do termo “cofre”, que conforme apresentado acima, tem a função de guardar valores, sendo 
que em um órgão público as chaves do mesmo ficam sob responsabilidade da tesouraria ou 
do setor administrativo. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


