
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 
CONCURSO PÚBLICO N.° 001/2022 – REGIME ESTATUTÁRIO 

 
 

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 – SOB REGIME ESTATUTÁRIO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ-PR, interpostos contra as questões da 
prova objetiva e o gabarito preliminar.  
  
Art. 1º - Conforme o Edital de Abertura n.° 001/2022, 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. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 03 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão pede 
que se assinale a alternativa que apresente duas palavras paroxítonas. A 
resposta correta é a alternativa “C” que apresenta a palavra prédio, paroxítona 
terminada em ditongo cuja separação silábica correta é pré-dio, e a palavra 
juízo, paroxítona com hiato cuja separação silábica é ju-í-zo.  
 
Referência Bibliográfica: LUFT, Celso Pedro. Midicionário da Língua 
Portuguesa. São Paulo: Àtica, 2004.  
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=lemma&lemma=
21033 Acesso em 07 de abril de 2022. 
 
 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=lemma&lemma=21033
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=lemma&lemma=21033


 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
 

QUESTÃO 02 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o enunciado da 
questão pede que se assinale a alternativa correta quanto à tipologia do texto e 
exige o conhecimento da definição de tipo textual e gênero textual. Os tipos 
textuais designam construções teóricas definidas pela natureza linguística de 
suas composições (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações 
lógicas, estilo) e constituem poucas categorias: descrição, narração, 
dissertação, exposição e injunção (MARCUSCHI, 2008).  
 
 A narração, caso do texto em tela, constitui sequência de fatos reais ou 
fictícios, o que ocorreu e como. Estes tipos textuais concretizam-se nos gêneros 
textuais que podem ser definidos como os textos materializados em situações 
comunicativas recorrentes. Diferentes dos tipos textuais, os gêneros textuais 
são entidades empíricas em situações comunicativas e se expressam em 
situações comunicativas, constituindo listagens abertas.  
 
Referência Bibliográfica: MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise 
de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
 
 

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 ou dupla interpretação.  
 
Resolução: 

Número de 
Vítimas fatais 

Número de 
acidentes 

1 6 

2 7 
3 4 

4 3 
Total 20 



 

 

 

 

Para obter a media, deve-se multiplicar o número de vítimas fatais pelo 
número de acidentes que ocorreu com aquela quantidade de vítimas e dividir 
este resultado pela quantidade de acidentes. 
 
Média = (1x6+2x7+3x4+4x3)/20 
Média = 44/20 
Média = 2,2  
Alternativa correta letra “C”. 
 
 
QUESTÃO 10 - 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 média e o desvio padrão correspondente ao conjunto de dados 1, 3 e 5 são: 
Media = 3. Desvio padrão = 2, logo, o coeficiente de variação é C.V = (2/3).100 
= 66,67%. Alternativa correta letra “D”. 
 
 
MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
QUESTÃO 06 - ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “E” PARA “D” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ALTERADA, tendo em vista que o que se pede no 
enunciado está descrito na alternativa “D” e não “E”. 
Resolução: R$150,00 é o valor total da caixa que contém 20 unidades, para 
saber o preço unitário realizamos a divisão do valor total pela quantidade de 
unidades. 150/20=7,50 ou seja, o valor unitário. Alternativa correta letra “D”. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

CIRURGIÃO DENTISTA 
 

QUESTÃO 29 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que: A clorexidina foi 
sintetizada nos anos 40 e introduzida no mercado em 1954 como um anti-
séptico para ferimentos na pele (Davies et al. 21 1954). Ela se caracteriza por 
ser um detergente catiônico, da classe das bisbiguanidas, disponível nas formas 
de acetato, hidrocloreto e digluconato, sendo este último, o sal mais 
comumente empregado em fórmulas e produtos.  
 
 Ela possui um amplo espectro de ação, agindo sobre bactérias gram-
positivas, gram-negativas, fungos, leveduras e vírus lipofílicos (Tortora et al. 71 
2000). A alternativa “A” está correta. 
 
Referência Bibliográfica:  CLOREXIDINA: MECANISMO DE AÇÃO E EVIDÊNCIAS 
ATUAIS DE SUA EFICÁCIA NO CONTEXTO DO BIOFILME SUPRAGENGIVAL 
CHLORHEXIDINE: ACTION’S MECHANISMS AND RECENT EVIDENCES OF IT’S 
EFFICACY OVER SUPRAGINGIVAL BIOFILM CONTEXT Fabrício Batistin Zanatta1, 
Cassiano Kuchenbecker Rösing2. 
 
 
QUESTÃO 30 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que o enunciado está 
incompleto, compromento a sua correta interpretação. 
 
 
QUESTÃO 35 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que: 
As cefalosporinas constituem grande e valioso grupo de antimicrobianos 
utilizados em clínica.  
 
 A maioria deriva da cefalosporina original (cefalosporina C) e são 
compostas por anel betalactâmico ligado a um anel di-hidrotiazínico. São 
classificadas em gerações em razão de seu espectro de atividade. Pela 

https://www.medicinanet.com.br/pesquisas/cefalosporinas.htm


 

 

 

 

semelhança químico-estrutural com as penicilinas, apresentam nomerosas 
características comuns às penicilinas, ou seja, são bactericidas, possuem 
elevada toxicidade seletiva, boa distribuição corporal, farmacocinética muito 
semelhante e alguma atividade imunogênica1. 
 
Referência Bibliográfica:  
https://www.medicinanet.com.br/conteudos/conteudo/2632/cefalosporinas.h
tm#:~:text=As%20cefalosporinas%20constituem%20grande%20e,de%20seu%2
0espectro%20de%20atividade. 
 
 
QUESTÃO 37 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que:  

• Articaína 

Apresenta-se menos tóxica quando associada à lidocaína, tem também baixa 
toxicidade quando administrada em via endovenosa, dose máxima é de 6,6 
mg/Kg não excedendo 500 mg ou 6 tubetes (10,7). 

Referência Bibliográfica: O emprego dos anestésicos locais em Odontologia: 
Revisão de Literatura 

The usage of local anesthetics in Dentistry: Review of Literature 

Bárbara Carvalho I; Eider Lucas Fritzen I; Aline Genro Parodes I; Rubem Beraldo 
Dos Santos II; Luhana Gedoz III 

MIKESELL, P., NUSSTEIN, J., READER, A. et al. A comparison of articaine and 
lidocaine of inferior alveolar nerve blocks. J. Endond. 2005; 31 (4): 265-70. 
DEF. DICIONÁRIO DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS 2004/05. 33. ed. Rio de 
Janeiro: Editora de Publicações Científicas.  
 
 
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 “A” 
está incorreta: O tabagismo é um dos fatores de risco ambientais para a doença 

https://www.medicinanet.com.br/conteudos/conteudo/2632/cefalosporinas.htm#:~:text=As%20cefalosporinas%20constituem%20grande%20e,de%20seu%20espectro%20de%20atividade
https://www.medicinanet.com.br/conteudos/conteudo/2632/cefalosporinas.htm#:~:text=As%20cefalosporinas%20constituem%20grande%20e,de%20seu%20espectro%20de%20atividade
https://www.medicinanet.com.br/conteudos/conteudo/2632/cefalosporinas.htm#:~:text=As%20cefalosporinas%20constituem%20grande%20e,de%20seu%20espectro%20de%20atividade


 

 

 

 

periodontal. A fumaça inalada alcança os vasos sanguíneos pulmonares e entra 
na circulação sistêmica o que provoca vasoconstrição (não vasodilatação) da 
microvasculatura periodontal e fibrose gengival. Embora o acúmulo de placa e 
a progressão da doença sejam exacerbados em fumantes, os sinais e sintomas 
são mascarados (NOCITI; CASATI, 2015). 
 
A alternativa “B” está correta: 
 
Em pacientes hiperglicêmicos: a gengivite é um achado mais comum em 
crianças com diabetes mellitus tipo I, mal controladas, sendo o nível de 
glicemia mais importante para determinar a severidade da inflamação do que a 
qualidade do controle de placa. Em adultos, a maioria das pesquisas mostra 
relação com o nível de inserção (CHAPPLE et al., 2013) 
 
Referência Bibliográfica: MANUAL DE CLASSIFICAÇÃO DAS GENGIVITES E 
PERIODONTITES SEGUNDO AS NORMAS DE 2018. CONSTANZA MARÍN (Org.) 
JOÃO CARLOS MÜLLER FILHO FÁBIO ROBERTO SCHEIDT 
https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-
books/Documents/ecs/Livro%20Odontologia.pdf 
 
 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 

QUESTÃO 23 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que seguindo as 
orientações da ANVISA os agrotóxicos de categoria 3 deveram utilizar o 
pictograma 1 (representado por uma caveira), e não foi encontrado nas 
orientações oficiais a obrigatoriedade para a utilização dos dois pictogramas. 
Contudo, mesmo se houvesse uma orientação para a utilização dos dois 
pictogramas, a alternativa CONTINUA correta, pois ela somente informa que é 
necessário a utilização do pictograma 1, e não apresenta restrição a 
obrigatoriedade do pictograma 2 (representado pelo sinal de exclamação). 
 
Referência Bibliográfica: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva, 2019. https://www.inca.gov.br/exposicao-no-trabalho-e-no-
ambiente/agrotoxicos#:~:text=Agrot%C3%B3xicos%20s%C3%A3o%20produtos
%20qu%C3%ADmicos%20sint%C3%A9ticos,2002%3B%20INCA%2C%202021 
 

https://www.inca.gov.br/exposicao-no-trabalho-e-no-ambiente/agrotoxicos#:~:text=Agrot%C3%B3xicos%20s%C3%A3o%20produtos%20qu%C3%ADmicos%20sint%C3%A9ticos,2002%3B%20INCA%2C%202021
https://www.inca.gov.br/exposicao-no-trabalho-e-no-ambiente/agrotoxicos#:~:text=Agrot%C3%B3xicos%20s%C3%A3o%20produtos%20qu%C3%ADmicos%20sint%C3%A9ticos,2002%3B%20INCA%2C%202021
https://www.inca.gov.br/exposicao-no-trabalho-e-no-ambiente/agrotoxicos#:~:text=Agrot%C3%B3xicos%20s%C3%A3o%20produtos%20qu%C3%ADmicos%20sint%C3%A9ticos,2002%3B%20INCA%2C%202021


 

 

 

 

QUESTÃO 25 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que ao utilizar o 
material da própria EMBRAPA constatamos que a alternativa está correta como 
pode ser visto na tabela 01  Características dos principais tipos de 
zoneamento, do texto Zoneamento agrícola de risco climático: instrumento de 
gestão de risco utilizado pelo Seguro Agrícola do Brasil, tendo como publicador 
Brasil, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretaria da Agricultura 
Familiar. Outro texto que apresenta a afirmação IV como correta é o artigo 
Zoneamento Agroclimático: Linhas De Pesquisa E Caracterização Teórica-
Conceitual, publicado na revista Sociedade & Natureza, revista essa Qualis A1 
na área de Geografia, o qual também apresenta em forma de tabela a 
afirmação IV. 
 
Referência Bibliográfica:  
EMBRAPA: 
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Zoneameno_agricola_00
0fl7v6vox02wyiv80ispcrruh04mek.pdf  
Sociedade & Natureza: 
https://www.scielo.br/j/sn/a/V7h5hJmsHSzNGkFS7cLrKfs/?lang=pt&format=pd
f 

 
QUESTÃO 31 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que as classificações 
utilizadas pela elaboração da questão é a utilizada pelo Brasil e pela EMBRAPA: 
“No Brasil, a classificação de tamanho de partículas utilizada segue o padrão 
disposto a seguir (Embrapa, 1979): Argila (< 0,002 mm); Silte (0,002 - 0,05 mm); 
Areia fina (0,05 - 0,2 mm); e Areia grossa (0,2 - 2 mm)” (EMBRAPA SOLOS). 
Contudo, também procuramos outras fontes, como a USP, a qual também 
classifica a composição da Terra Fina como apresentado na questão: Partículas 
de areia são aquelas com diâmetro entre 0,05 mm e 2 mm, partículas menores 
que 0,05 mm e maiores que 0,002 mm de diâmetro são classificadas como silte, 
partículas menores que 0,002 mm são classificadas como argila. 
 
 
 
 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Zoneameno_agricola_000fl7v6vox02wyiv80ispcrruh04mek.pdf
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Zoneameno_agricola_000fl7v6vox02wyiv80ispcrruh04mek.pdf
https://www.scielo.br/j/sn/a/V7h5hJmsHSzNGkFS7cLrKfs/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/sn/a/V7h5hJmsHSzNGkFS7cLrKfs/?lang=pt&format=pdf


 

 

 

 

Referência Bibliográfica:  
EMBRAPA: https://www.embrapa.br/solos/sibcs/propriedades-do-solo 
USP: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2749790/mod_resource/content/1/A
postila_LSN_310_%20F%C3%ADsica%20do%20Solo.pdf 

 
 
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 as 
atribuições do cargo pelo qual o candidato se inscreveu, consta com os 
seguintes requisitos: Planejar, coordena e executa atividades 
agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais; 
Fiscalizar essas atividades, promove a extensão rural, orientando produtores 
nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elaboram 
documentação técnica e científica; Presta assistência e consultoria técnica; 
Trabalha segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, 
higiene e preservação ambiental. Portanto a questão não atribui ao engenheiro 
agrônomo atividades destinadas ao médico-veterinário, pois o engenheiro 
agrônomo que este concurso busca, necessita possuir conhecimentos para que 
possam planejar, coordenar, fiscalizar, presta assistência e consultoria para 
todas as atividades agrossilvipecuárias que forem requisitados. Compreender o 
controle sanitário bovino não é somente designação de um médico-veterinário.  
 
Referência Bibliográfica: Edital do concurso. 
 
 
QUESTÃO 35 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que houve sim um 
erro de digitação na palavra “consumo”, escrita em 4 alternativa como 
“consume”, contudo o erro não afeta a coerência textual, pois é um erro 
claramente de digitação, a simples troca da letra “o” pela letra “e” não afeta a 
interpretação da questão, e de forma alguma a questão possui alguma 
interpretação dúbia. Quanto a questão das raças possuírem duplas aptidão 
também não invalida a questão, pois a questão apresenta a qual consumo cada 
raça é mais viável, as raças Somalis e Dorper podem possuir uma boa qualidade 
de pele, porém a criação dessas raças é destinadas ao consumo de carne e não 

https://www.embrapa.br/solos/sibcs/propriedades-do-solo
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2749790/mod_resource/content/1/Apostila_LSN_310_%20F%C3%ADsica%20do%20Solo.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2749790/mod_resource/content/1/Apostila_LSN_310_%20F%C3%ADsica%20do%20Solo.pdf


 

 

 

 

de pele, o mesmo se aplica a raça Texel, que mesmo possuindo uma boa 
qualidade de lã, o principal atrativo dessa raça é a carne, conforme o Manual 
de Criação de Caprinos e Ovinos elaborado pelo Instituto Ambiental Brasil 
Sustentável – IABS.  
 
 Para finalizar, o próprio recurso confirma que o candidato não possui 
dupla interpretação da questão, pois ao apresentar um recurso questionando a 
alternativa correta, mostra que o mesmo compreendeu que as raças Somalis, 
Dorper e Texel são raças de ovinos destinadas ao consumo de carne, pois se 
houvesse alguma dupla interpretação o mesmo não buscaria apresentar 
aptidões secundarias as raças nomeadas. 
 
Referência Bibliográfica: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/biblioteca-geraldo-
rocha/publicacoes/manuais/manual-de-criacao-de-caprinos-e-ovinos.pdf 
 
 

FISIOTERAPEUTA 
 

QUESTÃO 24 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que na leitura da 
frase, embora esteja faltando a letra “a” na palavra ares, é bem entendido que 
se trata de AREAS, o que não compromete a interpretação da questão. 
 
 
QUESTÃO 30 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que ALEVE é uma 
palavra inexistente relatada pelo próprio candidato no recurso e está claro que 
se trata de LEVE, LEVE perda de amplitude de movimento. De forma nenhuma 
altera o conteúdo da questão. 
  
 
 

 
 
 

https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/biblioteca-geraldo-rocha/publicacoes/manuais/manual-de-criacao-de-caprinos-e-ovinos.pdf
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/biblioteca-geraldo-rocha/publicacoes/manuais/manual-de-criacao-de-caprinos-e-ovinos.pdf
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/biblioteca-geraldo-rocha/publicacoes/manuais/manual-de-criacao-de-caprinos-e-ovinos.pdf


 

 

 

 

PSICÓLOGO 
 

QUESTÃO 31 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão foi 
elaborada corretamente conforme o disposto na RESOLUÇÃO DO CFP Nº 9, DE 
25 DE ABRIL DE 2018, nesta constando com exatidão que uma fonte de 
informação complementar só foi descrita na alternativa “C”, o descrito na 
alternativa D é uma fonte de informação fundamental, e a alternativa E 
contempla descrição diferente da fonte complementar “a)” conforme negritado 
na reprodução abaixo da supracitada resolução. 

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 25 DE ABRIL DE 2018 

Art. 2º Na realização da Avaliação Psicológica, a psicóloga e o psicólogo devem 
basear sua decisão, obrigatoriamente, em métodos e/ou técnicas e/ou 
instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na prática 
profissional da psicóloga e do psicólogo (fontes fundamentais de informação), 
podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos 
auxiliares (fontes complementares de informação). Consideram-se fontes de 
informação: 
 
I - Fontes fundamentais: 
 
a) Testes psicológicos aprovados pelo CFP para uso profissional da psicóloga e 
do psicólogo e/ou; 
b) Entrevistas psicológicas, anamnese e/ou; 
c) Protocolos ou registros de observação de comportamentos obtidos 
individualmente ou por meio de processo grupal e/ou técnicas de grupo. 
 
II - Fontes complementares: 
 
a) Técnicas e instrumentos não psicológicos que possuam respaldo da 
literatura científica da área e que respeitem o Código de Ética e as garantias 
da legislação da profissão; 
b) Documentos técnicos, tais como protocolos ou relatórios de equipes 
multiprofissionais. 
 



 

 

 

 

Referência Bibliográfica: RESOLUÇÃO Nº 9, DE 25 DE ABRIL DE 2018, em 
https://atosoficiais.com.br/lei/avaliacao-psicologica-cfp?origin=instituicao 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


