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 MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANÁ 

 

DECISÃO DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados referente ao Concurso Público Municipal 

aberto pelo Edital n.º 064/2017, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto 

no item 13.5.3 do referido Edital. 

 
 

I 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS PARA ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

 

As decisões proferidas foram baseadas nas argumentações apresentadas pelos candidatos por meio dos 

recursos protocolados, que cumpriram com as disposições do item 13 do Edital de Abertura, e no 

posicionamento da Banca Examinadora.  

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de 

mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos, 

nos termos dos itens 13.9 e 13.10.  

 
 

II 

DA ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

RECURSOS ANALISADOS PELA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 

Inscrição Nome Cargo Protocolo 

616239 ALEXANDER GIANNINI MANFROI Advogado 

47302 
47314 
47312 
47307 

615269 AMANDA PAULA NUNES ORTIZ Advogado 

47372 
47374 
47369 
47377 
47379 

ANA PAULA SOFFA Advogado 

47020 

623681 47021 
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Inscrição Nome Cargo Protocolo 

635620 CAMILA MACENO DOS SANTOS Advogado 

47239 

47235 

47233 

616777 CLÉCIO GÓES Advogado 

46788 

47441 

47440 

46790 

46789 

DIOGO PRESTES GIRARDELLO Advogado 

47279 

47282 

625226 47283 

637599 DIULY DELLA SANTA Advogado 47195 

FRED JUNIOR DE SOUSA Advogado 

46796 

629659 46795 

628724 GUSTAVO GALTER GARCIA Advogado 47083 

623330 JOSÉ AUGUSTO HILLMANN XAVIER Advogado 46766 

634997 JOSUE LUIS ZAAR Advogado 47437 

LETÍCIA ARANTES SILVA Advogado 

46907 

46906 

46908 

621633 46909 

LUIZ EDUARDO DUTRA Advogado 

45005 

634553 47004 

RAFAEL GIRELLI Advogado 

47422 

621572 47419 

RENATA BARTH Advogado 

47076 

47078 

635731 47079 

VERISSIMO MORAES SIMOES Advogado 

47294 

47292 

612039 47299 

VIVIANE CORREA NEPOMUCENO MARQUES Advogado 

47286 

47288 

616271 47289 

ADEMAR BARBOSA DA SILVA Agente Administrativo 

47014 

47017 

47018 

47015 

611506 47016 

EUDAINE KESTHIAN SILMANN DE CASTRO Agente Administrativo 

47337 

47342 

618829 47344 

626134 FERNANDA FAGUNDES CRISPIM Agente Administrativo 46370 

FRANCIELE DE ASSUMPÇÃO DA SILVA Agente Administrativo 

47199 

609241 47202 

GESSICA DAROLD GONÇALVES Agente Administrativo 

46925 

611772 46924 

621637 GUSTAVO RAMOS LIMA Agente Administrativo 46914 
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Inscrição Nome Cargo Protocolo 

HELOISA MENDES PENZLIEN PINCELI Agente Administrativo 

47224 

625950 47225 

INDIANARA GHISLANDI Agente Administrativo 

47430 

47433 

630238 47431 

617364 JAQUELINE MAYARA MANFROI Agente Administrativo 47135 

618875 JOSEANE CRISTINA FOLLADOR SOARES Agente Administrativo 46961 

635566 LAÉLIO PEREIRA JÚNIOR Agente Administrativo 46929 

615202 LEANDRO FREITAS BRUNING Agente Administrativo 46835 

614129 LIA MARA TEOBALDO TIRONI Agente Administrativo 47128 

LUIS EDUARDO BATISTA DA SILVA Agente Administrativo 

47276 

611387 47275 

611933 MARCOS VENÍCIUS BARROSO DE MEDEIROS Agente Administrativo 46808 

631247 PAULA PARRA RAMOS GOMEZ Agente Administrativo 47254 

639503 RAFAEL AGUIAR Agente Administrativo 46688 

625481 VIVIANE CAVALHEIRO Agente Administrativo 46626 

626637 LILIAN PONTES CHAVES Agente Comunitário de Saúde - Maria Luiza 45366 

ELIAS EULOSIO DALLA CORTE Analista Programador de Sistemas 

47159 

613384 47158 

609434 RAFAEL FIGUEIREDO FURINI Analista Programador de Sistemas 47010 

609645 ALAERCIO LOVATEL DOS  SANTOS Contador 47193 

CAMILA CARDOSO CAETANO Contador 

47407 

632093 47408 

610042 CLEBER ALVES DE LIMA Contador 46785 

608737 DEBORA REBECA GROS LARA Contador 46895 

614895 MAIARA MORAIS MAÇÚ Contador 47169 

609375 WALDIR LUIZ LINZMEYER JUNIOR Contador 46781 

637177 JACKELINE ZAGO PRESTES ROCHA Educador Social: Feminino 46941 

611217 MAYARA THAIS DE CASTRO Educador Social: Feminino 47189 

611924 THATHYELLY RAYZA MOURA CAVALCANTE Educador Social: Feminino 47191 

609831 JULIANO LUNARDO DA SILVA Educador Social: Masculino 47134 

621920 LEONARDO HENRIQUE DA COSTA BONATTO Educador Social: Masculino 47332 

637955 LUCIANO MEDEIROS DE SOUZA Educador Social: Masculino 47190 

ALYSSON EMANUEL DE BAROS BONETTI Enfermeiro 

46732 

46730 

46740 

624281 46735 

623784 AMANDA JOSIANE GARCIA MUGNAI VIEIRA Enfermeiro 46779 

BRUNA BELINELI GOMES FRISSO Enfermeiro 

46685 

611033 46684 

CRISTIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVEIRA Enfermeiro 

47146 

47148 

47147 

633940 47145 

628244 JANAINA PINTO FERREIRA Enfermeiro 47208 

626692 LEONARDO NHAZARENO DA PENHA Enfermeiro 47097 

611627 LUCIO MAURO DE ARAUJO Enfermeiro 47089 
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Inscrição Nome Cargo Protocolo 

622310 MAURÍCIO COLOMBO Enfermeiro 46749 

SARAH GONÇALVES PEREIRA DA SILVA Enfermeiro 

47380 

632488 47378 

EDUARDO MANTOVANI CARDOSO Médico 40h: Generalista 

47063 

47060 

626415 47062 

JOSE CARLOS ROSSONI JUNIOR Médico 40h: Generalista 

46898 

619606 46896 

LEONARDO VILELA PINHEIRO Médico 40h: Generalista 

46633 

46631 

615515 46632 

610312 MARCOS FRANCISCO PEREIRA LOBRIGATTE Médico 40h: Generalista 47196 

MARIA CYSNE BARBOSA BURATTI Médico 40h: Generalista 

46371 

46373 

46374 

608181 46372 

RICARDO LUCONI Médico 40h: Generalista 

46971 

46972 

638702 46969 

611829 ELISANGELA SANTOS CORREA LEITE Médico Especialista 20h: Generalista 46591 

617336 FLAVIO RAMOS CESAR SILVEIRA Médico Especialista 20h: Generalista 47439 

630563 LUIZ RICARDO TORRES DE PAULA XAVIER Médico Especialista 20h: Generalista 47219 

TEREZINHA DO CARMO DA SILVA ACHKAR Médico Especialista 20h: Generalista 

47170 

47171 

47172 

47173 

47174 

47175 

47176 

47177 

47178 

47179 

47181 

613793 47182 

ANA CAROLINA GOYOS MADI Médico Especialista 20h: Pediatra 

47008 

47009 

622809 47006 

RUBIA MACEDO Médico Veterinário 

47394 

615203 47392 

VINICIUS DIEGO REDIN Médico Veterinário 

47345 

47352 

46953 

608970 46951 

623439 BRUNO CESAR DE MOURA Orientador Técnico Esportivo 47296 

615444 DAVID ALEXIS TOLER ESCOBAR Orientador Técnico Esportivo 47081 

EVANDRO BABINSKI Orientador Técnico Esportivo 

47185 

635846 47186 

630789 FABIO ROBERTO LANGOSKI Orientador Técnico Esportivo 47320 
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Inscrição Nome Cargo Protocolo 

630789 FABIO ROBERTO LANGOSKI Orientador Técnico Esportivo 47317 

610213 LUANA PAULA DA SILVA DALBERTO Orientador Técnico Esportivo 46962 

632340 MARCELO ALEFFE ALFF Orientador Técnico Esportivo 47157 

MARIA GORETE TERLUK Orientador Técnico Esportivo 

47094 

614508 47096 

ADELIA REGINA DE ALMEIDA Professor 

45316 

622415 45317 

620706 ADENIR RAIMONDI HIRT Professor 45176 

608223 ADRIANA ALMEIDA DO NASCIMENTO Professor 45178 

616705 AGAHILDA MOURA FERREIRA DA SILVA Professor 45013 

627166 ANA MARIA FRANCISCATO FERREIRA Professor 44972 

ANDIARA BARBOSA ROSSINI MARIANO Professor 

45150 

45151 

45149 

45146 

622497 45147 

614480 ANDREIA ROMAN Professor 45350 

ANDRIELE CRISTINE LEAL LOPES Professor 

45289 

45284 

45287 

45286 

45278 

622741 45281 

ANGELA DOS SANTOS GONÇALVES DE MORAIS Professor 

45474 

45473 

45472 

45469 

608156 45468 

625459 BRUNA HELOISA INOCENCIO Professor 44891 

CARMEM APARECIDA MANICA Professor 

45508 

45510 

45511 

608231 45514 

CASSIA CARINE DA SILVA Professor 

45425 

627508 45426 

CENILDA MARIA RODRIGUES Professor 

45357 

614865 45356 

CRISTIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA ROGINSKI Professor 

44938 

44942 

44940 

44932 

631308 44928 

EDINALVA FERNANDES MARCHIORE Professor 

45298 

45300 

45301 

45302 

631033 45303 

635791 ELIANE APARECIDA TITTON RIBEIRO Professor 45403 
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Inscrição Nome Cargo Protocolo 

ELIANE APARECIDA TITTON RIBEIRO Professor 

45404 

45405 

45406 

635791 45401 

ELIZA MINUZZI Professor 

45372 

45371 

634234 44724 

FABIANA COSTA CAMARGO Professor 

45567 

45569 

45574 

621962 45571 

HONORATA DE FATIMA DE MARCHI Professor 

45049 

45051 

45053 

45047 

612525 45054 

HOTENCIA FRANCISCA RIBEIRO Professor 

44921 

44925 

44926 

44927 

623880 44923 

JISLENE DE CARVALHO JUSTUS KALSCNE Professor 

45305 

45306 

45307 

45308 

617879 45309 

617760 LILIANE GEISSE BONETTI Professor 45603 

629437 LOIVI KLEIN DEL VECCHI Professor 45177 

633507 MAIARA PRISCILA DOS SANTOS Professor 44906 

MARCELA CEZAR BOZIO Professor 

45135 

45137 

609088 45139 

634968 MARCELA PIRES RAMALHO Professor 44618 

MARCIA ANDREIA DE JESUS DE SOUZA Professor 

45104 

613585 45103 

610935 MARCIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA Professor 44693 

MÁRCIA REGINATO BRAZ Professor 

44688 

44695 

44692 

622265 44699 

608818 MARIA BELONI DE PAULA VELASQUEZ Professor 45185 

MARISTELA FORTUNATA PEZZOTI Professor 

45481 

625316 45480 

624550 MOACIR PIETROSKI Professor 45599 
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Inscrição Nome Cargo Protocolo 

 
 
 
MONICA DA SILVA Professor 

44968 

44952 

44956 

44969 

44957 
610101 44960 

NAIANY RITA DA SILVA Professor 

45525 

608382 45523 

621456 NATALINO FEITOSA CHAGAS Professor 45461 

622760 NEUZA GALON DO NASCIMENTO Professor 45351 

635599 NILVANI ALVES COLLA Professor 45179 

PATRICIA EVELLYN COSTA Professor 

45208 

614776 45211 

RENATA PEREIRA DAMASCENO Professor 

44801 

44800 

618123 44798 

ROSANE FERREIRA Professor 

44992 

44985 

44997 

44998 

611412 45000 

ROSELI FRANCISCO CAROLINO Professor 

45493 

622327 45495 

ROSENI DA SILVA Professor 

44528 

45125 

44533 

45123 

45124 

612597 44531 

SILVANA DE ANDRADE DE DEUS DA SILVA Professor 

45004 

45006 

45008 

613345 45011 

SILVANA ZAROR Professor 

45239 

622027 45236 

SUELLEN PELOZI ALVES DE SOUZA Professor 

45541 

619843 45539 

608338 VALQUIRIA GOES DOS SANTOS Professor 44610 

VIVIANE RODRIGUES DE LIMA Professor 

45341 

45339 

45342 

617641 45343 

ADRIANA DA SILVA BOEIRA Professor de Educação Infantil 

45352 

627931 45353 

ALINE DIEMER Professor de Educação Infantil 
45360 
45361 633707 
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Inscrição Nome Cargo Protocolo 

AMANDA YAVORIVISKI DOS SANTOS Professor de Educação Infantil 

45383 

45382 

610351 44827 

ANA ELISA ELICKER Professor de Educação Infantil 

45503 

624232 45504 

625162 ANDREIA CANTAO Professor de Educação Infantil 44805 

ÂNGELA ROSA ROCHA Professor de Educação Infantil 

45335 

626467 45334 

BARBARA FERREIRA LIMA DURANTE Professor de Educação Infantil 

45384 

45381 

611886 44829 

BEATRIZ MARIA DE JESUS DUARTE Professor de Educação Infantil 

44912 

627359 44862 

CLAUDIA ABREU DE GOIS SILVA Professor de Educação Infantil 

45562 

44757 

624366 45563 

DANIELLE DA VEIGA ANDRADE Professor de Educação Infantil 

44541 

44537 

44542 

627131 44539 

633275 DAYANE CORRÊA DA SILVA Professor de Educação Infantil 45519 

DAYANE RAMOM DE MATTOS Professor de Educação Infantil 

44947 

618565 44950 

632311 EDNA BATISTA DA CUNHA ALVES Professor de Educação Infantil 44887 

EDUARDA MORGANA PADILHA CHAVES Professor de Educação Infantil 

45354 

611834 45355 

ELIANE CARNEIRO LIMA Professor de Educação Infantil 

45359 

44860 

616837 44861 

613784 FABIANE VENTURA BORDIN Professor de Educação Infantil 44495 

633869 FERNANDA BEATRIS FRANCO Professor de Educação Infantil 44823 

617469 FRANCIELI APARECIDA DE CRISTO CLARO Professor de Educação Infantil 45036 

GISIELE DOS SANTOS Professor de Educação Infantil 

44744 

627507 44745 

623671 GIULIANNA MARTINS DA COSTA Professor de Educação Infantil 44889 

629673 GLORIA DA SILVA ROSA Professor de Educação Infantil 44882 

JACQUELINE SZEKUT MIOTTO Professor de Educação Infantil 

45349 

613529 45348 

627543 JANAINA CAROLINA BIANCHESSE Professor de Educação Infantil 44976 

JOELMA CRISTINA ALVES DOS SANTOS SILVA Professor de Educação Infantil 

45531 

611754 45020 

609735 JOSIANE BARBOSA Professor de Educação Infantil 44868 

JOSIANE MOREIRA DE AMARAL Professor de Educação Infantil 

45375 

45376 

619165 45377 

JOSILEI KRONBAUER SILVA Professor de Educação Infantil 

44983 

627553 44980 



 

9 

 

Inscrição Nome Cargo Protocolo 

KARINA VIECELLI DELABETTA Professor de Educação Infantil 

45132 

613745 45133 

KELLY ALESSANDRA KNEBEL Professor de Educação Infantil 

45215 

610253 45217 

LARYSSA HIPPLER DOS REIS Professor de Educação Infantil 632379 44830 

LEONEIDE DOMINGUES DAMASCENO Professor de Educação Infantil 

45501 

615826 45502 

MAIARA ANADRESSA DOS SANTOS Professor de Educação Infantil 

45333 

45333 

630077 45332 

MARCIA SOARES GOMES Professor de Educação Infantil 

45520 

615631 45518 

617577 MARGARETH APARECIDA MORELI MARIN Professor de Educação Infantil 44896 

NEUZA DE VASCONCELLOS Professor de Educação Infantil 

45379 

611799 44831 

NEUZA SIMÃO GRIPP FREITAS DE ARRUDA Professor de Educação Infantil 

45478 

628201 45479 

PATRICIA VIANA BARBOSA Professor de Educação Infantil 

45156 

609665 45157 

ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS FRANCOSO Professor de Educação Infantil 

44859 

615875 44858 

637656 SUELLEN GARCIA DE OLIVEIRA Professor de Educação Infantil 45445 

TATIANE APARECIDA GAITKOSKI Professor de Educação Infantil 

45498 

622624 45499 

621498 TAYNÁ PERETO SGANZERLA Professor de Educação Infantil 45505 

ALETEA PATRICIA ZAMBERLAN Psicólogo 

47161 

629361 47160 

ALISANE DA SILVA Psicólogo 

47567 

47567 

47567 

47567 

47567 

612239 47567 

AMANDA ROTTAVA Psicólogo 

46936 

618236 46934 

634200 AMÉRIA DE VILAS BOAS Psicólogo 46930 

ANA CAROLINA MANTOVANI Psicólogo 

47338 

47334 

612502 47338 

623561 ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA Psicólogo 47572 

616235 ANGELICA ABRIL Psicólogo 46650/46651 

BRUNO GABRIEL DAL PASQUALE Psicólogo 

46804 

631021 46803 

BRUNO HENRIQUE WISNIEWSKI MARTINS Psicólogo 
47101 
47102 614253 
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Inscrição Nome Cargo Protocolo 

CÍNTIA SUYAN LEITE Psicólogo 

47395 

47398 

47399 

621083 47397 

CRISTINA ALINE SCHLOSSER Psicólogo 

47444 

623712 47445 

624233 DIEGO COMIRAN Psicólogo 47209 

620321 JANAINE RIBEIRO Psicólogo 47329 

JULIANA REGINA ZINI ORTOLAN Psicólogo 

47150 

636658 47149 

610337 KELLY CRISTINA MOTA Psicólogo 47194 

608412 LEILA MARA KUBIAK MIZERSKI Psicólogo 47183 

608519 LILIAN GROSCOPP ALVES Psicólogo 46942 

625839 MARYON ROSALY CAOBIANCO BASSETTO Psicólogo 46935 

RAFAEL RAMIRES CAMPOS Psicólogo 

47108 

617791 47111 

RAFAEL RUIZ RODRIGUES DA SILVA Psicólogo 

46733 

611779 46736 

608708 ROSICLEIA CARA Psicólogo 46843 

TAMARA HAVANA DOS REIS PASQUALATTO Psicólogo 

47100 

618632 47098 

TÂNIA MARA PASSONI FERNANDES Psicólogo 

47295 

47300 

47303 

47305 

47309 

609815 47311 

GILIANE KRUGER SIQUEIRA Técnico em Enfermagem 

47259 

634478 47258 

631735 JUNIOR LUIZ DE SOUZA Técnico em Enfermagem 46680 

KELLY ANDREIA VALENGA CORREA Técnico em Enfermagem 

47297 

46886 

627103 47434 

LUZIA VIVIANE DANIEL Técnico em Enfermagem 

47163/47164 

618310 47165/47166 

609476 ALLAN WILD JERKE Técnico em Laboratório de Análises Clínicas 47184 

APARECIDA SOUSA SANTOS DE OLIVEIRA Zelador 

45449 

637690 45448 

639878 GILMARA DO NASCIMENTO Zelador 45069 
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As questões recorridas pelos candidatos supracitados seguem analisadas abaixo: 

 

Cargo: Advogado 

 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa considerada INCORRETA pela banca é a alternativa “A”, que diz:  
a) É possível deduzir do texto que o filme "My life without me" ("Minha vida sem mim") é baseado em fatos reais, 

descrevendo o final da vida de Amy Rosenthal. 

O texto inicia assim: 
“No filme "My life without me" ("Minha vida sem mim"), lançado em março de 2003 ...” 
Já o segundo parágrafo do texto inicia assim: 
“Na vida real, a escritora americana Amy Rosenthal, de 51 anos, diagnosticada com câncer de ovário em 2015...” 
Observe-se que o filme foi lançado em 2003 e a escritora Amy Rosenthal foi diagnosticada com câncer em 2015, 
portanto, bem depois do filme. 
Por essa razão, a afirmativa “A” está INCORRETA ao afirmar que o filme é baseado em fatos reais, descrevendo o final da 
vida de Amy Rosenthal. 

 
Já a alternativa “E” é considerada CORRETA, pois em: "Por que estou fazendo isto?” Por que está escrito de forma 
separada, pois está em início de pergunta. Ora, se aparece em pergunta, é obvio que se trata de um pronome 
interrogativo. Poder-se ia complementar mais informações sobre classificação morfológica de por (preposição) e que 
(pronome interrogativo), mas a grafia separada está correta, conforme se diz na alternativa. 
Também está correta esta afirmativa: Ao final de oração interrogativa deverá ser acentuado: "Está fazendo isto por 

quê?” Ora, se aparece em pergunta, é obvio que se trata de um pronome interrogativo. Poder-se ia também 
complementar mais informações sobre classificação morfológica de por (preposição) e que (pronome interrogativo), 
mas o que está dito na alternativa “E” está CORRETO. 
No próprio material anexado pela recorrente encontra-se a confirmação do que afirmamos acima, quando diz: 
“Curiosidade: a palavra que em final de frase recebe acento circunflexo: Você precisa de quê?” 
 
Observe-se mais esta comprovação, disponível em https://duvidas.dicio.com.br/por-que-por-que-porque-porque/ 

Por que (separado e sem acento) se utiliza no meio das frases. Pode ser a junção da preposição por 
com o pronome relativo que ou com o pronome interrogativo que, assumindo assim dois empregos 
diferentes. Sendo pronome interrogativo significa: por qual motivo, por qual razão. Sendo pronome 
relativo significa: por qual ou pelo qual. 
Por quê (separado e com acento) é utilizado apenas em final da oração, seguido de um sinal de 
pontuação. É a junção de por (preposição) e que (pronome interrogativo). 

 
Da mesma forma, está correto o restante da alternativa “E”: Igualmente estão corretas a grafia e acentuação nestes 
períodos: “Ela está preocupada e não sabe por quê”. “Quero saber por que ela está preocupada”. “Quero saber o porquê 
de sua preocupação”. “Ela está preocupada porque seu filho ainda não chegou”.  
 
Finalmente, convém ressaltar que as informações encontradas nas gramáticas sobre o uso de “porque/ porquê/ por 
que/por quê” (alegadas pela recorrente) são informações sobre a classificação morfológica (preposição, pronome, 
pronome interrogativo, substantivo, conjunção subordinativa causal ou explicativa), e seriam informações 
complementares ao informado por essa banca examinadora, e em nada contradizem ao que se afirma na alternativa 
“e”, porque não se questiona a classificação morfológica, mas a grafia e acentuação dos porquês.  
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Banca Examinadora analisou o recurso e decide por manter o gabarito como publicado, senão, vejamos:  

“Súmula 504 - O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota 
promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do 
título.” (Súmula 504, SEGUNDA SEÇÃO, julgada em 11/12/2013, DJe 10/02/2014) 
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Na hipótese da ação de execução de título extrajudicial (baseada na nota promissória vencida e não paga) não ser 
distribuída no prazo legal, ocorre, então, a chamada prescrição da nota promissória, ou seja, o efeito jurídico por meio 
do qual a nota promissória (cártula ou documento) perde a sua força executiva, antes conferida pelo artigo 784, inciso I 
do CPC, não podendo mais embasar qualquer outra ação de execução. 
Portanto, o final da assertiva está incorreto. 
 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A Banca Examinadora analisou o recurso e decidiu por anular a questão, senão, vejamos: 
A afirmativa I está errada, pois se trata de ação popular e não de ação civil pública. 
A afirmativa II está errada, pois a pessoa jurídica não é parte legitima para propor a ação popular e sim a pessoa física 
nos termos da lei. Súmula 365 do STF - Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. 
A afirmativa III é a única correta. 
Como não há esta alternativa (Somente a afirmativa III está correta), a banca examinadora concluiu pela anulação da 
questão, devendo a respectiva pontuação ser atribuída a todos os candidatos ao cargo.  
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa “D”. 
O prazo final para apresentação da defesa é 19 de abril de 2017, sendo correta a alternativa “D”. Por essa razão, altera-
se a resposta do gabarito para alternativa “D”. 
 
Questão: 30 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Questão anulada, pois há mais de uma alternativa correta.  
 
Questão: 37 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa “E”. 
A afirmativa II também está correta, nos termos do Art. 3º da Lei n.º 7.347/85: 
“Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer.” 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Banca Examinadora analisou o recurso e decide por manter o gabarito publicado, senão vejamos o art. 172 do Código 
Penal:  
 

“Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade 
ou qualidade, ou ao serviço prestado. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990) 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)” 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A Banca Examinadora concluiu pela anulação da questão, pois se observa que há duas alternativas corretas, sendo “A” e 
“E”. 
 

Cargo: Agente Administrativo 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

RESOLUÇÃO 
Trata-se de conjuntos numéricos. 
A alternativa letra "D" está ERRADA, porque se X pertence aos números reais (R), então tem-se que valem 
TODOS os números (inclusive os fracionários) compreendidos entre 3 e 4, como o 3,7 por exemplo. 
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Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assunto da questão tem TOTAL respaldo no item: Conhecimentos básicos da política brasileira, apresentado na 
sequência (destaques nosso): 

ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA 
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias 
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio 
ambiente; Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições 
dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da 
política brasileira; Cultura e sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do Município de Cascavel-Pr. 
Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais (Referência: 
Site do Município).  
 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assunto da questão tem TOTAL respaldo no item: Microsoft Office 2010 apresentado na sequência (destaques nosso): 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (Alterado conforme Retificação nº 01) 
Sistema Operacional Microsoft Windows 7/8/10, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2010 e 2013 (Word, 
Excel, Outlook e PowerPoint), Navegadores de Internet, Antivírus, Hardware - Componentes de microcomputadores. 
Nomenclatura e função dos hardwares do computador. Acesso a redes de computadores e a internet. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca examinadora elaborou a prova escrita com base no conteúdo programático disposto no anexo II do Edital nº 
064/2017, disponível nos sites www.saber.srv.br e www.cascavel.pr.gov.br  
A questão foi reavaliada pela banca examinadora, a qual decide que a mesma está correta e que foi elaborada com base 
no conteúdo programático: "Hardware - Componentes de microcomputadores", conforme conteúdo apresentado 
abaixo: 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (Alterado conforme Retificação nº 01) 
Sistema Operacional Microsoft Windows 7/8/10, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2010 e 2013 (Word, 
Excel, Outlook e PowerPoint), Navegadores de Internet, Antivírus, Hardware - Componentes de microcomputadores. 
Nomenclatura e função dos hardwares do computador. Acesso a redes de computadores e a internet.   (grifo nosso). 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assunto da questão tem TOTAL respaldo no item: Licitação: conceito, princípios, fundamentos, modalidades e 
procedimentos apresentado na sequência (destaque nosso). Recorde-se que as licitações são regidas pela Lei 8.666/93. 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 
Direito Constitucional: Noções de Direito Constitucional; Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres 
individuais e coletivos, direito social; da União, dos Estados, dos Municípios; da administração pública, dos servidores 
públicos civis. Do poder executivo. Princípios do Estado de direito, da legalidade, da igualdade. Da organização político 
administrativa. Da organização dos Poderes.  
Direito Administrativo: Noções de Direito Administrativo. Administração Pública Direta e Indireta: Órgãos e Entidades. 
Autarquias. Atos e fatos administrativos. Classificação dos Atos Administrativos. Elementos do Ato Administrativo. 
Validade e Eficácia dos Atos Administrativos. Atributos do Ato Administrativo. Formas de extinção dos Atos 
Administrativos. Atos Administrativos Inválidos. Convalidação. Contratos Administrativos. Conceitos e Caracteres 
Jurídicos. As Diferentes Espécies de Contratos Administrativos. Os Convênios Administrativos. Licitação: conceito, 
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princípios, fundamentos, modalidades e procedimentos. Execução dos Contratos Administrativos. Poderes 
Administrativos. Poder hierárquico, disciplinar e normativo. Do controle da Administração Pública. Da improbidade 
administrativa. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa banca examinadora entende que a questão é clara e está em completa conformidade com o título elencado, Atos 
Administrativos e apresenta na sequência, bibliografia dando sustentação ao relatado 
(http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/Carlos_Barbosa_Atos_administrati
vos_Parte_1.pdf).  

 

 

 

 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa “A”. 
A banca examinadora concluiu que apenas a afirmativa I está correta. Já as afirmativas II e III não estão de acordo com o 
que está previsto no Art. 37, incisos III e VI da Constituição Federal. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo bibliografia a seguir tem-se TOTAL veracidade para alternativa questionada letra "b" (referido material 
apresentado na sequência). Portanto, essa banca examinadora julga o recurso como improcedente. 

 
Fonte: Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, p. 267. 

 

 
Fonte: http://direitoadm.com.br/93-ato-de-gestao/ 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A menção de um autor não invalida o conteúdo cobrado da mesma, que é de CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
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Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa II é ERRADA, porque a aplicação do referido diagrama não tem a finalidade de eliminar defeitos e sim de 
detectar e priorizar os defeitos (problemas) que serão trabalhados na suas correções. Segue bibliografia que dá 
sustentação ao relatado por essa banca examinadora, que julga o recurso improcedente. 
 

 
 

 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o site OFICIAL do GOVERNO (MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA) tem-se TOTAL veracidade 
para alternativa questionada letra "b" (referido material apresentado na sequência).  

 
 
Questão: 38 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Há divergência doutrinária a respeito do conteúdo abordado na questão. 
 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa “B”. 
Segundo o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e os indicadores de saúde da família no Estado do 
Ceará, realmente a única afirmativa ERRADA é a II, pois a pessoa do agente de saúde o elo entre os serviços de saúde e a 
comunidade e NÃO o elo entre os serviços de saúde e os profissionais das áreas médicas. A banca examinadora concluiu 
que a argumentação e comprovação apresentadas são convincentes e constatou que houve divulgação errada do 
gabarito provisório, optando por alterar a resposta do gabarito.  
 

Cargo: Analista Programador de Sistemas 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca examinadora avaliou a argumentação do candidato e esclarece que a questão está correta, devendo ser 
mantido o gabarito preliminar divulgado. 
A afirmativa foi extraída do livro: Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down (Behrouz A. Forouzan,Firouz 
Mosharraf). 
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A classe A contém 7 dígitos, totalizando 128 endereços, embora algumas faixas são reservadas, conforme pode se 
observar na figura extraída do livro indicado acima: 

 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O elemento LOSANGO é utilizado para Relacionamento. Não restando dúvida quanto a sua função. Portanto a 
afirmativa está correta. 
 

Cargo: Contador 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 6ª Edição, o conceito de Despesas Liquidadas 
encontra-se na página 316 do referido manual: “Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no 
exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não 
processados”.  

• Despesas Liquidadas Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das 
despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados. 

Dessa forma, têm-se as seguintes situações: 
a) O saldo da conta Crédito Empenhado a Liquidar refere-se ao saldo da despesa que foi empenhada porém não houve a 

liquidação, ou seja, a entrega do produto/serviço. Logo, não se considera esse saldo para fins de liquidação, pois 
trata-se de restos a pagar não processados. 

b) O saldo da conta Crédito Empenhado Liquidado a Pagar, refere-se ao saldo da despesa que foi empenhada, liquidada, 
porém não houve pagamento. Logo, houve a entrega do produto/serviço, ou seja, a liquidação, porém não houve o 
pagamento. Esse saldo compõe o valor das despesas liquidadas. Trata-se de restos a pagar processados. 

c) O saldo da conta Crédito Empenhado Liquidado Pago, refere-se ao saldo da despesa que foi empenhada, liquidada e 
paga. Logo,  houve a entrega do produto/serviço, ou seja, a liquidação, e  houve o pagamento. Esse saldo compõe o 
valor das despesas liquidadas. Trata-se de restos a pagar processados. 

 
Diante disso, tendo em vista que o cálculo das despesas liquidadas é obtido pela soma dos saldos das contas de Crédito 
Empenhado Liquidado a Pagar (R$ 6.000,00), e o  Crédito Empenhado Liquidado Pago (R$ 2.000,00), logo o total das 
despesas liquidadas somam em R$ 8.000,00.  
 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Os termos “médio” e “curto” prazos não se encontram amparados em nenhuma legislação referente aos instrumentos 
de planejamento orçamentário, e alguns doutrinadores consideram tanto a curto, médio ou longo prazo.  
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Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Tendo em vista que a Lei Complementar nº 101/2000 não trata de Nota de Empenho, referenciada no enunciado da 
questão. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “metas físicas” está relacionado com a “meta de construção” constante na 1ª parte do enunciado desta 
questão.  
O termo “Metas Fiscais” refere-se a um anexo que deve constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme §1º do 
art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
Cargo: Educador Social 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa considerada INCORRETA pela banca é a alternativa “A”, que diz:  
a) É possível deduzir do texto que o filme "My life without me" ("Minha vida sem mim") é baseado em fatos reais, 

descrevendo o final da vida de Amy Rosenthal. 

O texto inicia assim: 
“No filme "My life without me" ("Minha vida sem mim"), lançado em março de 2003 ...” 
Já o segundo parágrafo do texto inicia assim: 
“Na vida real, a escritora americana Amy Rosenthal, de 51 anos, diagnosticada com câncer de ovário em 2015...” 
Observe-se que o filme foi lançado em 2003 e a escritora Amy Rosenthal foi diagnosticada com câncer em 2015, 
portanto, bem depois do filme. 
Por essa razão, a afirmativa “A” está INCORRETA ao afirmar que o filme é baseado em fatos reais, descrevendo o final da 
vida de Amy Rosenthal. 

Já a alternativa “E” é considerada CORRETA, pois em: "Por que estou fazendo isto?” Por que está escrito de forma 
separada, pois está em início de pergunta. Ora, se aparece em pergunta, é obvio que se trata de um pronome 
interrogativo. Poder-se ia complementar mais informações sobre classificação morfológica de por (preposição) e que 
(pronome interrogativo), mas a grafia separada está correta, conforme se diz na alternativa. 
Também está correta esta afirmativa: Ao final de oração interrogativa deverá ser acentuado: "Está fazendo isto por 

quê?” Ora, se aparece em pergunta, é obvio que se trata de um pronome interrogativo. Poder-se ia também 
complementar mais informações sobre classificação morfológica de por (preposição) e que (pronome interrogativo), 
mas o que está dito na alternativa “E” está CORRETO. 
No próprio material anexado pela recorrente encontra-se a confirmação do que afirmamos acima, quando diz: 
“Curiosidade: a palavra que em final de frase recebe acento circunflexo:Você precisa de quê?” 
 
Observe-se mais esta comprovação, disponível em https://duvidas.dicio.com.br/por-que-por-que-porque-porque/ 

Por que (separado e sem acento) se utiliza no meio das frases. Pode ser a junção da preposição por 
com o pronome relativo que ou com o pronome interrogativo que, assumindo assim dois empregos 
diferentes. Sendo pronome interrogativo significa: por qual motivo, por qual razão. Sendo pronome 
relativo significa: por qual ou pelo qual. 
Por quê (separado e com acento) é utilizado apenas em final da oração, seguido de um sinal de 
pontuação. É a junção de por (preposição) e que (pronome interrogativo). 

 
Da mesma forma, está correto o restante da alternativa “E”: Igualmente estão corretas a grafia e acentuação nestes 
períodos: “Ela está preocupada e não sabe por quê”. “Quero saber por que ela está preocupada”. “Quero saber o porquê 
de sua preocupação”. “Ela está preocupada porque seu filho ainda não chegou”.  
 
Finalmente, convém ressaltar que as informações encontradas nas gramáticas sobre o uso de “porque/ porquê/ por 
que/por quê” (alegadas pela recorrente) são informações sobre a classificação morfológica (preposição, pronome, 
pronome interrogativo, substantivo, conjunção subordinativa causal ou explicativa), e seriam informações 
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complementares ao informado por essa banca examinadora, e em nada contradizem ao que se afirma na alternativa 
“e”, porque não se questiona a classificação morfológica, mas a grafia e acentuação dos porquês.  

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recorrente deve se ater ao fato de que TODOS os itens apontados na questão referem-se ao período em que Mário 
Pereira assumiu o governo do estado do Paraná, para que Roberto Requião pudesse concorrer ao senado. Essa banca 
examinadora apresenta, na sequência, a biografia de Mário Pereira (http://tomasbarreiros.com.br/wp-
content/uploads/2016/07/VozesdoParana_Mario-Pereira.pdf). Essa banca também apresenta a bibliografia UNIOESTE: 
DA ESTADUALIZAÇÃO AO RECONHECIMENTO, Vera Lúcia Balbinotti e José Kuiava, que comprovam que o 
reconhecimento da Universidade do Oeste do Paraná, através do Parecer 137 de agosto de 1994, quando Roberto 
Requião estava licenciado (afastado) e quem conduziu o processo foi Mário Pereira. 
 

 
 

 

 

Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Há duas grafias para o nome: “Manuel Ribas e Manoel Ribas”, objeto da questão, devendo a mesma ser anulada. 
  
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a Declaração Universal dos Direitos humanos (http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/ 
declaracao_universal_dos_direitos_do_homem.pdf) tem-se TOTAL veracidade para TODAS as afirmativas (referido 
material apresentado na sequência). Também é pertinente observar que essa Declaração foi traduzida em mais de 360 
idiomas e que existem divergências de palavras ou termos, mas que mantém o sentido correto das afirmativas 
apresentadas na questão. Essa banca examinadora extraiu do portal OFICIAL da ONUBR (Nações Unidas no Brasil), nas 
fontes identificadas a seguir, os textos que vamos analisar. 
 
1ª AFIRMATIVA 
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O objetivo da questão não é identificar quais PALAVRAS constam na frase, mas o seu SIGNIFICADO. Embora se use um 
termo diferente (embora em dois sites oficiais), o sentido é exatamente o mesmo.  Observe-se que em ambos os 
documentos os números dos artigos são os mesmos. Por isso, a banca considera a afirmativa CORRETA 2ª AFIRMATIVA. 

 

 
 

Cargo: Enfermeiro 
 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Não há alternativa correta para responder a questão. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca examinadora apresenta bibliografia que comprovam a veracidade das afirmativas questionadas II e III. 
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Fonte: 

 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A bibliografia relata problemas com úlceras em caso de pacientes com anemia falciforme, mas a questão leva em 
consideração que os profissionais de enfermagem devem propiciar ao internado a ESTIMULAÇÃO dos movimentos dos 
membros. Isso está claro em algumas bibliografias como: 
Editora Dominus - Enfermeiro 
http://enfermagem-com.blogspot.com.br/2012/04/principais-disturbios-hematologicos.html 
 

 

 

Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a bibliografia apresentada na sequência tem-se TOTAL veracidade para alternativa questionada letra "e" e 
também a confirmação de que portadores de Alzheimer NÃO estão inclusos na lista.  
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Fonte: Curso Controle de Infecções em Serviços de Saúde CursosOnlineSP.com.br 
Fonte: http://www.vivalle.com.br/espaco-saude/detalhe/voce-sabe-o-que-e-a-infeccao-hospitalar 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assistência ventilatória não está indicada no caso de hemorragia externa. Observe que a alternativa de letra "c" 
apresenta um procedimento que nem sempre é realizado e finaliza com os termos "se for necessário". O mesmo ocorre 
com a alternativa questionada (letra d), pois é muito difícil ser usado o procedimento em casos de hemorragia externa. 
Essa banca examinadora apresenta 4 (quatro) bibliografias a seguir que dão procedimentos de primeiros socorros em 
caso de hemorragia externa sem apresentar à assistência ventilatória. 

 
Fonte:https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/primeiros-socorros-em-casos-de-

hemorragia/10184 

 
Fonte:  
http://www.bemdesaude.com/article/15/primeiros-socorros/98/atendimento-em-caso-de-hemorragia-externa.html 
 

 
Fonte: http://www.inf.furb.br/sias/sos/textos/hemorragia.htm 
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Fonte: https://pt.slideshare.net/Luany27/hemorragias-41923989 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca examinadora apresenta bibliografias que ratificam a veracidade da alternativa de letra "c" como sendo a 
correta. O candidato deve ater-se às datas de publicação do Edital de Abertura e da Nota Informativa 154, publicada 
após o Edital de Abertura. 
 

 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1892673-governo-estende-vacina-contra-hpv-a-meninos-de-

14-anos-a-partir-deste-mes.shtml 
 

 
Fonte: http://www.brasil.gov.br/saude/2017/01/tire-duvidas-sobre-a-vacinacao-contra-o-hpv-para-meninos 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa “A”. 

A opção I está incorreta quanto à camada da pele, derme, ser considerada camada superficial. 
 
Cargo: Médico 40h: Generalista 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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Segundo o manual de residência de medicina intensiva da USP, tem-se TOTAL veracidade para alternativa questionada 
letra "c” (referido material apresentado na sequência).  
 

 
 

 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo os sites listados em sequência tem-se TOTAL veracidade para alternativa questionada letra "e" 
http://www.sbh.org.br/revistas/2005_N2_V8/revista3Hipertensao2005.pdf 
-http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2007000600009 
-Medcurso 2015 
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Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A espironolactona não corrige hipercalemia, ela pode ter como efeito adverso a hipercalemia. A fonte bibliográfica 
file:///C:/Users/Agostinho/Downloads/bs-4622.pdf, dá TOTAL veracidade para alternativa questionada letra "e" e ERRO 
para a de letra "c". (referido material apresentado na sequência).  

 
Segundo livro de medicina intensiva da USP, o manejo da hipercalemia 
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Questão: 23 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa “B”. 
As afirmativas I e II estão CORRETAS e a III é ERRADA, por causa do complemento "e através da vacinação". Essa mesma 
banca constata que houve divulgação errada do gabarito provisório 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As argumentações e comprovação apresentadas são convincentes, optando pela anulação da questão. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A elaboração da questão aponta como a alternativa correta a de letra "b", mas como essa alternativa relata NÚMEROS 
de ventilações no procedimento RPC, existem algumas literaturas conceituadas que divergem desses números, como 
por exemplo, 1 ventilação a cada 6 a 8 segundos (American Heart Association 2010).  
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o site OFICIAL do GOVERNO (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-
ministerio/741-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/tuberculose/11486-tratamento) tem-se TOTAL veracidade para as 3 
(três) afirmativas (referido material apresentado na sequência).  
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Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o site OFICIAL do GOVERNO (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-
ministerio/776-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/varicela-herpes-zoster/11493-descricao-da-doenca) tem-se TOTAL 
veracidade para alternativa questionada letra "D" e a alternativa letra "b" que está ERRADA. o referido material 
apresentado na sequência.  

 
 
Cargo: Médico Especialista 20h: Generalista 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o ARTIGO DE REVISÃO SOBRE O TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NO DIABETES MELLITUS 2010 
file:///C:/Users/Agostinho/Downloads/17953-65539-6-PB.pdf, tem-se TOTAL veracidade para alternativa questionada 
letra "a" (referido material apresentado na sequência). 
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Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o manual de residência de medicina intensiva da USP, tem-se TOTAL veracidade para alternativa questionada 
letra "c” (referido material apresentado na sequência).  
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Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo os sites listados em sequência tem-se TOTAL veracidade para alternativa questionada letra "e".  
-http://www.sbh.org.br/revistas/2005_N2_V8/revista3Hipertensao2005.pdf 
-http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2007000600009 
-Medcurso 2015 
 

 

 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A espironolactona não corrige hipercalemia, ela pode ter como efeito adverso a hipercalemia. A fonte bibliográfica 
file:///C:/Users/Agostinho/Downloads/bs-4622.pdf dá TOTAL veracidade para alternativa questionada letra "e" e ERRO 
para a de letra "c". (referido material apresentado na sequência).  



 

29 

 

 
  
Segundo livro de medicina intensiva da USP, o manejo da hipercalemia 

 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A escala de coma de Glasgow é utilizada mundialmente para avaliar o nível de consciência do paciente e isso NÃO 
implica em haver erro na elaboração da questão.  
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa de letra "b" NÃO corresponde a um medicamento utilizado durante a crise de gota, independentemente de 
o nome presente na referida alternativa ser de um medicamento ou não. Todas as demais alternativas são utilizadas no 
tratamento da crise. Essa banca apresenta um medicamento que NÃO deve ser usado nas referidas crises e que é muito 
parecido com o da alternativa letra "b".  

 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa “B”. 
As afirmativas I e II estão CORRETAS e a III é ERRADA, por causa do complemento "e através da vacinação". Essa mesma 
banca constata que houve divulgação errada do gabarito provisório 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o site OFICIAL do GOVERNO (http://www.dengue.org.br/dengue_sintomas.html) tem-se TOTAL veracidade 
para alternativa questionada letra "c" (referido material apresentado na sequência).  

 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As argumentações e comprovação apresentadas são convincentes, optando pela anulação da questão. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As argumentações foram confusas, pois as referidas alternativas estão REALMENTE corretas e opta-se por apresentar 
bibliografia confirmando isso. 
http://www.medicinanet.com.br/bula/2714/hidroclorotiazida.htm 
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Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A elaboração da questão aponta como a alternativa correta a de letra "b", mas como essa alternativa relata NÚMEROS 
de ventilações no procedimento RPC, existem algumas literaturas conceituadas que divergem desses números, como, 
por exemplo, 1 ventilação a cada 6 a 8 segundos (American Heart Association 2010).  

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o site: 
file:///C:/Users/Acad%C3%AAmicos/Downloads/Pneumonia%20adquirida%20na%20comunidade%20em%20crian%C3%
A7as%20e%20adolescentes%20-%20%20Diretrizes%20para%20o%20diagn%C3%B3stico%20e%20tratamento.pdf  tem-
se TOTAL veracidade para alternativa questionada letra "c" (referido material apresentado na sequência).  

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o site OFICIAL do GOVERNO (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-
ministerio/741-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/tuberculose/11486-tratamento) tem-se TOTAL veracidade para as 3 
(três) afirmativas (referido material apresentado na sequência).  

 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o site Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos 
(https://www.bio.fiocruz.br/index.php/tetano-sintomas-transmissao-e-prevencao) tem-se TOTAL veracidade para as 
afirmativas I e III e a negação de veracidade da afirmativa II. (referido material apresentado na sequência).  
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Cargo: Médico 20h: Pediatra 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As argumentações e comprovação apresentadas são convincentes, optando pela anulação da questão. 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por divergência entre literaturas, essa banca examinadora opta pela anulação da questão. 
 
Questão: 30 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa “D”. 
Houve divulgação errada do gabarito provisório, optando por alterar-se a resposta do gabarito para alternativa “d”. 

 
Cargo: Médico Veterinário 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o MANUAL MERCK DE VETERINÁRIA - 7ª Edição - Capítulo 9, tem-se total veracidade para apenas a 
alternativa letra "d" como ERRADA e B como CORRETA. Segue referido material bibliográfico. 

 

 
 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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De acordo com o MANUAL MERCK DE VETERINÁRIA - 7ª Edição - Capítulo 11, tem-se total veracidade para apenas a 
alternativa letra "d" como ERRADA e B como CORRETA. Segue referido material bibliográfico. 

 

 
 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL (SURTOS ALIMENTARES DE ORIGEM BACTERIANA), tem-se a veracidade para todas as 
afirmativas questionadas II e III. O material bibliográfico citado está apresentado na sequência com as devidas fontes.  

 
 

 
 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o MANUAL MERCK DE VETERINÁRIA - 7ª Edição - Capítulo 1e, tem-se total veracidade para apenas a 
alternativa letra "d" como CORRETA. Segue referido material bibliográfico. 
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Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o MANUAL MERCK DE VETERINÁRIA - 7ª Edição - Capítulo 13, tem-se total veracidade para apenas a 
alternativa letra "b" como ERRADA e E como CORRETA. Segue referido material bibliográfico. 
 

 

 
 
Cargo: Orientador Técnico Esportivo 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as Regras Oficiais de Natação - FINA 2013-2017, tem-se total veracidade para a alternativa de letra "b" 
(bibliografia citada está apresentada na sequência). Essa banca também apresenta bibliografia comprovando ERRO na 
alternativa letra "a".  
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Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão refere-se à modalidade de SALTO EM ALTURA e as alternativas referem-se à modalidade de SALTO COM 
VARA.  

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa “C”. 
Houve divulgação errada do gabarito provisório, optando por alterar-se a resposta do gabarito para alternativa “c”. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O limite máximo do escoamento é o máximo ponto em que ainda possa haver TOTAL restituição da musculatura aos 
moldes anteriores ao movimento. A partir do ponto "3" a deformação torna-se permanente (plástica) e não há mais um 
retorno satisfatório. Na sequência é apresentado material bibliográfico dando embasamento às argumentações dessa 
banca examinadora.  
 

 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente deve ater-se ao fato de que, de acordo com as regras oficiais de basquetebol da CBB (Confederação 
Brasileira de Basketball), tem-se TOTAL veracidade para as 3 (três) afirmativas (referido material apresentado na 
sequência).  
 

 
 
 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo as Regras Oficiais de Competições 2016-2017 – IAAF - há sustentação (texto exatamente igual) para as três 
afirmativas, sendo que a terceira é ERRADA.  
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Cargo: Professor 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo de geometria está embasado no conteúdo do edital público divulgado como ...Numeração Decimal com 
medidas de valor, capacidade, comprimento, massa, superfície (perímetro e área) e volume..., o que dá total respaldo 
ao cálculo de superfície, apresentado na sequência (destaque nosso). Essa banca examinadora aproveita a oportunidade 
para apresentar a resolução da questão. 
MATEMÁTICA 
Concepção da disciplina, sistema de Numeração Decimal: Valor Posicional (Composição e Decomposição).  Resolução de 
Problemas: Adição, subtração, multiplicação e divisão. Números Racionais: Adição e subtração de frações homogêneas e 
heterogêneas. Relação do Sistema de Numeração Decimal com medidas de valor, capacidade, comprimento, massa, 
superfície (perímetro e área) e volume. Números Decimais.  Classificação dos sólidos geométricos (poliedros e corpos 
redondos) e figuras planas (polígonos). Semelhanças e diferenças entre sólidos geométricos e figuras planas. Ângulos: 
reto, agudo e obtuso. Razão e proporção. Interpretação de dados e informações contidas em tabelas e gráficos, quadros 
e imagens. Probabilidade. 
RESOLUÇÃO 
Ao observarmos a figura a seguir compreende-se que o lado do quadrado é igual a 12 m. 
S - l2  = 122   =  144 m2 
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Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O assunto da questão não está previsto no conteúdo programático disposto no Anexo I do Edital de Abertura. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
RESOLUÇÃO 
Regra de três simples e inversamente proporcional  
 12 zeladoras    →    3 horas 
 (12 - 4) 8         →     X horas                    
  8.X = 12.3   onde   X = 4,5 horas 
4 horas e 30 minutos 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Há uma intensa discussão a respeito de a energia hidráulica ser considerada limpa ou não, ela SEGURAMENTE é 
renovável, pois a renovação da água no ciclo terrestre ocorre de maneira contínua e num período de tempo compatível 
à vida média de um ser humano. 
 

 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/fontes-de-energia/ 
 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O assunto da questão não está previsto no conteúdo programático disposto no Anexo I do Edital de Abertura. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Projeto Político-Pedagógico/Proposta Pedagógica tem TOTAL respaldo nos itens PLANEJAMENTO e ELEMENTOS DO 
TRABALHO PEDAGÓGICO, apresentado na sequência (destaques nosso).  
 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (abordagem teórica: Materialismo Histórico Dialético, Psicologia Histórico Cultural e 
Pedagogia Histórico Crítica) 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei Federal nº 9.394/1996); Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA; Concepção de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; A história da organização da 
educação brasileira; Planejamento (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos, recursos e avaliação 
escolar); Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação 
escolar); Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH); 
Concepção de desenvolvimento humano/periodização do conhecimento na psicologia histórico-cultural e pedagogia 
histórico-crítica; Apropriação do conhecimento; Concepção de avaliação; Pressupostos teóricos para a Educação de 
pessoas com deficiências; Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de 
Cascavel – Volume II, disponível em “publicações” no endereço eletrônico: www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semed. 
 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O assunto da questão não está previsto no conteúdo programático disposto no Anexo I do Edital de Abertura. 

 
Questão: 38 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O assunto da questão não está previsto no conteúdo programático disposto no Anexo I do Edital de Abertura. 

  
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assunto da questão tem TOTAL respaldo no item: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB apresentado na 
sequência (destaque nosso).  
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (abordagem teórica: Materialismo Histórico Dialético, Psicologia Histórico Cultural e 
Pedagogia Histórico Crítica) 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei Federal nº 9.394/1996); Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA; Concepção de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; A história da organização da 
educação brasileira; Planejamento (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos, recursos e avaliação 
escolar); Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação 
escolar); Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH); 
Concepção de desenvolvimento humano/periodização do conhecimento na psicologia histórico-cultural e pedagogia 
histórico-crítica; Apropriação do conhecimento; Concepção de avaliação; Pressupostos teóricos para a Educação de 
pessoas com deficiências; Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de 
Cascavel – Volume II, disponível em “publicações” no endereço eletrônico: www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semed. 
 

Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No site oficial da Sociedade Brasileira de Dislexia (http://www.dislexia.org.br/o-que-e-dislexia/), em nenhum momento 
elenca letra excessivamente grande (macrografia) ou pequena (micrografia) como possível sinal, pois ele é um sinal de 
DISGRAFIA.  
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Cargo: Professor de Educação Infantil 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Há a alegação de que não se usa vírgula antes de “e”.  
Esta afirmativa é válida nestes casos: 
-  se o “e” ligar palavras de mesma função sintática, como, por exemplo, em: 
 “Comprei feijão, arroz e frutas”. (“e” liga palavras que desempenham a função sintática de objeto direto). 
 “A professora e os alunos chegaram cedo”. (“e” liga palavras que desempenham a função sintática de sujeito). 
- se o “e” ligar orações que tiverem o mesmo sujeito, como, por exemplo, em: 
 “Pedro compareceu ao local da prova e fez a prova em duas horas”. (as duas orações apresentam o mesmo sujeito. 
Agora, observe-se, por exemplo, em https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-
estilo/estilo/virgula-antes-da-conjuncao-e 
 

A vírgula antes da conjunção e só tem vez se dois requisitos estiverem presentes: 
 - a conjunção e deve ligar orações com sujeitos diferentes; 
 - a falta da vírgula pode conduzir a uma leitura ambígua. 
 Ex. A vocação do Brasil é a produção de alimentos, e os setores do agronegócio estão organizados 
para produzir e preservar. 
 No exemplo, a vírgula é necessária para deixar claro que "os setores do agronegócio" são o sujeito 
da segunda oração, e não objeto direto da primeira. Sem a vírgula, uma primeira leitura poderia ser 
"A vocação do Brasil é a produção de alimentos e os setores do agronegócio". 

  
Examinemos a alternativa “C”: 

c) O Governo autorizou o resgate do FGTS de contas inativas, e enormes filas se formaram nas agências da Caixa. 
As duas orações apresentam sujeitos diferentes: o Governo autorizou;  enormes filas se formaram. 
Por isso, a vírgula é necessária. 
Se não houvesse a vírgula, pode-se entender que há um sujeito composto, o que seria absurdo, assim: 
“O Governo autorizou o resgate do FGTS de contas inativas e enormes filas” 
 
Veja outro exemplo com duas orações com sujeitos diferentes (Grêmio e Santos): 
“No domingo, o Grêmio enfrenta o Palmeiras, e o Santos joga com o Corinthians”. Seria absurdo dizer que o Grêmio 

enfrenta o Palmeiras e o Santos. Por isso, usa-se a vírgula antes de “e”. 

Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo de geometria está embasado no conteúdo do edital público divulgado como ...Numeração Decimal com 
medidas de valor, capacidade, comprimento, massa, superfície (perímetro e área) e volume..., o que dá total respaldo 
ao cálculo de superfície, apresentado na sequência (destaque nosso). Essa banca examinadora aproveita a oportunidade 
para apresentar a resolução da questão. 
MATEMÁTICA 
Concepção da disciplina, sistema de Numeração Decimal: Valor Posicional (Composição e Decomposição).  Resolução de 
Problemas: Adição, subtração, multiplicação e divisão. Números Racionais: Adição e subtração de frações homogêneas e 
heterogêneas. Relação do Sistema de Numeração Decimal com medidas de valor, capacidade, comprimento, massa, 
superfície (perímetro e área) e volume. Números Decimais.  Classificação dos sólidos geométricos (poliedros e corpos 
redondos) e figuras planas (polígonos). Semelhanças e diferenças entre sólidos geométricos e figuras planas. Ângulos: 
reto, agudo e obtuso. Razão e proporção. Interpretação de dados e informações contidas em tabelas e gráficos, quadros 
e imagens. Probabilidade. 
RESOLUÇÃO 
Ao observarmos a figura a seguir compreende-se que o lado do quadrado é igual a 12 m. 
S - l2  = 122   =  144 m2 
 



 

40 

 

 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O assunto da questão não está previsto no conteúdo programático disposto no Anexo I do Edital de Abertura. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
RESOLUÇÃO 
Regra de três simples e inversamente proporcional  
 12 zeladoras    →    3 horas 
 (12 - 4) 8         →     X horas                    
  8.X = 12.3   onde   X = 4,5 horas 
4 horas e 30 minutos 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
RESOLUÇÃO 
540 inscritos.  
Aprovados 90; Reprovados 450 (540 - 90) 
Razão = Reprovados / Aprovados 
Razão = 450/90 = 5 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assunto foi exposto com clareza, ao começar assim o enunciado da questão: “Analise as afirmativas sobre o objeto e 
objetivos do ensino de História...”. De acordo com O CURRÍCULO PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL E DA REGIÃO OESTE DO PARANÁ NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS 
IMPLEMENTADAS NA DÉCADA DE 1990, tem-se TOTAL entendimento e veracidade de conteúdo. A recorrente deveria 
apresentar fonte bibliográfica contradizendo as alegações da questão.  
Portanto, essa banca examinadora julga o recurso como improcedente. 
 

 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O governo do ditador Bashar Al-Assad é da SÍRIA, então NÃO há motivo algum para dúvidas. As informações e os dados 
apresentados no enunciado da questão todos se referem à guerra civil que está ocorrendo na Síria, inclusive citando o 
nome do ditador Bashar Al-Assad, que governa a Síria.   
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Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Há uma intensa discussão a respeito de a energia hidráulica ser considerada limpa ou não, ela SEGURAMENTE é 
renovável, pois a renovação da água no ciclo terrestre ocorre de maneira contínua e num período de tempo compatível 
à vida média de um ser humano. 

 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/fontes-de-energia/ 
 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As alternativas “b” e “c” estão incompletas, devendo a questão ser ANULADA. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa de letra "b" é ERRADA porque não se deve soprar a comida de outra pessoa pelo perigo da transmissão de 
uma possível enfermidade dessa pessoa para a criança. Sabemos que essa prática é comum, mas é ERRADA.  Já 
alternativa de letra "a" está CORRETA, pois os hábitos saudáveis não são apenas os que delimitam os tipos de alimentos 
a serem ingeridos, mas também horários, higiene, posição e local nos momentos das refeições. A alternativa de letra "a" 
encontra veracidade em várias fontes bibliográfica e nós apresentamos, na sequência, duas delas. 
 
Fonte: http://undime-sc.org.br/wp-content/uploads/2017/02/Orienta%C3%A7%C3%B5es-para-Auxiliar-de-Sala-da-
Educa%C3%A7%C3%A3o-Infantil-do-Munic%C3%ADpio-de-Fraiburgo.pdf 
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem-se TOTAL veracidade para a alternativa letra "c". Essa banca 
examinadora apresenta a respectiva lei, em imagem, comprovando as argumentações.  

 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No documento - Currículo para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Cascavel-PR (Volume I), tem-se total 
veracidade para as afirmações II e III. A afirmativa  está ERRADA, porque a avaliação NÃO se constitui mero instrumento. 
Quanto à alegação de que a questão está mal formulada, essa banca examinadora discorda totalmente, tendo em vista 
que as referidas afirmativas foram retiradas EXATAMENTE como no documento, na página 56, que é apresentado na 
sequência.  
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Cargo: Psicólogo 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o site do Portal da Saúde do Governo de Santa Catarina 
(http://portalses.saude.sc.gov.br/arquivos/sala_de_leitura/saude_e_cidadania/ed_01/06.html) tem-se TOTAL 
veracidade para a elaboração de forma CLARA da questão com confirmação de que a alternativa de letra "e", não é 
pertinente aos objetivos (referido material apresentado na sequência 

 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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A questão está em total conformidade com a portaria que institui o sistema de notificação e investigação em vigilância 
sanitária (apresentada na sequência). Quanto a alternativa ERRADA letra "d" os termos ASSEGURAR O SIGILO, é oposto a 
IDENTIFICAR E DIVULGAR.  
 

 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada EXATAMENTE nos termo da lei do Estatuto do Idoso. A banca apresenta a referida lei, dando 
TOTAL respaldo à questão. Portanto, o recurso é julgado como improcedente. 
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Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão demandava do candidato o conhecimento básico dos termos médicos utilizados as referentes patologias 
psíquicas. Anancastia é o predicado que se dá a pessoa que sofre de transtorno Obsessivo-Compulsivo. Segue, a 
descrição do que é anancastia. 
Item 1 - Transtorno Obsessivo-Compulsivo da Personalidade (CID 10 F 60.5 Anancástico) 
Há, neste transtorno da personalidade, um padrão generalizado de perfeccionismo e inflexibilidade. Trata-se da 
personalidade obsessivo-compulsiva e as pessoas assim se preocupam com a observância das normas, das regras, com a 
organização das coisas e com os detalhes do cotidiano. 
Normalmente essas pessoas são escravizadas pelo simétrico, pela limpeza e pela ordem das coisas, desde a arrumação 
de seus pertences pessoais, como guarda-roupas, gavetas, mesas, até a organização extremamente cuidadosa de coisas 
relacionadas à ocupação e profissão. As pessoas portadoras do transtorno anancástico da personalidade sofrem com 
tudo que contraria suas próprias regras, determinações e manias, por isso são exigentes e inflexíveis consigo próprias e 
com os que lhes são mais próximo. 
As pessoas obsessivo-compulsivas têm dificuldades para expressar sentimentos de ternura, compaixão e compreensão 
aos sentimentos e comportamentos dos outros. Essa dificuldade em manifestar e compreender afetos e sentimentos 
sublimes dá-nos a impressão de falta de generosidade, de compaixão e de tolerância para com os outros. 
Há prejuízo (ou negação) do prazer. Quando as pessoas anancásticas se dão ao luxo do lazer e recreação, fazem isso com 
tanto planejamento e meticulosidade que acabam sacrificando o próprio prazer em benefício das regras e normas. 
Anancásticas são pessoas excessivamente escrupulosas com a produtividade, ao mesmo tempo em que tendem a excluir 
o prazer. É comum ouvirmos de pacientes assim que só se sentem felizes se estão produzindo e, de fato, elas acabam 
descobrindo alguma coisa “produtiva” mesmo quando estão passando férias na praia. 
As características das pessoas anancásticas passam pela presença de sentimentos de dúvida e cautela excessivos. Isso 
acaba fazendo com que tenham a necessidade constante de se certificarem sobre estar fazendo a coisa certa. Perguntas 
repetitivas neste sentido e conferência continuada de tudo que fazem é a regra. Por conta disso estão sempre contando 
e recontando, além de evitarem tomar decisões, principalmente por reavaliarem seguidamente a questão das 
prioridades. 
Há exagerada preocupação com detalhes, regras, listas, ordem, organização e esquemas. A preocupação com que as 
coisas saiam perfeitas e muito bem planejadas acaba por comprometer substancialmente a execução dessas mesmas 
coisas.  Aqui nota-se também inflexibilidade, rigidez e teimosia. É comum as pessoas obsessivo-compulsivas perderem 



 

 

muito tempo alinhando coisas, papeis, livros, roupas. Caso essas coisas não estejam “no lugar certo” perturbam
significativamente. 
Há uma aderência excessiva das pessoas ob
sua própria valorização sobre essas normas e regras, insistem fortemente para que os outros se submetam também aos 
seus conceitos de valor. 
Por conta disso são pessoas excessivamente 
Aliás, comumente elas são grandes poupadoras, fazendo contas sobre a economia pessoal ou familiar constantemente.
Embasadas em regras sociais ou culturais tais pessoas têm grande dificu
geralmente sem utilidade. Esse fenômeno se chama “colecionismo” e pode comprometer importante espaço na casa 
das pessoas obsessivo-compulsivas. Armazenar alimentos mais que o necessário, obviamente muito bem organiz
nos “lugares certos”, também acontece. 
 
A banca examinadora também apresenta o
Personalidade 
a) sentimentos de dúvida e cautela exagerados;
b) preocupação com detalhes, regras listas, ordem, organização e esquemas;
c) perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas;
d) escrupulosidade excessiva com a produtividade, concomitante à quase exclusão do prazer;
e) aderência excessiva à algumas convenções sociais;
f) inflexibilidade, rigidez e teimosia; 
g) insistência para que os outros se submetam aos seus conceitos de valor em relação à maneira de fazer as coisas;
h) evitam tomar decisões acreditando haver sempre outras prioridades;
i) falta de generosidade e de sentimentos de compaix
j) dificuldade em descartar-se de objetos usados.
 
Também é pertinente lembrar que, quanto ao uso combinado do DSM 
o ano de 2014 serão utilizados em conjunto; esta justifi
dessa classificação. 
 

 

muito tempo alinhando coisas, papeis, livros, roupas. Caso essas coisas não estejam “no lugar certo” perturbam

Há uma aderência excessiva das pessoas obsessivo-compulsivas a algumas convenções sociais e, como se não bastasse 
sua própria valorização sobre essas normas e regras, insistem fortemente para que os outros se submetam também aos 

Por conta disso são pessoas excessivamente controladoras em suas famílias, seja nos comportamentos ou nos gastos. 
Aliás, comumente elas são grandes poupadoras, fazendo contas sobre a economia pessoal ou familiar constantemente.
Embasadas em regras sociais ou culturais tais pessoas têm grande dificuldade em se descartar de objetos usados, 
geralmente sem utilidade. Esse fenômeno se chama “colecionismo” e pode comprometer importante espaço na casa 

compulsivas. Armazenar alimentos mais que o necessário, obviamente muito bem organiz

A banca examinadora também apresenta os critérios para o diagnóstico de Transtorno Obsessivo

a) sentimentos de dúvida e cautela exagerados; 
s, ordem, organização e esquemas; 

c) perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas; 
d) escrupulosidade excessiva com a produtividade, concomitante à quase exclusão do prazer;
e) aderência excessiva à algumas convenções sociais; 

g) insistência para que os outros se submetam aos seus conceitos de valor em relação à maneira de fazer as coisas;
h) evitam tomar decisões acreditando haver sempre outras prioridades; 
i) falta de generosidade e de sentimentos de compaixão e tolerância para com os outros; 

se de objetos usados. 

Também é pertinente lembrar que, quanto ao uso combinado do DSM – V e do CID – 10, ficou convencionado que desde 
o ano de 2014 serão utilizados em conjunto; esta justificativa está na descrição e modo de uso do DSM V. Segue imagem 
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muito tempo alinhando coisas, papeis, livros, roupas. Caso essas coisas não estejam “no lugar certo” perturbam-se 

compulsivas a algumas convenções sociais e, como se não bastasse 
sua própria valorização sobre essas normas e regras, insistem fortemente para que os outros se submetam também aos 

controladoras em suas famílias, seja nos comportamentos ou nos gastos. 
Aliás, comumente elas são grandes poupadoras, fazendo contas sobre a economia pessoal ou familiar constantemente. 

ldade em se descartar de objetos usados, 
geralmente sem utilidade. Esse fenômeno se chama “colecionismo” e pode comprometer importante espaço na casa 

compulsivas. Armazenar alimentos mais que o necessário, obviamente muito bem organizados e 

s critérios para o diagnóstico de Transtorno Obsessivo-Compulsivo da 

d) escrupulosidade excessiva com a produtividade, concomitante à quase exclusão do prazer; 

g) insistência para que os outros se submetam aos seus conceitos de valor em relação à maneira de fazer as coisas; 

 

10, ficou convencionado que desde 
cativa está na descrição e modo de uso do DSM V. Segue imagem 



 

 

Portanto, essa banca não entende como out
(Transtorno de Personalidade Obsessivo-Compulsivo) 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A seguir apresenta-se 5 justificativas para dar veracidade à questão de número 13.
1- Está descrito nos Três Ensaios Sobre uma Teoria Sexual (1905) especialmente no sub
atividade autoerótica de chuchar será substituída pela atividade masturbatória. Fica descrito por Freud que por suas 
observações clínicas que suas pacientes histéricas na primeira infância eram pessoas que haviam chuchado com del
Quando o recalcamento sobrevém a esta pessoa, seu prazer será substituído e possivelmente transformado em seu 
contrário, este fato justifica o porquê que grande parte das pessoas que são de estrutura histérica padecem de 
transtornos alimentares ou de sérias dificuldades sexuais devido ao recalque sobrevir diretamente sobre as zonas 
erógenas. 
2- Também é requisitado entender o que significa autoerotismo e fixação como se dá a passagem de um para o outro, 
pois são as zonas erógenas que abriram caminho p
3- E fica absolutamente claro que a fixação na fase anal irá ocasionar a neurose obsessiva.
4- A estrutura de personalidade da psicose não é necessariamente definida por uma fixação, mas sim por uma 
preponderância narcísica que é decisiva n
Ensaios Sobre uma Teoria Sexual e também em Neurose e Psicose, de 1924.
5 - Também é importante frisar que a questão pede a elaboração de Freud, não de outros autores, que têm uma 
interpretação muito diferente de Freud acerca da Psicanálise e de seus conceitos.
 
Seguem ilustrações de recortes dos Três Ensaios sobre uma Teoria Sexual (1905)

 
Portanto, essa banca não entende como outra resposta possível para a referida questão, se não a de letra "c" 

Compulsivo)  

se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
5 justificativas para dar veracidade à questão de número 13. 

Está descrito nos Três Ensaios Sobre uma Teoria Sexual (1905) especialmente no sub
atividade autoerótica de chuchar será substituída pela atividade masturbatória. Fica descrito por Freud que por suas 
observações clínicas que suas pacientes histéricas na primeira infância eram pessoas que haviam chuchado com del
Quando o recalcamento sobrevém a esta pessoa, seu prazer será substituído e possivelmente transformado em seu 
contrário, este fato justifica o porquê que grande parte das pessoas que são de estrutura histérica padecem de 

sérias dificuldades sexuais devido ao recalque sobrevir diretamente sobre as zonas 

Também é requisitado entender o que significa autoerotismo e fixação como se dá a passagem de um para o outro, 
pois são as zonas erógenas que abriram caminho para a fixação.  

E fica absolutamente claro que a fixação na fase anal irá ocasionar a neurose obsessiva. 
A estrutura de personalidade da psicose não é necessariamente definida por uma fixação, mas sim por uma 

preponderância narcísica que é decisiva na passagem do Édipo e Castração. Todas estas referências estão nos Três 
Ensaios Sobre uma Teoria Sexual e também em Neurose e Psicose, de 1924. 

Também é importante frisar que a questão pede a elaboração de Freud, não de outros autores, que têm uma 
interpretação muito diferente de Freud acerca da Psicanálise e de seus conceitos. 

Seguem ilustrações de recortes dos Três Ensaios sobre uma Teoria Sexual (1905) 
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a resposta possível para a referida questão, se não a de letra "c" 

Está descrito nos Três Ensaios Sobre uma Teoria Sexual (1905) especialmente no subitem sobre o chuchar que a 
atividade autoerótica de chuchar será substituída pela atividade masturbatória. Fica descrito por Freud que por suas 
observações clínicas que suas pacientes histéricas na primeira infância eram pessoas que haviam chuchado com deleite. 
Quando o recalcamento sobrevém a esta pessoa, seu prazer será substituído e possivelmente transformado em seu 
contrário, este fato justifica o porquê que grande parte das pessoas que são de estrutura histérica padecem de 

sérias dificuldades sexuais devido ao recalque sobrevir diretamente sobre as zonas 

Também é requisitado entender o que significa autoerotismo e fixação como se dá a passagem de um para o outro, 

 
A estrutura de personalidade da psicose não é necessariamente definida por uma fixação, mas sim por uma 

a passagem do Édipo e Castração. Todas estas referências estão nos Três 

Também é importante frisar que a questão pede a elaboração de Freud, não de outros autores, que têm uma 
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Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito 
A afirmação III é ERRADA, pois RECALQUE e REPRESSÃO são elementos distintos. No texto As Cinco Lições de Psicanálise, 
1910 (apresentado na sequência), consta como foi estipulado o termo repressão. Ainda na sequência são apresentadas as 
definições de RECALQUE e REPRESSÃO. 

 

 

se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
afirmação III é ERRADA, pois RECALQUE e REPRESSÃO são elementos distintos. No texto As Cinco Lições de Psicanálise, 

), consta como foi estipulado o termo repressão. Ainda na sequência são apresentadas as 
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afirmação III é ERRADA, pois RECALQUE e REPRESSÃO são elementos distintos. No texto As Cinco Lições de Psicanálise, 
), consta como foi estipulado o termo repressão. Ainda na sequência são apresentadas as 
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Fonte: Dicionário de Psicanálise de Roland Chemama editora Artes Médicas, Porto Alegre, 1995. 
 
Quanto à afirmação II, a projeção é um conceito amplamente trabalhado por Freud em toda a sua obra, é um 
MECANISMO DE DEFESA do Ego. Encontramos definições dela desde 1914 em introdução ao narcisismo, em 1924 na 
autobiografia, em 1930 no mal-estar na civilização. Para ilustrar, escolhemos um texto do dicionário do Laplanche e 
Pontalis: Vocabulário de Psicanálise, editora Martins Fontes, página 374, que ilustra: 
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Finalmente, para a afirmativa 1ª indico a leitura do Livro XIX - Sigmund Freud (1856-1939) - A Perda da Realidade na 
Neurose e na Psicose (1924), que dá total respaldo à referida afirmativa. 
 
Portanto, estão corretas as afirmativa I e II. 
 

 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Campo da Psicologia Social e a construção da identidade é circunscrito pela Autora Ana Bock em seu livro Psicologias. 
Quando dizemos “a aquisição de identidade é um ponto que nos mostra todo um ordenamento de relações no campo 
social”, retiramos da seguinte afirmativa apontada no texto: “Identidade é a denominação dada às representações e 
sentimentos que o indivíduo desenvolve a respeito de si próprio, a partir do conjunto de suas vivências. A identidade é a 
síntese pessoal sobre o si-mesmo, incluindo dados pessoais (cor, sexo, idade), biografia (trajetória pessoal), atributos 
que os outros lhe conferem, permitindo uma representação a respeito de si. Este conceito supera a compreensão do 
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homem enquanto conjunto de papéis, de valores, de habilidades, de atitudes etc., pois compreende todos estes 
aspectos integrados — o homem como totalidade — e busca captar a singularidade do indivíduo, produzida no 
confronto com o outro.”(Página 178 da Versão em PDF do livro). O que quer dizer o mesmo que foi colocado na questão, 
apenas de maneira mais sintética, mas é correta a  afirmativa. 
Ainda do mesmo livro retiramos as afirmativas que aqui colocamos. No capítulo 14, que versa sobre a identidade, diz: 
“Para compreender esse processo de produção do sujeito, que lhe permite apresentar-se ao mundo e reconhecer-se 
como alguém único, a Psicologia construiu o conceito de identidade. Este conceito, como muitos outros em Psicologia, 
tem várias compreensões e utiliza contribuições de outras áreas do conhecimento. Vamos elencar as principais. Carlos R. 
Brandão, antropólogo e educador1, diz que a identidade explica o sentimento pessoal e a consciência da posse de um 
eu, de uma realidade individual que torna cada um de nós um sujeito único diante de outros eus; e é, ao mesmo tempo, 
o reconhecimento individual dessa exclusividade: a consciência de minha continuidade em mim mesmo. A referência do 
autor ao eu em oposição aos outros eus, leva-nos a considerar algo bastante importante: é em relação a um outro —
diferente de nós — que nos constituímos e nos reconhecemos como sujeito único. Este aspecto será abordado quando 
falarmos de identificação e identidade: dois conceitos que, no senso comum, muitas vezes são usados como sinônimos, 
mas se referem a processos bastante diferentes.”(Página 267 da versão do livro em PDF) .  
Fonte do livro em PDF: https://petpedufba.files.wordpress.com/2016/02/bock_psicologias-umaintroduc3a7c3a3 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assunto da questão tem TOTAL respaldo no item: Psicologia da Aprendizagem, apresentado na sequência (destaque 
nosso), porque disartria é uma dificuldade que engloba os problemas de aprendizagem.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas 
de Avaliação Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do 
psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo; Psicologia Social e 
os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis; 
Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho; Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública; 
Teorias e técnicas psicoterápicas; Processo Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental; Psicologia do Desenvolvimento; 
Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; Tratamento Psicoterápico de Portadores de 
HIV/AIDS; Psicologia Institucional e processo grupal; Código de Ética profissional do Psicólogo.  
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa banca examinadora confirma a veracidade da afirmativa I, pois a escala de Q I é construída a partir da aplicação de 
teste(s). É preciso lembrar que nesta circunstância são correlatas as terminações linguísticas. Leve-se em conta que a 
escala de Q I é medida através de testes que o candidato deve realizar para se verificar em qual índice da escala ele se 
situa. O sumário do livro, apresentado em imagem, comprova o uso de testes e a construção da escala. 
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Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão cobra do candidato conhecimentos básicos de psicanálise e, para tanto, se utilizou do livro: Psicologias, de 
Ana Maria Bock ,editora Saraiva, pagina 99 e 100 do livro em PDF, onde TODAS as alternativas são EXATAMENTE IGUAIS 
ao livro que, em imagem, é apresentado a seguir. Estando as três afirmativa CORRETAS,  
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Questão: 30 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O assunto permeia-se por contínuas alterações e, por isso, entendemos que a questão deve ser anulada. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa banca examinadora entende que dizer que TODA a aprendizagem é um exercício inútil é INCORRETO. Se não 
houvesse um aprendizado ÚTIL de apreensão da realidade incognoscível, a recorrente não estaria questionando algo 
como errado ou certo. Para tanto, essa banca, utiliza-se do capitulo 08, página 149 do livro Psicologias, de Ana Bock, que 
trata do tema APRENDIZAGEM, que segue no anexo. 
A TEORIA COGNTIVISTA DA APRENDIZAGEM 
Desenvolveremos alguns conceitos básicos dessa abordagem através da teoria de David Ausubel. 
COGNIÇÃO 
Inicialmente, vale a pena esclarecer o conceito de cognição. 
Cognição é o “processo através do qual o mundo de significados tem origem. A medida que o ser se situa no mundo, 
estabelece relações de significação, isto é, atribui significados à realidade em que se encontra. 
Esses significados não são entidades estáticas, mas pontos de partida para a atribuição de outros significados. Tem 
origem, então, a estrutura cognitiva (os primeiros significados), constituindo-se nos ‘pontos básicos de ancoragem’ dos 
quais derivam outros significados”2. 
Por exemplo, quando precisamos ensinar à criança a noção de sociedade, podemos levá-la a dar uma volta no 
quarteirão e observar com ela tudo o que lá existe. A criança atribuirá significados aos elementos dessa experiência e 
poderá, posteriormente, compreender a sociedade. 
O cognitivismo está, pois, preocupado com o processo de compreensão, transformação, armazenamento e utilização 
das informações, no plano da cognição. 
APRENDIZAGEM 
O processo de organização das informações e de integração do material à estrutura cognitiva é o que os cognitivistas 
denominam aprendizagem. 
A abordagem cognitivista diferencia a aprendizagem mecânica da aprendizagem significativa. 
a. Aprendizagem mecânica — refere-se à aprendizagem de novas informações com pouca ou nenhuma associação com 
conceitos já existentes na estrutura cognitiva. Você se lembra da nossa amiga que decorou a poesia em francês? É um 
exemplo deste tipo de aprendizagem, pois o conteúdo não se relacionava com nada que ela já possuísse em sua 
estrutura cognitiva (por isso ela não entendia o que dizia, apenas sabia a poesia de cor). O conhecimento assim 
adquirido fica arbitrariamente distribuído na estrutura cognitiva, sem se ligar a conceitos específicos. [pg. 117] 
b. Aprendizagem significativa — processa-se quando um novo conteúdo (idéias ou informações) relaciona-se com 
conceitos relevantes, claros e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo assim 2 M. A. Moreira e E. F. S. Masini. 
Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. p. 3.  assimilado por ela. Estes conceitos disponíveis são os pontos 
de ancoragem para a aprendizagem. Por exemplo, nós estamos aqui apresentando a você um novo conceito — o de 
aprendizagem significativa. Para que este conceito seja assimilado por sua estrutura cognitiva, é necessário que a noção 
de aprendizagem apresentada pelos cognitivistas já esteja lá, como ponto de ancoragem. E esta nova noção de 
aprendizagem significativa, sendo assimilada, servirá de ponto de ancoragem para o conteúdo que se seguirá. 

 

 
 
Questão: 38 



 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A primeira afirmativa é ERRADA, porque NÃO há nenhuma correlação entre Skinner e Virginia Woof possível na 
literatura comportamental. A quarta afirmativa também é ERRADA, porque o desejo NÃO é correlato de vontade na 
psicanálise. Isso fica claro na interpretação dos sonhos ou nas cinco lições de psicanálise, onde Freud explica o que são 
pesadelos, que também são realizações de desejos. Desejo é o mais profundamente desconhecido da pessoa ao qual ele 
somente pode assentir em momentos marcados da vida. Para ta
Roland Chemama, páginas 151 e 152. Em nenhum lugar a vontade é tratada como um termo técnico na psicanálise.
 

Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito 
O primeiro objeto amoroso da menina é a mãe por meio da amamentação. Sempre na teoria psicanalítica, o primeiro 
objeto amoroso é a mãe. Essa afirmativa encontra
como: O Declínio do Complexo de Édipo (1924) e nos  Três Ensaios sobre uma Teoria Sexual (1905). 
Isto porque a pessoa que faz a função materna haverá de ser o seio materno o primeiríssimo objeto. 
O recurso é julgado como improcedente. 
 
Seguem  ilustrações retiradas dos Três Ensaios sobre uma Teoria Sexual, Páginas 210 e 211, da editora Imago.

se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
primeira afirmativa é ERRADA, porque NÃO há nenhuma correlação entre Skinner e Virginia Woof possível na 

literatura comportamental. A quarta afirmativa também é ERRADA, porque o desejo NÃO é correlato de vontade na 
tação dos sonhos ou nas cinco lições de psicanálise, onde Freud explica o que são 

pesadelos, que também são realizações de desejos. Desejo é o mais profundamente desconhecido da pessoa ao qual ele 
somente pode assentir em momentos marcados da vida. Para tanto, segue a ilustração de dicionário de Psicanálise, de 
Roland Chemama, páginas 151 e 152. Em nenhum lugar a vontade é tratada como um termo técnico na psicanálise.

se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O primeiro objeto amoroso da menina é a mãe por meio da amamentação. Sempre na teoria psicanalítica, o primeiro 
objeto amoroso é a mãe. Essa afirmativa encontra-se amplamente explicada em vários textos da teoria freudiana, tais 

do Complexo de Édipo (1924) e nos  Três Ensaios sobre uma Teoria Sexual (1905). 
Isto porque a pessoa que faz a função materna haverá de ser o seio materno o primeiríssimo objeto. 

 

Três Ensaios sobre uma Teoria Sexual, Páginas 210 e 211, da editora Imago.

55 

primeira afirmativa é ERRADA, porque NÃO há nenhuma correlação entre Skinner e Virginia Woof possível na 
literatura comportamental. A quarta afirmativa também é ERRADA, porque o desejo NÃO é correlato de vontade na 

tação dos sonhos ou nas cinco lições de psicanálise, onde Freud explica o que são 
pesadelos, que também são realizações de desejos. Desejo é o mais profundamente desconhecido da pessoa ao qual ele 

nto, segue a ilustração de dicionário de Psicanálise, de 
Roland Chemama, páginas 151 e 152. Em nenhum lugar a vontade é tratada como um termo técnico na psicanálise. 

 

 

O primeiro objeto amoroso da menina é a mãe por meio da amamentação. Sempre na teoria psicanalítica, o primeiro 
se amplamente explicada em vários textos da teoria freudiana, tais 

do Complexo de Édipo (1924) e nos  Três Ensaios sobre uma Teoria Sexual (1905).  
Isto porque a pessoa que faz a função materna haverá de ser o seio materno o primeiríssimo objeto.  

Três Ensaios sobre uma Teoria Sexual, Páginas 210 e 211, da editora Imago. 



 

 

 

 
 
 
 

Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Iatrogênia é um termo básico fundamental amplamente encontrado nos livros de 
abordagem. É a terminologia que se usa para dizer que o tratamento está sendo prejudicial para o paciente. Segue 
abaixo exemplo: 
Cordioli (1993) salienta que muitas das intervenções típicas em PA (Psicoterapia de Apoio), co
sugestão, o controle ativo, quando inadequadamente utilizadas, podem provocar efeitos iatrogênicos* ao estimularem a 
dependência e a regressão, em vez de provocarem o crescimento emocional e a autonomia. 
Consta no livro: CORDIOLI, A. V. (1993). Psicoterapias, abordagens atuais. 

 
Cargo: Técnico em Enfermagem 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recorrente deve se ater ao fato de que TODOS os itens 
Pereira assumiu o governo do estado do Paraná, para que Roberto Requião pudesse concorrer ao senado. Essa banca 
examinadora apresenta, na sequência, a biografia de Mário Pereira (
content/uploads/2016/07/VozesdoParana_Mario
DA ESTADUALIZAÇÃO AO RECONHECIMENTO, Vera Lúcia Balbinotti e José Kuiava, que comprovam que o 

 

 

se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
atrogênia é um termo básico fundamental amplamente encontrado nos livros de psicologia, independentemente da 

abordagem. É a terminologia que se usa para dizer que o tratamento está sendo prejudicial para o paciente. Segue 

Cordioli (1993) salienta que muitas das intervenções típicas em PA (Psicoterapia de Apoio), co
sugestão, o controle ativo, quando inadequadamente utilizadas, podem provocar efeitos iatrogênicos* ao estimularem a 
dependência e a regressão, em vez de provocarem o crescimento emocional e a autonomia. 

Psicoterapias, abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas. 

se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recorrente deve se ater ao fato de que TODOS os itens apontados na questão referem
Pereira assumiu o governo do estado do Paraná, para que Roberto Requião pudesse concorrer ao senado. Essa banca 
examinadora apresenta, na sequência, a biografia de Mário Pereira (http://tomasbarreiros
content/uploads/2016/07/VozesdoParana_Mario-Pereira.pdf). Essa banca também apresenta a bibliografia UNIOESTE: 
DA ESTADUALIZAÇÃO AO RECONHECIMENTO, Vera Lúcia Balbinotti e José Kuiava, que comprovam que o 
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psicologia, independentemente da 
abordagem. É a terminologia que se usa para dizer que o tratamento está sendo prejudicial para o paciente. Segue 

Cordioli (1993) salienta que muitas das intervenções típicas em PA (Psicoterapia de Apoio), como o aconselhamento, a 
sugestão, o controle ativo, quando inadequadamente utilizadas, podem provocar efeitos iatrogênicos* ao estimularem a 
dependência e a regressão, em vez de provocarem o crescimento emocional e a autonomia.  

Porto Alegre: Artes Médicas.  

apontados na questão referem-se ao período em que Mário 
Pereira assumiu o governo do estado do Paraná, para que Roberto Requião pudesse concorrer ao senado. Essa banca 

http://tomasbarreiros.com.br/wp-
). Essa banca também apresenta a bibliografia UNIOESTE: 

DA ESTADUALIZAÇÃO AO RECONHECIMENTO, Vera Lúcia Balbinotti e José Kuiava, que comprovam que o 
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reconhecimento da Universidade do Oeste do Paraná, através do Parecer 137 de agosto de 1994, quando Roberto 
Requião estava licenciado (afastado) e quem conduziu o processo foi Mário Pereira. 
 

 

 
 

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Há duas grafias para o nome: “Manuel Ribas e Manoel Ribas”, objeto da questão, devendo a mesma ser anulada. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as bibliografias: Assembleia Legislativa de Pernambuco, TJ - SP (Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo), artigo de Marçal Rogério Rizzo e Joice de Sandre Aleixo e artigo Política Brasileira Guido Pellegata-Rafael Isaac - 
Súrya Chicata e o site http://pgdfdireitoconstitucional, o termo RENOVÁVEL, que foi questionado pela recorrente, tem 
confirmada a sua veracidade, sendo apresentado, na sequência. 
Portanto, essa banca examinadora julga o recurso como improcedente. 

 
Fonte: http://www.entornopolitico.com.br/brasil/ 
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Fonte: http://pgdfdireitoconstitucional.blogspot.com.br/2009/07/o-brasil-e-uma-republica-federal.html 
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Questão: 30 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa “C”. 
As afirmativas I e III estão CORRETAS e que a afirmativa II é INCORRETA, devido ao fato de que em caso de choque 
cardiogênico o pulso é rápido e FRACO. Essa banca apresenta, na sequência, bibliografia que confere veracidade ao 
relatado e constatou que houve divulgação errada do gabarito provisório, optando por alterar a resposta do gabarito 
para alternativa “c”. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o site OFICIAL do Governo do Estado de São Paulo (http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-
vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/varicela.html) tem-se TOTAL 
veracidade para alternativa questionada letra "e" (referido material apresentado na sequência).  

 
 

Cargo: Técnico em Laboratório de Análises Clínicas 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa “C”. 
A argumentação e comprovação apresentadas são convincentes e constatou que houve divulgação errada do gabarito 
provisório, optando por alterar-se a resposta do gabarito para alternativa “c”,   
 
Cargo: Zelador 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo  de Língua Portuguesa para o cargo de zelador é: 

Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; Estabelecer relações 
entre sequência de fatos ilustrados; Conhecimento da língua: ortografia, acentuação gráfica, 
pontuação, masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo, aumentativo e divisão 
silábica 

 
Destacamos o item leitura e compreensão de textos  e estabelecer relações entre sequência de fatos pois são estes itens 
nos quais os assuntos abordados nas questões estão embasados.  
Observe-se o 3º e 4º parágrafos do texto “O mito da caverna”, com o destaque das duas palavras relacionadas às 
questões 03 e 04: 

Certa vez, uma dessas pessoas presas conseguiu libertar-se das correntes e saiu para o 
mundo exterior. No princípio, a luz do sol e a diversidade de cores e formas assustaram o ex-
prisioneiro, fazendo-o querer voltar para a caverna. No entanto, logo ele acabou por se 
admirar com as inúmeras novidades e descobertas que fez. Assim, voltou para a caverna 
para compartilhar com os outros prisioneiros todas as informações e experiências que 
existiam no mundo exterior. 

Porém, as pessoas que estavam na caverna não acreditaram naquilo que o ex-
prisioneiro contava e chamaram-no de louco e concluíram que sair da caverna tinha causado 
graves danos ao companheiro. 

 
Sabe-se que as conjunções ligam orações, estabelecendo relação de sentido entre elas. Isso é essencial para se fazer a 
compreensão e interpretação de textos. 
As duas palavras nas questões 03 e 04 estão justamente relacionadas à compreensão do texto e qual a relação que 
estabelecem.  
Veja na questão 03: 
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Depois que um dos prisioneiros saiu caverna poderia ter usufruído sua liberdade e escapar, mas preferiu voltar à 
caverna para compartilhar com os outros prisioneiros todas as informações e experiências que existiam no mundo 
exterior. 
Assim, a palavra “para” estabelece a ideia de finalidade (Para que fim ele voltou?) 
 

O prisioneiro que havia saído da caverna voltou para contar o que havia percebido lá fora, porém, as pessoas que 
estavam na caverna não acreditaram naquilo. 

Porém expressa ideia de adversidade, de oposição e pela compreensão do texto, pode ser substituída, mantendo o 

mesmo sentido, por:  mas, contudo, todavia, no entanto. 
- Compartilhou as informações, porém as pessoas que estavam na caverna não acreditaram. 
- Compartilhou as informações, mas as pessoas que estavam na caverna não acreditaram. 
 - Compartilhou as informações, contudo as pessoas que estavam na caverna não acreditaram. 
- Compartilhou as informações, todavia as pessoas que estavam na caverna não acreditaram. 
- Compartilhou as informações, no entanto as pessoas que estavam na caverna não acreditaram. 

Já  a substituição por “por isso” altera o sentido: 
- Compartilhou as informações, por isso as pessoas que estavam na caverna não acreditaram. 

 
A banca examinadora concluiu que as duas questões tratam de leitura e compreensão de textos  e relações entre 

sequência de fatos, (previstos no conteúdo programático) 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 4 aborda: O prisioneiro que havia saído da caverna voltou para contar o que havia percebido lá fora, porém, 
as pessoas que estavam na caverna não acreditaram naquilo. 

Porém expressa ideia de adversidade, de oposição e pela compreensão do texto, pode ser substituída, mantendo o 

mesmo sentido, por: mas, contudo, todavia, no entanto. 
- Compartilhou as informações, porém as pessoas que estavam na caverna não acreditaram. 
- Compartilhou as informações, mas as pessoas que estavam na caverna não acreditaram. 
 - Compartilhou as informações, contudo as pessoas que estavam na caverna não acreditaram. 
- Compartilhou as informações, todavia as pessoas que estavam na caverna não acreditaram. 
- Compartilhou as informações, no entanto as pessoas que estavam na caverna não acreditaram. 

Já  a substituição por “por isso” altera o sentido: 
- Compartilhou as informações, por isso as pessoas que estavam na caverna não acreditaram. 

 
A banca examinadora concluiu que as duas questões tratam de leitura e compreensão de textos  e relações entre 

sequência de fatos, (previstos no conteúdo programático) 

 

Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Yara Achôa, iG São Paulo, nos textos apresentados a seguir com as referidas fontes bibliográficas, tem-se 
TOTAL veracidade para a alternativa de letra "d". Também é importante diferenciar a normativa apresentada pela 
recorrente que se destina ao comércio de ovos e não às boas práticas de guarda e manipulação dos mesmos. A questão 
deixa bem claro que os procedimentos listados nas alternativas são os da manipulação ou guarda para o uso.  

 
Fonte: http://saude.ig.com.br/alimentacao/como-armazenar-os-alimentos-e-minimizar-a-
contaminacao/n1597105857073.html 
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Fonte: http://www.aconteceempetropolis.com.br/2014/07/25/importancia-de-higienizar-os-alimentos/ 
 

 

III 

DOS RECURSOS INDEFERIDOS PRELIMINARMENTE 

 

Os recursos infrarrelacionados foram indeferidos preliminarmente, uma vez que não atenderam ao disposto nos itens 

13.4, 13.8, 13.13 e 13.14 do Edital de Abertura:  

“13.4 Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 

de Cascavel, localizado na Rua Paraná, nº 5.000, Centro – Cascavel/PR, CEP: 85.810-011, 

respeitado o horário de atendimento do Setor, dirigidos à Comissão Organizadora de 

Concursos e deverão ser preenchidos de modo digitado ou datilografado.” 

(...) 

“13.8 O candidato que não realizar o embasamento de seu recurso com citação das fontes 

de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, bibliografia específica, protocolar seu 

recurso manuscrito ou mais de uma questão por protocolo, entre outros, juntando cópia 

dos comprovantes, terá seu recurso indeferido.” 

(...) 

“13.13 Serão indeferidos preliminarmente recursos inconsistentes, intempestivos ou não 

fundamentados adequadamente, assim como os que não atenderem às disposições do item 

13. 13.14 Os recursos indeferidos preliminarmente não estão sujeitos à análise do mérito, 

mesmo que devidamente fundamentados” 

 

Inscrição Cargo Protocolo 

623129 Advogado 47415 

609067 Advogado 47116 

625396 Agente Administrativo 47249 

630238 Agente Administrativo 47212 

630557 Agente Administrativo 47253 

611309 Agente Administrativo 46523 

634750 Agente Administrativo 47251 

636657 Agente Administrativo 47250 

615255 Agente Administrativo 46832 

613744 Agente Administrativo 46878 

610509 Agente Administrativo 46471 

612695 Agente Administrativo 46888 

611041 Agente Comunitário de Saúde - Parque Verde 44898 

614526 Contador 46629 

612279 Educador Social: Masculino 46918 

628074 Educador Social: Masculino 47323 

633552 Enfermeiro 47142 
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Inscrição Cargo Protocolo 

609572 Médico Especialista 20h: Infectologista 46491 

608223 Professor 45175 

612548 Professor 45363 

615457 Professor 44708 

622163 Professor 45320 

618922 Professor 45182 

608531 Professor 44552 

625903 Professor 45326 

623040 Professor 44777 

616275 Professor 45475 

626861 Professor 45183 

622027 Professor 45232 

617606 Professor 45180 

625162 Professor de Educação Infantil 44805 

617845 Professor de Educação Infantil 45292 

623410 Professor de Educação Infantil 44881 

627359 Professor de Educação Infantil 44865 

611477 Professor de Educação Infantil 44884 

613529 Professor de Educação Infantil 45347 

609735 Professor de Educação Infantil 44870 

627388 Professor de Educação Infantil 44883 

625622 Professor de Educação Infantil 45624 

627295 Professor de Educação Infantil 45553 

622494 Psicólogo 47362 

610337 Psicólogo 46495 

610344 Psicólogo 47246 

622520 Técnico em Enfermagem 47409 

609359 Tratador de Animais 46547 

 

 

 

 Publique-se, 

 

Cascavel, 25 de agosto de 2017 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS 

 

 

 

 


