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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 Teste Seletivo Municipal
aberto pelo Edital n.º 004/2019, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto
no item 10.4.3 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 10 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 objeto de recursos nos referidos cargos,
nos termos dos itens 10.9 e 10.10.

II
DA ANÁLISE DOS RECURSOS

RECURSOS ANALISADOS PELA COMISSÃO DE CONCURSOS

Inscrição Nome Cargo Protocolo
31208 Fuvio Balbueno Agente de Apoio Temporario 47433/2019
32078 Gabriela Eloiza Bernartt Gonçalves Agente de Apoio Temporario 47548/2019
31152 Paulo Cesar Farias Benvindo Agente de Apoio Temporario 47117/2019
31792 Thiago Felipe Passos Alves Agente de Apoio Temporario 47739/2019

33659 Elizabeth De La Trinidad Castro Perez Saboya
Chacon Medico Especialista Temporario 47704/2019

33659 Elizabeth De La Trinidad Castro Perez Saboya
Chacon Medico Especialista Temporario 47701/2019

31987 Gabriel Cantaccei de Pauli Medico Especialista Temporario 47539/2019
34557 Larissa Teixeira Sena Hoff Medico Especialista Temporario 47583/2019
31092 Nilcea da Silva Pessanha Werlang Medico Especialista Temporario 47306/2019
31092 Nilcea da Silva Pessanha Werlang Medico Especialista Temporario 47308/2019
33639 Otávio Henrique Polles Gonçalves Medico Especialista Temporario 47274/2019
33639 Otávio Henrique Polles Gonçalves Medico Especialista Temporario 47276/2019
32022 Thais Bedin Medico Especialista Temporario 47222/2019

32846 Adriana Soares de Souza Professor de Educacao Infantil
Temporario 47749/2019

32111 Leticia Amanda Ricardo Professor de Educacao Infantil
Temporario 47655/2019
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Inscrição Nome Cargo Protocolo

31042 Sintique Semim Soares Professor de Educacao Infantil
Temporario 47404/2019

31042 Sintique Semim Soares Professor de Educacao Infantil
Temporario 47403/2019

31419 Solange de Sousa Dias Professor de Educacao Infantil
Temporario 47238/2019

31275 Vanildes da Silva Borges Professor de Educacao Infantil
Temporario 47631/2019

33720 Adriana Castro de Almeida Professor Temporario 47621/2019
33720 Adriana Castro de Almeida Professor Temporario 47623/2019
33720 Adriana Castro de Almeida Professor Temporario 47624/2019
33720 Adriana Castro de Almeida Professor Temporario 47627/2019
31633 Ana Claudia Vilas Boas da Silva Professor Temporario 47687/2019
31633 Ana Claudia Vilas Boas da Silva Professor Temporario 47689/2019
31633 Ana Claudia Vilas Boas da Silva Professor Temporario 47691/2019
31633 Ana Claudia Vilas Boas da Silva Professor Temporario 47685/2019
31633 Ana Claudia Vilas Boas da Silva Professor Temporario 47688/2019
33722 Ana Cristina Keller Professor Temporario 47600/2019
31276 Andréia Rossi Rodrigues de Lima Professor Temporario 47140/2019
31276 Andréia Rossi Rodrigues de Lima Professor Temporario 47511/2019
31276 Andréia Rossi Rodrigues de Lima Professor Temporario 47513/2019
30808 Claudia dos Santos Prestes Professor Temporario 47131/2019
30808 Claudia dos Santos Prestes Professor Temporario 47132/2019
33438 Fabiana Costa Camargo Professor Temporario 47504/2019
31176 Kelly Regina da Silva Nogueira Professor Temporario 47292/2019
31176 Kelly Regina da Silva Nogueira Professor Temporario 47288/2019
31176 Kelly Regina da Silva Nogueira Professor Temporario 47290/2019
33780 Luana Caroline Sossmeier Professor Temporario 47553/2019
33780 Luana Caroline Sossmeier Professor Temporario 47552/2019
33780 Luana Caroline Sossmeier Professor Temporario 47550/2019
34125 Márcia Raquel Israel Maffini Professor Temporario 47617/2019
31078 Noeli Aparecida Pereira dos Santos Pierri Professor Temporario 47102/2019
33586 Sara dos Santos Prestes Professor Temporario 47100/2019
33586 Sara dos Santos Prestes Professor Temporario 47099/2019
33602 Sara Giordani Professor Temporario 47278/2019

As questões recorridas pelos candidatos supracitados seguem analisadas abaixo:

CARGO: AGENTE DE APOIO TEMPORÁRIO

Questão: 14
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Assiste razão aos argumentos apresentados pelos candidatos.

Questão: 37
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Considera-se que a alternativa “b” responde adequadamente a questão supracitada, uma vez que
devido os movimentos serem próprios da crise e o ato de fazer a contenção pode levar a provocar
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lesões e/ou fraturas na vítima. Ressalta-se que a alternativa “c” é um procedimento adequado por
considerar que as crises são distintas, sendo necessário avaliar o contexto em que a vítima está no
momento da crise (família, escola, outros), para então fazer os devidos encaminhamentos.

CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA TEMPORÁRIO - 20 HORAS FUNÇÃO: GENERALISTA

Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recorrente deve ater-se ao fato de que a afirmação presente na alternativa “c” onde se coloca:
“esperar 2 minutos e delimitar uma área de 2,5 por 2,5 centímetros (...)” faz referência a um momento
posterior à desinsuflação do manguito e não ao tempo em que ele deve permanecer insuflado, portanto
julga-se o recurso como improcedente, conforme procedimento descrito abaixo:
Prova do Laço. Prova do torniquete. Prova de fragilidade capilar. Prova de Gothlin. Prova/teste de
Rumpel-Leede.Teste de Rumpel-Konchalevskii-Leede. Teste de Hess. Material Biológico: Prova feita no
membro superior do paciente. Coleta: Não há. Exames Afins: Plaquetas. Vitamina C. Tempo de
protrombina. Fibrinogênio. Retração do coágulo. Valor Normal: Petéquias/6,25 cm² de pele
Interpretação Até 4 Negativo = normal 5 a 19“Borderline”20 ou mais Positivo Preparo do Paciente: No
antebraço que não será puncionado, delimitar uma área de 2,5 x 2,5 cm (área recomendada pela
Organização Mundial de Saúde = polegada²) e assinalar eventuais "pintas" nela contidas. Depois,
garrotear o braço com esfigmomanômetro durante 5 min na média aritmética de pressão sistólica e
diastólica. No fim, contar o número de petéquias que aparecem dentro da área delimitada. Técnica
recomendada para Dengue:1.Determinara pressão arterial do paciente, seguindo as recomendações
técnicas. 2.Voltar a inflar o manguito até o ponto médio entre a pressão máxima e a mínima (Ex.: PA de
120 por 80 mmHg, inflar até 100 mmHg). O aperto do manguito não pode fazer desaparecer o
pulso.3.Aguardar 5 minutos com o manguito inflado nesta pressão. Às vezes é preciso reinflar ar no
manguito para manter a pressão desejada.4.Orientar o paciente quanto ao pequeno desconforto sobre
o braço. 5.Após 5 minutos, soltar o ar do manguito e retirá-lo do braço do paciente. 6.Deixar o sangue
circular normalmente durante uns 2 minutos. 7.Procurar por petéquias na área onde estava o manguito
e abaixo da prega do cotovelo. 8.Escolher o local de sua maior concentração e marcar um círculo (com
caneta) do tamanho de 1,78 cm de diâmetro, isto é, pouco menor que uma moedinha de 1 centavo.
9.Contar nessa área o número de petéquias. A prova do laço é considerada positivas e forem contadas
20 ou mais petéquias.

Questão: 15
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Assiste razão aos argumentos apresentados pelos candidatos.

Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os requerentes devem ater-se ao fato de que o termo recomendação segundo a terminologia da língua
portuguesa, apresenta como sinônimos: propor, aconselhar, admoestar, alvitrar, inculcar, insinuar,
instilar, insuflar, orientar, sugerir. Sendo assim, não necessariamente exclui outras alternativas que
também julgam-se corretas. Ou seja, havendo outra alternativa correta, a questão entraria em contra
senso, o que não ocorre entre as respostas, pois as demais estão incorretas. Essa banca apresenta o
seguinte texto bibliográfico a fim de justificar o recurso como improcedente, conforme o “2018 ESC/ESH
Guidelines for the managementof arterial hypertension”: “1) Iniciar o tratamento na maioria dos
pacientes com uma pilula de combinação de medicações compreendendo duas drogas, para melhorar a
velocidade, eficiência e previsibilidade do controle da pressão arterial. (2) As combinações de dois
medicamentos preferidos são um bloqueador do sistema Renina-Angiotensina com um diurético ou
Bloqueador dos canais de cálcio. Um betabloqueador em combinação com um diurético ou qualquer
outro fármaco das outras classes principais é uma alternativa quando há uma indicação específica para
um betabloqueador, por ex. angina, infarto pós-miocárdio, insuficiência cardíaca ou controle da
frequência cardíaca.”.
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CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA TEMPORÁRIO - 20 HORAS FUNÇÃO:
GINECOLOGISTA/OBSTETRA

Questão: 11
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Assiste razão aos argumentos apresentados pelos candidatos.

Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A recorrente deve ater-se ao fato de que o endométrio fino sem saco gestacional visível ao US com
bHCG maior que 1500 é compatível com diagnóstico mais provável de gestação ectópica e é o
diagnóstico que deve ser sugestionado. A gestação ectópica muito inicial não é acompanhada com dor
e nem massa justa-uterina palpável. Destaca-se que com o HCG citado o saco gestacional deve ser
visto ao US. Ressalta-se que a gestação ectópica é diagnóstico diferencial de sangramento uterino de
1º trimestre. Com bHCG maior ou igual a 1500 o saco gestacional deverá ser visível ao US TV.

Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A recorrente deve ater-se ao fato de que a questão refere-se a um quadro cl[inico compatível com
DHEG leve, com indicação de conduta expectante. A literatura utilizada pela candidata para embasar o
recurso, indicando o uso de anti-hipertensivo refere-se a paciente com HAS, que não é a hipótese
diagnóstica em questão, sendo assim, reafirma-se que na pré-eclâmpsia leve com gestação prematura
a conduta expectante é a melhor indicada.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL TEMPORARIO

Questão: 07
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Assiste razão aos argumentos apresentados pela candidata.

Questão 14
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Assiste razão aos argumentos apresentados pelas candidatas, uma vez que a questão 14 era idêntica
à precedente de n.º 12, tornando-se repetida, portanto, opta-se pela anulação da questão posterior, qual
seja n.º 14.

CARGO: PROFESSOR TEMPORÁRIO

Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As recorrentes devem ater-se ao fato de que o conteúdo de Regência Nominal contempla o uso
apropriado do acento grave ou acento indicador de crase, o qual depende essencialmente da
compreensão desse fenômeno. Aprender a colocar o acento consiste em aprender a verificar a
ocorrência simultânea de uma preposição e um artigo ou pronome. Verificar a existência de uma
preposição, é antes de mais nada, compreender e aplicar os conhecimentos de Regência Verbal e
Nominal.

Questão: 03
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Assiste razão aos argumentos apresentados pelas candidatas.

Questão: 04
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Considerando que a questão possui duas alternativas iguais, verifica-se que a probabilidade de acerto
por parte dos candidatos aumentou de 20% para 25 %, sendo assim não houve prejuízos em relação a
existência de alternativas iguais, mas sim, benefício.
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Questão: 07
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Assiste razão aos argumentos apresentados pelas candidatas.

Questão: 16
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Assiste razão aos argumentos apresentados pelas candidatas.

Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Considerando que a questão possui duas alternativas iguais, verifica-se que a probabilidade de acerto
por parte dos candidatos aumentou de 20% para 25 %, sendo assim não houve prejuízos em relação a
existência de alternativas iguais, mas sim, benefício.

Questão: 29
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Assiste razão aos argumentos apresentados pelas candidatas.

Questão: 37
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Assiste razão aos argumentos apresentados pelas candidatas.

III
DOS RECURSOS INDEFERIDOS PRELIMINARMENTE

Os recursos infrarrelacionados foram indeferidos preliminarmente, de acordo com o item 10.12, uma vez
que não atenderam às disposições dos itens 10.1, 10.3, 10.6 e 10.8 do Edital de Abertura:

“10.1 O candidato que desejar interpor recursos disporá de 2 (dois) dias
úteis, contatos a partir da publicação dos editais ou da realização da etapa ou,
ainda, da divulgação do gabarito preliminar, devendo ser utilizado o formulário
de recurso, Anexo VI deste Edital, disponibilizado no endereço eletrônico
www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor na área “Concurso Público”.”

“10.3 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, assinados pelo
candidato e preenchidos de modo digitado ou datilografado”

“10.6 Nos casos de recurso perante a prova objetiva e gabarito preliminar,
este deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação
daquilo em que o candidato se julgar prejudicado e devidamente
fundamentado. O candidato deve comprovar as alegações com citações de
artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., com a
exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, e
ainda, deverá apresentar cópia da referência bibliográfica que embasou seu
recurso deixando claro sua solicitação de alteração de resposta, anulação da
questão ou revisão.”

“10.8 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
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questão por protocolo, entre outros, juntando cópia dos comprovantes, terá
seu recurso indeferido.”

Inscrição N.º Protocolo
33925 47709/2019
31199 47040/2019
31199 47042/2019
32417 47046/2019
31430 47086/2019
32723 47342/2019
32723 47339/2019
32723 47338/2019
32723 47090/2019
30868 47430/2019
31199 47418/2019
31084 47416/2019
32305 47543/2019
34212 47407/2019
34837 47329/2019
31831 47561/2019
33411 47593/2019
32916 47667/2019
32916 47669/2019
34213 49366/2019

Publique-se,

Cascavel, 03 de julho de 2019

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS,

TATIANA WALESKA CARDOZO ZAROR
Presidente da Comissão

ANA PAULA COMASSETTO
Membro da Comissão

MARINA PEREIRA
Membro da Comissão
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