
 
 

COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

 

EDITAL Nº 137/2020-COGEPS 

 

RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES 

DA PROVA ESCRITA (OBJETIVA), DO 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2020, DE PROVAS 

E TÍTULOS, DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL.  

 

O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas atribuições estatutárias 

e regimentais, considerando: 

 - o item 7.1.9 do Edital nº 12/2020 do Município de Céu Azul – PR e novo 

cronograma de atividades para a sequência do Concurso Público 01/2020, 

sendo a UNIOESTE/COGEPS executora do certame; 

- o Edital nº 134/2020-COGEPS, de 23/11/2020 divulgando o Gabarito Provisório 

das questões e a fase de recursos,  

 

TORNA PÚBLICA: 

Art. 1º - As Respostas aos Recursos contra QUESTÕES da Prova Escrita (Objetiva) 

do Concurso Público nº 01/2020, do Município de Céu Azul, conforme anexo 

deste Edital. 

Art. 2º - O GABARITO DEFINITIVO, será publicado nesta data. 

 

Publique-se e cumpra-se.  

Cascavel, 26 de novembro de 2020.  

 

 

 

 

Carlos Alberto Piacenti  

Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos  
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Fund. Port.

Número da questão: 1

Data do Envio: 24/11/20 11:02Inscrição: 69991
Pergunta referente ao numero 17 que a resposta correta é a letra C e nao a letra A como informa o gabarito 

Resposta aos Recursos
A questão 17 não se refere à prova de Português.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Fund. Port.

Número da questão: 2

Data do Envio: 24/11/20 14:06Inscrição: 69991
A pergunta de número 17 a resposta e a letra C capital do oxigênio e nao a letra A como diz o gabarito

Resposta aos Recursos
A questão 17 não se refere à prova de Português.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Fund. C. Ger. Leg.

Número da questão: 17

Data do Envio: 23/11/20 15:41Inscrição: 69733
Céu Azul é conhecida como a capital do oxigênio.

Data do Envio: 23/11/20 17:27Inscrição: 64872
Céu Azul sempre foi conhecida em várias publicações de jornais e revistas como
 CAPITAL DO OXIGÊNIO, porém no gabarito essa informação não confere com a resposta.

Data do Envio: 23/11/20 20:15Inscrição: 64985
segundo histórico e pesquisas na internet,céu azul é conhecida como capital do oxigênio, e não do verde, como indica a
resposta do gabarito provisório.

Data do Envio: 23/11/20 21:34Inscrição: 70000
Céu azul é conhecida como a capital do oxigênio, e não como a capital do verde como estava descrito no gabarito sendo
assim a resposta de vocês esta errada.

Data do Envio: 24/11/20 11:00Inscrição: 69991
Pesquisei e a resposta  correta é a letra C capital do oxigênio e nao a letra A verde como marca no gabarito

Data do Envio: 24/11/20 15:36Inscrição: 69641
Em relacao a resposta, Céu Azul é considerada a capital do OXINEGIO e não do VERDE como consta no gabarito
provisório. A resposta foi buscada em vários sites de pesquisa. Todos consideram resposta correta capital do oxigênio. Para
tanto peço a revisao da pergunta. 

Data do Envio: 24/11/20 20:02Inscrição: 64853
A pergunta em questão diz respeito a forma como o município de Céu Azul é conhecido, no gabarito está que é a capital do
verde (A), contudo, ao pesquisar mais sobre o assunto pude verificar que Céu Azul é a capital do oxigênio (c).
"Localizada no Oeste do Paraná, a 544 quilômetros de Curitiba, Céu Azul é uma cidade conhecida como a Capital do
Oxigênio por ter 73% do território ocupado pelo Parque Nacional do Iguaçu - Patrimônio Natural Mundial Unesco -, além de
outras áreas de preservação."
FONTE:http://www.viajeparana.com/Ceu-Azul#:~:text=Localizada%20no%20Oeste%20do%20Paran%C3%A1,de%20outras
%20%C3%A1reas%20de%20preserva%C3%A7%C3%A3o.

Resposta aos Recursos
vc tem razão houve um erro de digitação, o correto é a capital dp Oxigênio.

Alterar Questão para CDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Médio Port.

Número da questão: 1

Data do Envio: 24/11/20 16:26Inscrição: 69660
Prezado examinador creio que ouve um erro na questão 27 referente a reforma pisiquiatrica, que não estava em edital.

Resposta aos Recursos
A questão 27 não se refere à prova de Português.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Médio Mat. Lóg.

Número da questão: 8

Data do Envio: 23/11/20 16:16Inscrição: 63841
Prezado examinador, entendo que há equívoco na cobrança da questão 8 de matemática da prova de auxiliar administrativo
da Prefeitura Municipal de Céu Azul 01/2020,pois no edital a publicação dos conteúdos cobrados não foi nomeado
potenciação.

Data do Envio: 23/11/20 19:57Inscrição: 69660
Prezado examinador, entendo que há equívoco na prova de Técnico em Enfermagem referente a questão 8 de matemática
não estava descrito no edital (potencias)

Resposta aos Recursos
A potenciação é matéria do ensino fundamental, sendo básica para o ensino médio. É uma operação que surge a partir da
multiplicação de fatores iguais como uma alternativa para simplificar a notação.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Médio C. Ger. Leg.

Número da questão: 16

Data do Envio: 24/11/20 9:12Inscrição: 64341
Segundo a fonte da secretaria da comunicação social do governo do Paraná, no site viaje Paraná, "Céu Azul é uma cidade
conhecida como a Capital do Oxigênio por ter 73% do território ocupado pelo Parque Nacional do Iguaçu". No gabarito foi
considerada letra 'D - verde'.

h t t p : / / w w w . v i a j e p a r a n a . c o m / C e u - A z u l

Data do Envio: 24/11/20 14:16Inscrição: 67517
Céu azul capital do oxigênio essa é a resposta certa

Resposta aos Recursos
A questão do 16 do ensino médio é outra questão.
essa pergunta refere-se a questão 17 do Ensino Fundamental

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Médio C. Ger. Leg.

Número da questão: 20

Data do Envio: 23/11/20 15:34Inscrição: 69880
Marquei a opção C no gabarito veio como opção De sendo correto, porém a opção C também está correta dando no final o
mesmo resultado.

Resposta aos Recursos
A questão solicita que: Assinale dentre as alternativas abaixo, a que apresenta a fórmula correta para obtenção do resultado
apresentado na célula de posição, F5.

Desta forma a única alternativa que apresenta tal condição é a: "E" =D5+(D5*E5/100)
Onde: "D5" representa o valor de compra + os tributos que é somado ao lucro, onde este será de 25% do deste valor
( D 5 * E 5 / 1 0 0 ) .

  

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Aux. Adm.

Número da questão: 22

Data do Envio: 23/11/20 15:37Inscrição: 69880
A opção De estrutura organizacional condiz e agrega mais valor na questão.

Resposta aos Recursos
Para Bethlem (1981, p. 13) "Uma política diz algo sobre como os objetivos serão atingidos. É o que os estatísticos
chamariam de 'regra de decisão' e engenheiros de sistemas chamariam de 'plano em vigência'. Diz às pessoas o que devem
e o que não devem fazer para contribuir com a consecução dos objetivos corporativos.". Nessa mesma linha, de acordo
com a definição de Giuzi (1987), políticas organizacionais são guias orientadoras da ação administrativa para o atingimento
das metas e objetivos estabelecidos para a organização. E Owens (1954,) vê as políticas empresariais como princípios para
a conduta de uma empresa, um curso geral de ação seguido por pessoas que são responsáveis pela administração do
negócio e relações com os stakeholders. Assim, a política é um meio, uma forma pela qual os objetivos serão atingidos.
Considerando o exposto, no que diz respeito à questão sob análise, a resposta  correta é a leta A - Políticas

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Téc. Enf.

Número da questão: 25

Data do Envio: 23/11/20 17:54Inscrição: 65192
Questão 25 fala sobre os frios do ministério da saúde (2017) indica que a temperatura ideal para conservação dos
imunológicos deve estar?
Mas no edital pede referente a imunização tipo, dose e via de Administração. Mas não apresenta o pedido de temperatura!?

Data do Envio: 23/11/20 20:04Inscrição: 69660
Prezado examinador, entendo que há um erro na prova de Técnico de Enfermagem, na questão 25 foi cobrado sem estar
descrito no edital. A questão fala sobre a rede de frios pedindo a temperatura ideal para conservação dos imunológicos mas
no edital pede ''imunização: tipo, dose, e via de administração''

Resposta aos Recursos
Apesar de o conteúdo programático citar tipo, dose, e via de administração, ele se refere à imunização o que subentende
todas as questões a respeito de vacinas e imunobiológicos.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Téc. Enf.

Número da questão: 27

Data do Envio: 23/11/20 17:39Inscrição: 65192
Na questão 27 fala sobre a lei 10.2016/2001, Reforma psiquiátrica, Mas no edital não apresenta essa lei a ser cobrada.

Resposta aos Recursos
O conteúdo programático prevê um item sobre o Sistema Único de Saúde, e a Reforma Psiquiátrica Brasileira acontece no
bojo da Reforma Sanitária que culmina com o SUS, além disso, é uma legislação que se refere às políticas de saúde mental
que fazem parte do SUS. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Téc. Enf.

Número da questão: 28

Data do Envio: 23/11/20 17:46Inscrição: 65192
Na questão 28 refere a orientação do técnico em enfermagem a detecção precoce do câncer de colo uterino.

Nessa questão tem duas resposta correta, a letra B: pois é papel do técnico orientar sobre a vacina do HPV, e a letra C:
orientar as mulheres que o exame citopatológico deve ser realizado em todas aquelas que já tiveram relação sexual,
independente da idade, pois o exame tbm é essencial para prevenção e detecção precoce do câncer de colo uterino.

Data do Envio: 23/11/20 20:12Inscrição: 69660
Prezado examinador, entendo que há um erro na prova de Técnico de Enfermagem, na questão 28 existem duas respostas
corretas, pois o papel do técnico de enfermagem para prevenção e detecção precoce do câncer de colo uterino. Orientar as
mulheres que o exame cito patológico deve ser realizado em todas aquelas que já tiveram relação sexual independente da
idade. Tão importante quanto a orientação da vacinação do HPV, onde ambas estão coretas

Resposta aos Recursos
A questão tem duas respostas corretas.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Sup. Port.

Número da questão: 1

Data do Envio: 24/11/20 17:33Inscrição: 75266
Pluridisciplinaridade, transdiciplinaridade , multidisciplinaridade, não constavam no conteúdo de estudo do edital.

Resposta aos Recursos
Não havia nenhuma questão com esses conteúdos na prova de Português. O autor do recurso provavelmente se refere a
uma prova de outra área e submeteu o recurso equivocadamente.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Sup. Port.

Número da questão: 4

Data do Envio: 24/11/20 14:43Inscrição: 69561
Erro na alternativa "D": segundo o dicionário a palavra "ratio" (etimologia, do latim ratio,"cálculo, conta") é um substantivo
masculino, então a alternativa "D" também estaria correta (não obedece à regra), pois no enunciado pede-se um substantivo
feminino, e como na "D" o substantivo é masculino, a letra "D" também apresentaria um erro, além de não se utilizar o
acento indicador de crase antes de palavras masculinas. 

Resposta aos Recursos
A palavra “ratio” tem várias acepções no português: razão, proporção, relação, cálculo, conta, questão, causa etc. Vem do
latim “ratio” (pronunciada “rácio”, cuja forma gráfica também é utilizada no português), termo do qual deriva, inclusive, o
substantivo “razão”, que é um substantivo feminino, e o adjetivo “racional”, entre outros. Por se tratar de termo latino, muitos
dicionários consagrados de língua portuguesa não listam o verbete “ratio” ou meso “rácio”, mas quando o trazem, têm de
fato muitas vezes lhe atribuído o gênero masculino, ou ambos os gêneros. No Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa
(VOLP), por exemplo, ao se consultar o termo “rácio” (o VOLP não lista o termo “ratio”), são relacionadas as duas
possibilidades, como se pode consultar inclusive na versão online:
https://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario. Trata-se de um tema de fato controverso, em que diversos
gramáticos apontam para a falha dos dicionários, pois, pelo critério etimológico, a palavra é do gênero feminino. Inclusive,
quando os dicionários indicam as palavras ou expressões relacionadas ao termo, trazem, por exemplo, “ultima ratio”, “ultima
ratio regum” e “mors ultima ratio”, em que “ultima” (no português, “última”) está no feminino, como pode ser consultado mais
facilmente no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, no link https://dicionario.priberam.org/ratio (esse dicionário indica o
gênero masculino, mas relaciona expressões em que incide o feminino no termo). Uma amostra da crítica dos gramáticos
aos dicionários pode ser consultada, de forma mais acessível, no site Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, nos links
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/racio/3472 ehttps://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/o-gen
ero-da-palavra-latina-ratio/%20motivo%2C%20o%20mais,por%20exemplo%2C%20valor%20ou%20quociente, e no site
Tento na Língua, no link: https://tentolingua.wordpress.com/2009/01/01/o-ratio-nao-a-ratio/ (que, apesar de parecer, pelos
termos inclusos no próprio link, que se referenda a atribuição do gênero masculino, na verdade, o que há no conteúdo do
site é uma crítica a essa atribuição “errônea”). Destacamos que o tradutor do texto cujo trecho foi selecionado para a prova,
ao usar o acento indicativo da crase, tomou o termo “ratio” como feminino, seguindo, portanto, o critério etimológico. A
questão respeita a opção do tradutor, que também está correta, mesmo porque a alternativa que apresenta claramente a
não aplicação da regra mencionada no comando da questão é a A, que traz o trecho “frequentemente expresso em relação
à Idade Média”, em que o termo regente da preposição “a” que integra a crase não é verbo.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Sup. C. Ger. Leg.

Número da questão: 11

Data do Envio: 24/11/20 17:20Inscrição: 64011
Conforme o estatuto do servidor publico da Prefeitura de Céu Azul ,SEÇÃO IV (DA POSSE E DO EXERCÍCIO) Art. 24. Os
servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a
duração máxima do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas. Disponivel
e m : h t t p s : / / w w w . c e u a z u l . p r . g o v . b r / t r a n s p a r e n c i a / a t o s / l e i s / e s t a t u t o - d o - s e r v i d o r / l e i - 6 1 7

Desta forma as alternativas desta questão estão incorretas. 

Resposta aos Recursos
Mantém-se a questão. A jornada de trabalho diz respeito a quantas horas uma pessoa pode trabalhar diariamente. Salvo os
casos especiais, a jornada normal de trabalho será de 8 (oito) horas diárias e 40 semanais. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Adv.

Número da questão: 24

Data do Envio: 24/11/20 21:39Inscrição: 66688
A questão 24 pede a alternativa incorreta e tem como gabarito a letra D. Contudo, a letra A também está incorreta. Como
pode se observa no conceito trazido por diversos autores o princípio da eficiência na administração pública está sempre
ligado a melhores resultados com o MENOR CUSTO. Veja: "Compreende-se “eficiência” por quando o agente cumpre com
suas competências, agindo com presteza, perfeição, buscando sempre o melhor resultado e com o menor custo possível, no
sentido econômico-jurídico". Com isso, a alternativa A se encontra incorreta.

Resposta aos Recursos
Mantém-se alternativa D. Justamente pelo fato de que o princípio da impessoalidade estabelece um dever de imparcialidade
na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particular no exercício
da função administrativa. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. A. Social

Número da questão: 29

Data do Envio: 23/11/20 21:35Inscrição: 72924
Na questão Número 29 (Assistente Social) foram cobrados conceitos que não constam no conteúdo programático do edital
(PLURIDISCIPLINARIDADE, TRANSDISCIPLINARIDADE E MULTIDISCIPLINARIDADE). Para chegar a resposta que pediu
a definição de tais conceitos, o conteúdo deveria ter sido especificado, pois o único conceito solicitado no edital foi
INTERDISCIPLINARIDADE. Conforme cobra a própria questão os conceitos têm definições distintas.   

Data do Envio: 24/11/20 17:28Inscrição: 75266
Multidisciplinaridade não constava no edital, no conteúdo de estudo.

Resposta aos Recursos
O estudo da interdisciplinaridade requer inclusive, um estudo epistemológico para a melhor delimitação do tema. Para tanto
é preciso ter o conhecimento das quatro palavras (conceitos) que se relacionam entre si e que possibilitam uma abordagem
científica acerca do tema, são elas: Interdisciplinaridade; pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. O
comum entre elas é a “disciplina”, o conhecimento específico, neste sentido, pruri, trans, multi, Inter, são as formas e
esforços que se dirigem no sentido da superação da disciplina.
Em verdade são conceitos que evocam muito mais modos de ver e pensar o mundo de uma maneira crítica, são formas de
articulação das disciplinas e se constituem estratégias para reunir as possibilidades de produção de conhecimentos que
trazem cada área.
Para Fazenda (2008), a interdisciplinaridade é apenas um caminho ou uma etapa dentre as demais, porém o objetivo fim ao
se criticar o sistema de disciplinas é alcançar a transdisciplinaridade. Assim sendo o estudo e o conhecimento do que seja
interdisciplinaridade não exclui a necessidade do estudo e conhecimento dos demais conceitos os quais estão
dialeticamente implicados, enquanto processo.
Destaca-se ainda que estes conceitos, no Serviço Social, aparecem em discussão e correlação em obras como: Fazenda et
all (2008); Iamamoto (2001); Ely (2003); Martinelli; On (1998). 

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Dentista

Número da questão: 25

Data do Envio: 24/11/20 11:00Inscrição: 63645
Para a proteção do complexo dentino-pulpar em cavidade profunda os materiais utilizados devem ser biocompatíveis, ter
capacidade de induzir a formação de dentina terciária, liberar flúor para a remineralização, dentre outros requisitos.
Os materiais mais indicados para isso são o Hidróxido de Cálcio e o Cimento de Ionômero de Vidro.
A questão coloca a alternativa "D" como a correta, porém apenas a aplicação de adesivo e restauração com Resina
Composta Bulk Fill + convencional não protegem o complexo dentino-pulpar em casos de cavidades profundas (como está
no enunciado da questão) já que houve grande perda de estrutura dentária e agressão ao dente. Se usarmos apenas esses
materiais, neste caso, o paciente pode sentir sensibilidade, dor e até mesmo necessitar de tratamento Endodôntico.

R e f e r ê n c i a s :
1 - Hebling J, Ribeiro APD, Costa CAS. Relação entre materiais dentários e o complexo dentino--pulpar. Robrac. 2010; 18
( 4 8 ) : 1 - 9
2 - Mandarino, F. Proteção do complexo Dentino/Pulpar. 2003. Disponível em:
< h t t p : / / w w w . f o r p . u s p . b r / r e s t a u r a d o r a / d e n t i s t i c a / t e m a s / p r o t _ p u l - p a r / p r o t _ p u l p a r . p d f >
3 - Conceição EN. Dentística Saúde e Estética. 2.ed.São Paulo: Artmed, 2007. p. 583
4 - Takanashi PT, Komori PCP, Rode SM. Avalia-ção da indicação de materiais para proteção do complexo dentinopulpar.
Braz DentSci. 2010; São 13 (4): 22-8

Resposta aos Recursos
5) De acordo com o novo conceito de adesão, qual a forma mais indicada para proteção do complexo dentinho pulpar de
uma cavidade profunda com a presença de dentina reparadora

d (X ) Aplicação de sistema adesivo autocondicionante na dentina e esmalte mais restauração com resina composta tipo
bulk fill associada à resina composta convencional

Questão 5 retrata um caso clínico de cavidade PROFUNDA sem exposição pulpar e COM DENTINA REPARADORA, esta
dentina é capaz de promover adequada proteção ao complexo dentino-pulpar, sem a necessidade de um material específico
para este fim. Quando aplica-se um sistema adesivo autocondicionante nessa dentina reparadora, não ocorre remoção da
smear lear e smear plug, assim não causa sensibilidade pós operatória.
Reis & Marson (2019). Materiais Dentários: Odontologia Restauradora, Estética Contemporânea. Capítulo 24; Quintessence.
Lee SM, Kim SY, Kim JH, Jun SK, Kim HW, Lee JH, Lee HH. Depth-Dependent Cellular Response from Dental Bulk-Fill
Resins in Human Dental Pulp Stem Cells. Stem Cells Int. 2019 Oct 24;2019:1251536. doi: 10.1155/2019/1251536. PMID:
31772585; PMCID: PMC6854224.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Eng. Civil

Número da questão: 22

Data do Envio: 24/11/20 14:17Inscrição: 69561
No enunciado da questão observa-se um erro de digitação quando diz que os serviços Y, Z e W "SERÃO"(verbo ser está no
futuro) parcialmente executados, após o pagamento referente à medição do "SEGUNDO" período. Então se os serviços do
segundo mês ainda não foram executados (o verbo "ser" está no futuro) então deveria ser: "...Y, Z e W serão parcialmente
executados após o pagamento referente à medição do "PRIMEIRO" período". Pois não tem como fazer a medição dos
serviços antes de executa-los. 

Resposta aos Recursos
O uso do verbo no futuro tem a função de indicar que se trata de uma situação hipotética, uma previsão de cronograma de
uma obra fictícia. Tal emprego do tempo verbal prevê a execução de um cronograma futuro, sem que, contudo, promova
uma inversão da ordem dos procedimentos. Cabe ao candidato inferir que, se o pagamento se refere à medição do segundo
período, este deverá estar concluído, dado que a medição só poderá ser realizada em tal estágio da obra, pois conforme
mencionado no próprio questionamento, não há como realizar medição dos serviços antes de executá-los.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Eng. Civil

Número da questão: 24

Data do Envio: 24/11/20 17:55Inscrição: 64011
A questão pede a quantidade de parede executada em metros quadrados (m²), sendo duas paredes executadas. A primeira
é a parede X com 32m² e a segunda a Y com 18m², ou seja, somando as duas são 50m². Mas a parede X tem uma janela
de 1,5 metros (m) de comprimento e 2m de altura e a parede Y uma porta de 0,8m de largura e 2,10m de altura, desta forma
é necessário diminuir a área de janela e porta que é de 4,68m² da área total das paredes que é 50m², resultando em
45,32m² de parede executa. Portando nem uma das alternativas apresentadas corresponde a resposta correta.  

Resposta aos Recursos
De acordo com a Tabela de Composições e Preços para Orçamentos (TCPO), referência nacional de composições e
critérios da construção civil, assim como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI)
da Caixa Econômica Federal, o critério para realização de medição de alvenaria é: "PELA ÁREA (M²). CONSIDERAR
CHEIOS OS VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M². VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR
APENAS O QUE EXCEDER ESSA ÁREA".

Neste caso, não desconta-se a área da porta (0,80x2,10=1,68) e desconta-se somente 1m² da área da janela
(1,50x2,00=3,00), referente ao excedente.

Portanto, considerando que a soma de área das paredes é de 50m², com o desconto de 1m² do vão, resulta na medição de
49m² de alvenaria.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Nutric.

Número da questão: 30

Data do Envio: 23/11/20 18:44Inscrição: 67365
A RESPOSTA CORRETA DEVERIA SER A LETRA C. SEGUNDO A RESOLUÇÃO RDC 216/04 4.8.15 Após serem
submetidos à cocção, os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de tempo e de temperatura que não
favoreçam a multiplicação microbiana. Para conservação a quente, os alimentos devem ser submetidos à temperatura
superior a 60ºC (sessenta graus Celsius) por, no máximo, 6 (seis) horas. Para conservação sob refrigeração ou
congelamento, os alimentos devem ser previamente submetidos ao processo de resfriamento.

Resposta aos Recursos
o RECURSO PROCEDE, POIS EXISTE 2 ALTERNATIVAS INCORRETAS:"C" e "D" . A QUESTAO SERÁ ANULADA~.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Psic.

Número da questão: 24

Data do Envio: 23/11/20 15:54Inscrição: 64035
A parte da questão em que diz sobre tomar o seu próximo como objeto, utilizá-lo sexualmente, causar-lhe sofrimento,
humilhá-lo e torturá-lo não diz respeito a pulsão de morte, e sim indica indícios de sadismo. Pois expressa reversão de
pulsão ao seu oposto. Isso impossibilitou a compreensão da questão.

Resposta aos Recursos
A partir de observações clínicas como: noções de agressividade, narcisismo, sadismo, masoquismo e fenômenos de
repetição, Freud, mesmo com contrariedades, atesta a existência da Pulsão de Morte. Este pois, deparou-se com a
constituição do eu/não-eu, prazer/desprazer, amor/ódio e, principalmente com a tendência restituitória. Desta maneira, a
Pulsão de Morte foi a forma encontrada por Freud para dizer que o sujeito se edifica sobre um fundo que supõe destruição -
para si ou para outros. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Psic.

Número da questão: 28

Data do Envio: 23/11/20 16:07Inscrição: 64035
Nessa questão a angústia do 8º mês aponta para uma sinalização de um organizador psíquico na criança e não de uma
patologia. Para ser considerado patológico, segundo Spitiz, a carência afetiva materna deve ser em casos de separação
prolongada, onde segundo seus estudos, a criança que passou por um período de separação da figura materna, de 3 meses
em média, ou seja, ter passado por uma privação afetiva parcial, e não simplismente estar passando pela angústia do 8º
mês.

Data do Envio: 24/11/20 9:14Inscrição: 69554
A crise dos 8 meses, também conhecida como angústia da separação ou medo de estranhos, é um processo normal do
desenvolvimento psíquico da criança. É nessa fase que seu pequeno percebe que ele e a mãe são duas pessoas diferentes
e aprende a diferenciar aqueles indivíduos que são mais próximos daqueles que não são.

Resposta aos Recursos
Dada a teoria de René Spitz acerca dos organizadores psíquicos do bebê, é no 3º estágio de desenvolvimento que ocorre a
diferenciação entre as figuras de mãe e criança. A questão alega um sinal patológico, no entanto, este só ocorre em casos
isolados. Dado a questão generalizada e sem adentrar ao contexto necessário para a questão, por este, invalido a questão. 

Questão InvalidadaDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Téc. Adm.

Número da questão: 30

Data do Envio: 24/11/20 9:19Inscrição: 64882
A questão pedia a ordem das necessidades, partindo da com menor importância, se levarmos em consideração que as
necessidades fisiológicas, que se encontram na base da pirâmide, de forma geral,são as mais importantes,enquanto estas
não forem atingidas, as demais também não serão. No topo da pirâmide, estão as menos importantes, pois não são
necessidades imediatas,apenas serão atingidas se as da base estiverem satisfeitas.

Resposta aos Recursos
A questão traz o termo "menos importante", no sentido de "mais inferior", que seria a termologia utilizada por Maslow (1954)
que classifica suas categorias na hierarquia das necessidades como superiores e inferiores. De fato, o termo “menos
importante” traz dubiedade à questão em análise, portanto a justificativa do candidato foi acatada.  

Questão InvalidadaDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Mat. Lóg. Prof.

Número da questão: 9

Data do Envio: 24/11/20 0:08Inscrição: 65061
A questão 9 da prova para o cargo de Professor de Educação Infantil, foi considerada certa conforme o gabarito provisório a
letra B, mas a resposta certa é a letra A, vejamos:
O dia tem 24 horas vezes 7 dias da semana é igual a 168 horas. Thiago estuda 5 horas obrigatoriamente durante 5 dias que
corresponde a 25 horas, e durante todos os dias da semana ele estuda 14 horas por vontade própria, 14 vezes 7
corresponde a 98 horas mais as 25 horas igual a 123 horas que corresponde a 73,21% de 168 horas semanais. Resposta
aproximada de 75% que é a letra (A).

Resposta aos Recursos
A carga horária de estudo por dia é diferente. Na segunda feira são 5h de aula e mais 13h de estudos individuais, totalizando
18h. Na terça feira 5h de aula e mais 15h de estudo, totalizando 18h. Na quarta feira, 5h de aula e mais 14h de estudo
totalizando 19h. Na quinta feira 5h de aula e mais 13h de estudos totalizando 18h. Na sexta feira 5h de aula mais 13h de
estudos, totalizando 18h. No sábado 14h de estudo e no domingo 14h de estudo. Temos o total de 119h de estudo. O dia
tem 24h vezes sete dias por semana temos o total de 168h. Dessa forma 119h corresponde a aproximadamente 70,83% do
total de horas da semana. Dessa forma a resposta B (70,83%) está correta e deve ser mantida.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Prof.

Número da questão: 22

Data do Envio: 23/11/20 21:53Inscrição: 65061
A questão 22 da prova do cargo de Professor, a resposta considerada certa, conforme o gabarito provisório é a letra C,
porém a resposta certa é a letra B. Visto que:
Alternativa (C) afirma que para o planejamento e execução de um projeto pedagógico de qualidade na escola pública é
necessário exprimir um programa de ações programadas, de ordem moral, uma vez que tem tencionam dar expressão a
programas e ação.
Essa afirmação é equivocada, por isso, a alternativa (C) é incorreta.

Resposta aos Recursos
A justificativa está correta, a alternativa válida é a B.

Alterar Questão para BDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Prof.

Número da questão: 23

Data do Envio: 23/11/20 22:08Inscrição: 65061
Na questão 23, prova do cargo de Professor, a resposta considerada certa no gabarito provisório é letra B porém a certa é a
letra C, pois esta afirma que:
A escola é o local para a estruturação de concepções de mundo e de consciência social, de circulação e de consolidação
de valores, de promoção da diversidade cultural, da formação para cidadania e constituição de sujeito social e de
desenvolvimento de práticas pedagógicas.

Resposta aos Recursos
A justificativa está correta, a alternativa válida é a C.

Alterar Questão para CDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Port. Prof. Inf.

Número da questão: 1

Data do Envio: 23/11/20 17:30Inscrição: 63632
Boa tarde. Venho em meio dessa mensagem protestar pois, me senti prejudicada quanto ao uso da máscara, que, me
atrapalhou a visão e concentração na hora de interpretar os textos das questões. Peço por gentileza que venham a me
trazer uma solução. E também porque só a nossas matérias valeram 3 pontos por questões e as outras valeram 5 pontos?

Data do Envio: 24/11/20 14:00Inscrição: 68793
Questão 19

O comando da questão utiliza uma imagem de texto em edição, sem, contudo, citar qual ferramenta é utilizada para a
questão. Existem diversas ferramentas disponíveis para a edição de texto, como Atom, Notepad++, Eclipse entre outros.

O gabarito da prova apresentou como opção correto a letra C, porém, existem diversas ferramentas, cuja ação não
possibilita o resultado da imagem.

Ainda, o comando da questão, solicita ao candidato analisar a imagem, a partir da posição em que o cursor se encontrava.
Ora, a imagem não apresenta o cursor antes de ser realizada a ação, forçando ao candidato a um exercício de adivinhação.

Por erro, no enunciado da questão, por não citar a ferramenta utilizada na imagem, tão pouco disponibilizar a posição do
cursor antes da ação, esta questão merece ser anulada.

Questão 27

O comando da questão menciona a Lei nº 1.583/2015, que aprovou o PME de Céu Azul. Ao consultar esta lei, em:
https://www.ceuazul.pr.gov.br/transparencia/atos/leis/lei-n-1583-2015 (acessado em 24/11/2020 às 12:23 hrs), percebe-se
que na verdade, trata-se do Anexo I da referida lei, embora não esteja citado no comando da questão.

Ocorre que o Anexo I não está disponível no sítio eletrônico do Município de Céu Azul para consulta. Ao acessar o menu
Atos Normativos - opção Leis, é possível acessar a Lei 1583/2015 na página 13, porém, o anexo I não está disponível.

Causa estranheza, perceber que a Banca cobrou um assunto, cujo material não está disponível para acesso ao público em
g e r a l .

Ora, percebe-se claramente o prejuízo aos participantes do concurso, em não ter acesso ao material para se prepararem
para o certame, tão pouco, para prover recursos contra a questão.

Ao cobrar uma questão na prova, sobre um documento não disponível, a Banca prejudica a isonomia entre os candidatos.

Nestes termos, solicito e aguardo a anulação da questão.

Resposta aos Recursos
Os recursos não se referem a questões de Língua Portuguesa.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Port. Prof. Inf.

Número da questão: 4

Data do Envio: 24/11/20 15:02Inscrição: 69752
RECORRO À QUESTÃO DE NÚMERO 4, POIS NELA MESMO DIZ QUE É UM RECORTE DO TEXTO, O TEXTO ESTÁ
ESCRITO NA FORMA PADRÃO, CULTA, OU SEJA, DE FORMA CORRETA NA LÍNGUA PORTUGUESA.
NÃO SE USA UMA FRASE OU UM PEQUENO TRECHO DE UM TEXTO QUE ESTÁ NA FORMA PADRÃO, CULTA,
DENTRO DE UMA QUESTÃO QUE PEDE PARA SE ASSINALAR A FRASE QUE NÃO SE APLICA A UMA REGRA
CORRETA DA LÍNGUA PORTUGUESA.

Resposta aos Recursos
Todos os trechos destacados para as alternativas estão corretos com relação ao uso da norma-padrão. Contudo, a questão
solicita avaliar se determinada regra, mencionada no próprio comando da questão, é aplicada aos casos expostos nos
trechos (alternativas). A alternativa que deveria ser assinalada contém um caso em que incide outra regra, e não a
mencionada no comando da questão. O recurso não procede.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: Mat. Lóg. Prof. Inf.

Número da questão: 6

Data do Envio: 24/11/20 17:40Inscrição: 69987
Solicito que a questão 6 da prova Professor de Educação Infantil seja anulada, pois nenhuma das alternativa está correta,
obrigada. 

Resposta aos Recursos
Queremos encontrar o lucro, no qual temos a relação LUCRO = (peso total dos búfalos X preço por quilo) - Custo da
c r i a ç ã o .
Como se quer a quantidade de dias para que se tenha lucro, vamos encontrar a equação separadamente e em função dos
d i a s .
Peso total dos Bufalos= 200 * 400 + 200 * 2,5d
Preço ao Quilo = 22 - 0,10d
Custo da Criação = 580.000 + 200 * 2d
Substituindo na equação do LUCRO temos:
- 50 d.d + 2.600d + 1.180.000
Como quero saber o lucro máximo é só aplicar a derivada e igualar a zero, o que resulta que d=26.
Portanto é necessário no mínimo 26 dias para que o fazendeiro maximize o seu lucro. RESPOSTA D.

Manter QuestãoDecisão da Banca:



Concurso Público da Prefeitura de Céu Azul - Edital Nº. 01/2020

Página 30 de 32ANEXO DO EDITAL Nº 137/2020-COGEPS

Recursos contra o gabarito

Matéria: Mat. Lóg. Prof. Inf.

Número da questão: 9

Data do Envio: 24/11/20 0:11Inscrição: 69987
A questão 9 da prova para o cargo de Professor de Educação Infantil, foi considerada certa conforme o gabarito provisório a
letra B, mas a resposta certa é a letra A, vejamos:
O dia tem 24 horas vezes 7 dias da semana é igual a 168 horas. Thiago estuda 5 horas obrigatoriamente durante 5 dias que
corresponde a 25 horas, e durante todos os dias da semana ele estuda 14 horas por vontade própria, 14 vezes 7
corresponde a 98 horas mais as 25 horas igual a 123 horas que corresponde a 73,21% de 168 horas semanais. Resposta
aproximada de 75% que é a letra (A).

Resposta aos Recursos
A carga horária de estudo por dia é diferente. Na segunda feira são 5h de aula e mais 13h de estudos individuais, totalizando
18h. Na terça feira 5h de aula e mais 15h de estudo, totalizando 18h. Na quarta feira, 5h de aula e mais 14h de estudo
totalizando 19h. Na quinta feira 5h de aula e mais 13h de estudos totalizando 18h. Na sexta feira 5h de aula mais 13h de
estudos, totalizando 18h. No sábado 14h de estudo e no domingo 14h de estudo. Temos o total de 119h de estudo. O dia
tem 24h vezes sete dias por semana temos o total de 168h. Dessa forma 119h corresponde a aproximadamente 70,83% do
total de horas da semana. Dessa forma a resposta B (70,83%) está correta e deve ser mantida.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Ger. Leg. Prof. Inf.

Número da questão: 19

Data do Envio: 24/11/20 13:08Inscrição: 70056
O comando da questão utiliza uma imagem de texto em edição, sem, contudo, citar qual ferramenta é utilizada para a
questão. Existem diversas ferramentas disponíveis para a edição de texto, como Atom, Notepad++, Eclipse entre outros.
O gabarito da prova apresentou como opção correto a letra C, porém, existem diversas ferramentas, cuja ação não
possibilita o resultado da imagem.
Ainda, o comando da questão, solicita ao candidato analisar a imagem, a partir da posição em que o cursor se encontrava.
Ora, a imagem não apresenta o cursor antes de ser realizada a ação, forçando ao candidato a um exercício de adivinhação.
Por erro, no enunciado da questão, por não citar a ferramenta utilizada na imagem, tão pouco disponibilizar a posição do
cursor antes da ação, esta questão merece ser anulada.

Resposta aos Recursos
No Edital d Concurso Público 01/2020 do Município de Céu Azul estão publicadas as condições gerais para a realização do
referido edital. A partir da página 15 até a página 17 está descrito como se constituirão as provas de acordo com o cargo. E
na página 41, deste mesmo edital encontra-se descrito o conteúdo programático previsto de informática tanto para o nível
médio quanto para o nível superior.
A questão foi elaborada tendo como base os dois editores de texto contidos nas suítes de aplicativos constantes no edital,
ou seja Microsoft Office e LibreOffice Writer / OpenOffice Writer. Cuja a funcionalidade solicitada é a mesma em todos os
a p l i c a t i v o s .
Quanto a posição do cursor, toda e qualquer seleção se inicia a partir da posição inicial do cursor.
Sendo assim mantém-se a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Recursos contra o gabarito

Matéria: C. Esp. Prof. Ed. Inf.

Número da questão: 27

Data do Envio: 24/11/20 12:48Inscrição: 70056
O comando da questão menciona a Lei nº 1.583/2015, que aprovou o PME de Céu Azul. Ao consultar esta lei, em:
https://www.ceuazul.pr.gov.br/transparencia/atos/leis/lei-n-1583-2015 (acessado em 24/11/2020 às 12:23 hrs), percebe-se
que na verdade, trata-se do Anexo I da referida lei, embora não esteja citado no comando da questão.
Ocorre que o Anexo I não está disponível no sítio eletrônico do Município de Céu Azul para consulta. Ao acessar o menu
Atos Normativos - opção Leis, é possível acessar a Lei 1583/2015 na página 13, porém, o anexo I não está disponível.
Causa estranheza, perceber que a Banca cobrou um assunto, cujo material não está disponível para acesso ao público em
g e r a l .
Ora, percebe-se claramente o prejuízo aos participantes do concurso, em não ter acesso ao material para se prepararem
para o certame, tão pouco, para prover recursos contra a questão.
Ao cobrar uma questão na prova, sobre um documento não disponível, a Banca prejudica a isonomia entre os candidatos.
Nestes termos, solicito e aguardo a anulação da questão.

Resposta aos Recursos
Após análise da argumentação do(a) recorrente, a banca de elaboração da questão conclui que não procede a alegação de
que a Lei n. 1583/2015 (Plano Municipal de Educação) não está disponível, na íntegra, no sítio eletrônico do município de
Céu Azul-PR. A questão foi elaborada mediante o documento legal disponível na íntegra, totalizando 107 páginas, no site do
município de Céu Azul-PR, na página de Secretaria de Educação. Seu acesso encontra-se diretamente no link:https://www.c
euazul.pr.gov.br/attachments/article/5916/LEI%201583%20DE%202015%20PLANO%20MUNICIPAL%20DE%20EDUCA%C
3%87%C3%83O.pdf , ou ainda, acessando o site da prefeitura: https://www.ceuazul.pr.gov.br/, Portal da Educação, Plano
Municipal de Educação, onde o documento está disponível, em sua integralidade, no formato pdf.
Diante dos argumentos supracitados, considera-se o argumento do recurso INDEFERIDO, mantém-se a questão e o
Gabarito.
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