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Edital do Concurso Público 023/2022 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 023/2022 

 

 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DA PROVA ESCRITA (OBJETIVA), 

DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO 

DA PLATINA - PR. EDITAL 01 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR, Estado do PARANÁ, no uso de 

suas atribuições legais, considerando o disposto no item 4, e o Edital 001/2022 de 10/02/2022, bem como o 

Edital nº 017/2022, e item 6.4 do cronograma de atividades.  

 

TORNA PÚBLICO 

 

A divulgação das respostas aos recursos da Prova Objetiva do concurso público (Edital 001/2022) do 

município de Santo Antônio da Platina – PR, para os candidatos dos cargos contidos no Edital 01/2022 

conforme Anexo deste Edital.  

 

 

Art. 1º - As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos contra o Gabarito Provisório das questões da 

Prova Objetiva, para os candidatos conforme Anexo deste Edital.  

 

Art. 2º - Os pontos relativos às questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos do respectivo cargo. 

 

Art. 3º - O Gabarito Definitivo da prova Objetiva deste cargo será publicado no dia 06/05/2022. 

 

 

 

  

 

Publique-se e Cumpra-se.  

 

Santo Antônio da Platina - PR, 06 de maio de 2022 

 

 

JOSÉ DA SILVA COELHO NETO 

Prefeito do Município de Santo Antônio da Platina – PR 
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Português Fund.

Número da questão: 1

Data do Envio: 27/04/22 15:56Inscrição: 179481
Eu Luciano Gomes Lomba, portador do RG Nº 6.839.592-5 e residente domiciliar na Rua José Bonifácio Nº 174, bairro
Vila São José da cidade de Santo Antônio da Platina, venho a presença de Vossa Excelência, solicitar o esclarecimento de 2
questões referente ao concurso público para o cargo de motorista com o Edital Nº001/2022.
Verificação sobre a resposta A da questão 15 e a resposta B da questão 36 do caderno de prova objetiva aplicada no dia
24 de Abril de 2022.
     Sem mais para o momento, espero o retorno explicativa para as questões em duvida ao rever o gabarito de respostas.
             Santo Antônio da Platina, 27 de Abril de 2022.

Resposta aos Recursos
Em relação ao recurso impetrado quanto à questão 1 do Ensino Fundamental -  Língua Portuguesa, observa-se que não se
trata da prova de Língua Portuguesa.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Matemática Fund.

Número da questão: 9

Data do Envio: 25/04/22 21:42Inscrição: 169662
Na questao esta descrevende dividindo 40 por 1/2 e somando mais 5.... nao tem como o resultado der 85 se a questao esta
falando dividindo!

Data do Envio: 27/04/22 22:19Inscrição: 172259
Na questão nove a pergunta é de divisão não de multiplicação, sendo assim o resultado será a letra b- 25

Resposta aos Recursos
É uma divisão por fração. Na divisão por fração, precisa multiplicar o primeiro número pelo inverso do segundo. Logo, 40
dividido por 1/2 = 40 x 2 = 80
Portanto, 80 + 5 = 85

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 13

Data do Envio: 27/04/22 20:54Inscrição: 167747
A questão de número 13 ficou confusa para interpretação, pois pode ser entendida de 2 formas, tanto que na releitura decidi
mudar minha opinião pois na prova afirmava que o pai estudava 30 minutos com cada filha e também ENSINAVA... já a
pergunta era sobre quantas horas o Pai ESTUDAVA com as filhas. E não "...ensinava e estudava com as filhas..." Sem
mais, muito obrigado!

Resposta aos Recursos
A questão deixou claro que o pai estudava com as filhas individualmente e também em grupo. Por isso, a resposta é o
somatório do tempo de estudo (individual mais o coletivo)

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: C. Gerais Fund.

Número da questão: 17

Data do Envio: 26/04/22 21:12Inscrição: 180065
realmente a resposta "B. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo os casos previstos em Lei." é o que consta
na lei, porém a reposta "E. Fica a critério do cidadão fazer a escolha se ele irá trabalhar ou não na prefeitura." também pode
se entender como certa, tendo em vista que fica a critério de qualquer cidadão escolher se irá trabalhar ou não em qualquer
lugar que lhe chame. 
sendo assim, vejo a questão com duas possiveis repsostas.

Resposta aos Recursos
totalmente sem argumento

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: C. Gerais Fund.

Número da questão: 19

Data do Envio: 28/04/22 16:59Inscrição: 176268
Encarecidamente venho a presença de Vossa Senhoria requerer a anulação da questão numero 19 do Cargo de Operário
pelos motivos a seguir:

A referida questão faz a seguinte afirmação: " Em Santo Antonio da Platina o forte na produção agicola são as culturas de:"
Tal afirmativa utiliza o verbo ser que indica o presente momento do municipio o candidato ao estudar a parte economica
requerida no edital imprimiu o ultimo dado da SEAB - Secretaria da Agricultura e abastecimento que em seu Departamento
de Economia Rural - DERAL, expos dados conflitantes com a resposta correta publicada no gabarito provisorio. no gabarito
esta como correta a acertiva que o forte do municipio é cana de açucar e café. Os dados do DERAL indica economicamente
que a resposta correta é cana de açucar e trigo, haja vista que o trigo teve arrecadaçao de 31 milhoes de reais em 2020 e o
café apenas 12 milhoes. Sabendo que o VBP é utilizado para o fundo de participaçao do municipio em 8% fica claro que o
forte do municipio é o trigo e não o café.

Diante do exposto venho requerer a anulação da questão numero 19.

Resposta aos Recursos
essa questão que vc se ferere é a 20 e a resposta está conforme vc coloca. aqui vc amarcou a 19

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 20

Data do Envio: 25/04/22 19:37Inscrição: 176441
O café não é mais um forte da produção agrícola de santo Antônio da platina nós últimos anos 

Resposta aos Recursos
dentre as alternativas essas duas culturas são as mais fortes

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Auxiliar de Serviços Públicos

Número da questão: 22

Data do Envio: 25/04/22 19:26Inscrição: 167629
A questão fala que a troca em objetos hidráulicos tem como resposta alternativa (D) "evitar gastos com encanador e
eletricista"
Sendo assim a palavra eletricista na questão induz ao erro...pois não se fala de eletricidade na questão...o mais próximo de
resposta correta seria alternativa (B) "evitar vazamentos de agua"

Resposta aos Recursos
Troca de reparos de TORNEIRAS, VALVULAS DE DESCARGA  E CAIXAS ACOPLADAS, são fundamentais para evitar
vazamentos de água.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 27

Data do Envio: 25/04/22 22:17Inscrição: 176194
O conteúdo da pergunta não conta no edital, dessa forma prejudicando na pontuação 

Data do Envio: 25/04/22 23:21Inscrição: 174102
Sem fundamento, pois na apostila que foi lançada sobre obras, não tem nada nem se quer passando perto de alguma
explicação sobre esse assunto!!!!

Data do Envio: 27/04/22 17:08Inscrição: 166898
Na apostila para estudar não entrou essa questão. Nr 11
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Auxiliar de Serviços Públicos

Número da questão: 27

Resposta aos Recursos
São atribuições referentes ao cargo a ser exercido, é dever do candidato se preparar, a prova, tem por objetivo saber sobre
o conhecimento específico do candidato ao referido cargo. Não foi indicada nenhuma apostila, ela era de sua
reponsabilidade

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 28

Data do Envio: 25/04/22 23:37Inscrição: 174102
Ela primeiramente está em inglês!!!
Segundo que também não tem nada nas apostilas falando desse assunto!!
Deveria estar melhor elaborada e traduzida!! Muito obrigado desde já!!????

Resposta aos Recursos
slump test é um termo muito comum na construção civil.
o candidato deve se preparar para prova de conhecimntos gerais e conhecer sobre o assunto da prova objetiva.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 29

Data do Envio: 27/04/22 17:17Inscrição: 176467
A questão de número 29 indaga sobre os ingredientes necessários para preparo da argamassa. O gabarito provisório dá
como resposta correta a alternativa E (cimento, cal, areia e água). Tendo em vista que a questão não especificou qual tipo
de argamassa se referia, ficou desta forma dúbia as alternativas possíveis como resposta para a questão.

Dentre as misturas de argamassas utilizadas para revestimento são as argamassas à base de cal e as argamassas de cal e
cimento. Dependendo das proporções entre os constituintes da mistura e sua aplicação no revestimento, elas recebem
diferentes nomes em seu emprego (conforme NBR 13529/1995).

Os tipos mais comuns de argamassas são: Argamassa para assentamento, Argamassa para revestimento. Argamassa
colante, Argamassa de rejuntamento.

Sendo assim, solicito a anulação dessa questão.

Fontes bibliográficas:
https://campeaodaconstrucao.com.br/quais-sao-os-tipos-de-argamassas-existentes/

https://www.comunidadedaconstrucao.com.br/sistemas-construtivos/4/materiais/qualidade/71/materiais.html

Resposta aos Recursos
Qual das alternativas representa a melhor combinação de ingredientes necessários no preparo de argamassa? 
a questão é bem objetiva e fácil de ser interpretada, não é questionado sobre área interna, externa, piso....somente a
MELHOR COBINAÇÃO DE IGREDIENTES.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 38

Data do Envio: 25/04/22 22:20Inscrição: 176194
A questão demonstra ter mais de uma resposta incorreta.

Data do Envio: 27/04/22 17:20Inscrição: 176467
A questão 38 pede para assinalar a opção incorreta quanto aos princípios gerais de limpeza. O gabarito preliminar esboça a
alternativa A como a correta para responder a questão. Acontece que a limpeza, por exemplo, de uma casa, deve ser
iniciada pelo piso e depois pelo mobiliário, se limparmos os móveis primeiro e depois o chão, no processo de varrer o chão
os móveis ficarão sujos de novo. Dessa forma a alternativa A não é a reposta para essa questão, pois esta CORRETA a
alternativa, e na prova é pedido para assinalar a alterativa INCORRETA.
Sendo assim, solicito anulação dessa questão.
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Auxiliar de Serviços Públicos

Número da questão: 38

Resposta aos Recursos
A questão fala somente sobre relação dos principios gerais da limpeza.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Motorista

Número da questão: 22

Data do Envio: 27/04/22 20:29Inscrição: 179643
Fonte: CTB Digital.com.br
Capítulo xv das infrações artigo 170 infração gravíssima: Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via
pública, ou os demais veículos.Podemos citar também o ato de dirigir a cima de 50% do limite de velocidade da via.
ARGUMENTO:
Creio que baseado nessas afirmaçoes presentes no CTB, podemos considerar que tanto as infrações graves quanto as
gravíssimas oferecem alto risco ao infrator e aos demais.

Resposta aos Recursos
As Infrações Graves são aquelas que oferecem alto risco para o infrator e os demais, segundo entende o CTB. A multa,
portanto, é maior que para as leves e médias e tem, hoje, um valor de R$ 195,23. Além disso, são gerados cinco pontos na
CNH do infrator

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 23

Data do Envio: 25/04/22 22:25Inscrição: 171665
De dupla interpretação, saliento o equívoco da resposta da questão 23, sendo necessário observar duas características:
- técnica
- forma popular

Em nenhum manual veicular encontra-se o termo "marcha alta" ou "marcha baixa", porém, trazem marcha leve e marcha
pesada, pois se analisarmos a questão das marchas, tecnicamente falando, o carro tem duas marchas: à frente e à ré, mas
há popularmente conhecidas como marchas do veículos, o que na realidade são as velocidades.
Como se trata de uma prova para motoristas profissionais, acredito que deve ser levado em consideração a forma técnica,
pois mesmo se for utilizar a forma popular, é comum falar em marcha leve e pesada. 
Não se deve confundir quando se trata de veículos com duas ou mais caixas, aí sim se usa o termo caixa alta e baixa.
Já em relação ao freio motor, é comum encontrar nas vias, placas de sinalização de advertência com seguinte termo: NA
DESCIDA, USE O FREIO MOTOR!
Não há um registro que se conheça, onde a sinalização de trânsito advirta que se use marcha alta.
Sendo assim, espero que considerem para a questão 23 a resposta (C) utilize o freio motor, ou cancele a questão pela dupla
interpretação.

Observem o que o CTB - Código de Trânsito Brasileiro traz no Anexo I - Dos conceitos e definições, sobre freio motor:

FREIO DE SEGURANÇA OU MOTOR:
Dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo no caso de falha no freio de serviço.

Ou seja, o próprio CTB define como marcha, o deslocamento do veículo.

At.te

Jairo José Loureiro

Motorista Profissional
Instrutor de Trânsito
Instrutor de Curso Especializado (Resolução Contran 789/20)
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Motorista

Número da questão: 23

Resposta aos Recursos
Sempre ao descer ladeiras com veículos pesados , deve-se utilizar o freio motor do veículo.
Direção defensiva salva vidas!

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 27

Data do Envio: 25/04/22 20:50Inscrição: 168885
Essa questão traz margem para dupla interpretação e consequentemente duas possibilidades de resposta. Porque conforme
o enunciado "Ao perceber que o ônibus está perdendo pressão dos pneus traseiros do lado direito e estando próximo
(menos de 5 km) do destino final, o condutor pode optar pelas opções que se apresentam no gabarito A (Terminar o
percurso com velocidade reduzida e segura) na possibilidade de não ter um local seguro para parar até o final do percurso.
E a opção B (Estacionar o veículo com segurança o mais rápido possível e verificar o problema) o que poderá ser viável só
ao final do percurso.... Ou seja, a questão deixa margem para mais de uma resposta correta. Portanto peço deferimento
desse recurso e anulação dessa questão!

Resposta aos Recursos
Sempre em qualquer caso de problemas com o veículo, deve-se estacionar em segurança o mais rápido possível.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 30

Data do Envio: 25/04/22 21:38Inscrição: 167698
Segundo código de transito brasileiro todo acidente com vitima independentemente da gravidade há necessidade de acionar
a policia militar no locar!

Venho através deste recurso buscar anulação por haver duas respostas cabíveis na pergunta.

Há pergunta não ficou claro que seria para fazer a remoção da vitima e nem para fazer a segurança do local do acidente e
da equipe de socorrista.

Sendo assim é uma pergunta compostas de dois acertos.

Tendo como reposta 
(Policia militar e Corpo de bombeiros)
     
Desde já muito obrigado pela atenção.  

Resposta aos Recursos
Serviço de emergência para acidentes com vítimas.
Corpo de bombeiros 193
A vida em primeiro lugar!

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 31

Data do Envio: 25/04/22 17:56Inscrição: 168885
A faixa de transito de linha branca contínua significa a divisão de fluxos de mesmo sentido segundo o CTB ou regulação de
fluxos do mesmo sentido. Portanto o gabarito correto é a opção A e não a B(mão dupla) no gabarito provisório.

Data do Envio: 25/04/22 20:58Inscrição: 171665
De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização, Volume IV, do CONTRAN -Conselho Nacional de Trânsito, de 2007, Pág.
07, onde define o padrão de cores, informa no item 4.4.2, que a sinalização horizontal com linha ou faixa de cor branca, é
utilizada para:
– Separar movimentos veiculares de mesmo sentido.
Já nas páginas 21 e 22 do mesmo Manual, indica no item 5.2: Linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido (LMS)
Separam os movimentos veiculares de mesmo sentido e regulamentam a ultrapassagem e a
transposição.
Definição A LMS – 1 ordena fluxos de mesmo sentido de circulação delimitando
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Motorista

Número da questão: 31

o espaço disponível para cada faixa de trânsito e regulamentando as
situações em que são proibidas a ultrapassagem e a transposição
de faixa de trânsito, por comprometer a segurança viária.
Cor Branca

Sendo assim, é certo afirmar que a resposta correta para a Questão 31, é a resposta (A) via de sentido único.
A resposta contida no gabarito como sendo a resposta correta a (B) Mão dupla, não procede e está totalmente equivocada.

At.te

Jairo José Loureiro

Motorista Profissional
Instrutor de Trânsito
Instrutor de Cursos Especializados (Resolução 789/20)

Data do Envio: 26/04/22 7:30Inscrição: 174823
Segundo o CTB a linha branca contínua serve para regular o fluxo de veículos no mesmo sentido da via ou simplesmente
dividi-los. OU seja, o enunciado "A faixa de trânsito de linha branca contínua significa": Via de sentido único. Opção A do
gabarito na prova. Porém o gabarito provisório trouxe como correta a opção B) Mão dupla. Portanto peço o deferimento
desse recurso e alteração no gabarito!

Data do Envio: 26/04/22 20:59Inscrição: 175692
Resposta para ser analisada 

Resposta deveria ser (A)

Data do Envio: 27/04/22 20:47Inscrição: 172270
A questão fala sobre faixa de trânsito de linha contínua branca. Segundo a resolução n°236 de 11 de maio de 2007 definição
A LMS-1 ordena fluxo do mesmo sentido de circulação delimitando o espaço disponível para cada faixa de trânsito, cor
branca. Definição A LFO-1 divide fluxos  opostos de circulação cor amarela.

Data do Envio: 27/04/22 20:50Inscrição: 179643
Fonte: WWW.detran.pi.gov.br
Faixa branca contínua:Quando traçada ao longo da pista de rolamento,divide faixas em fluxos de mesmo sentido e não
permite mudança de faixa de tráfego.
ARGUMENTO:
Além da citiçao acima o Detran afirma que è a faixa amarela contínua que indica via de mão dupla e não permite a mudança
de faixa do veículo.Assim sugiro a anulação da questão 31, pois o Gabarito indica como resposta correta a alternativa B.

Data do Envio: 27/04/22 22:21Inscrição: 172259
A linha branca continua significa terceira faixa, e não via de mão dupla, na via de mão dupla as faixas são amarelas 
Sendo assim a alternativa correta é a letra e

Data do Envio: 28/04/22 10:31Inscrição: 180065
segundo consta no gabarito a resposta é a letra B, porém a resposta A não está errada, pois, as faixas brancas continuas
também podem significar VIA DE SENTIDO UNICO.

sendo assim temos duas respostas corretas na questão, o que induz ao erro, tendo que escolher apenas uma.

Resposta aos Recursos
Questão invalidada, por haver erro, sendo duas respostas corretas.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Questão invalidada, por haver erro e possibilidade de diar respostas corretas para mesma questão.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 27/04/22 22:22Inscrição: 172259
A funcao da embreagem é nao encavalar marcha, pois para ligar o carro não é necessário usar a embreagem, pois o
mesmo é colocado em neutro e dado partida 
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Motorista

Número da questão: 32

Sendo assim a alternativa correta é a letra d

Resposta aos Recursos
Na afirmativa falamos sobre "Função PRINCIPAL da embreagem"

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 36

Data do Envio: 27/04/22 21:01Inscrição: 179643
Fonte: Https:\\ autoesporte.globo.com
Para atravessar um alagamento o ideal è usar primeira ou segunda marcha, e atravessar a água com o giro do motor
constante e com a rotação por volta dos 2500 Rpm.
ARGUMENTO:
considerando que a matéria foi publicada por uma das melhores revistas do seguimento automobilístico e que seus artigos
são baseados no conhecimento de especialista creio que minha resposta deve ser reconsiderada, uma vez que a revista
orienta o uso da primeira ou segunda marcha e a manutenção do giro do motor, diferentemente da resposta do gabarito que
afirma que deve ser usada unicamente a primeira marcha e controlada a velocidade fazendo uso da embreagem,uso esse
que pode ocasionar danos ao disco de embreagem.

Resposta aos Recursos
Trechos alagados,sempre se atravessa em primeira marcha, jamais se entra diretamente usando uma marcha mais leve
pois o veículo precisa tracionar, engatar a segunda marcha e atravessar o trecho é totalmente errado e perigoso.
Sempre em primeira marcha.
Direção defensiva salva vidas!

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Operário

Número da questão: 30

Data do Envio: 26/04/22 16:29Inscrição: 174784
Olá Boa tarde sobre a questão 30 eu descordo da resposta pois se a colher de Pedreiro não é cortante o apá também não é
se tem uma ferramenta que não é cortante é o rompe porque é uma ferramenta usada pra quebrar ou seja ela fura por
impacto. E não é cortante apresenta essa pergunta pra qualquer técnico de segurança de trabalho que acredito que a
resposta será a mesma.no aguardo da resposta obrigado. 

Data do Envio: 27/04/22 8:05Inscrição: 173039
Todas as ferramentas em questão são cortantes, o que as diferencia é o tipo de corte e o grau de intensidade, INCLUSIVE
a colher de pedreiro é considerada uma mini pá, sendo assim, NÃO HÁ EXCEÇÃO !!!

Resposta aos Recursos
A unica ferramenta NÃO cortante da questao elaborada dentre as opções é a colher de pedreiro, esta NÃO possui lamina
em nenhum lado.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 31

Data do Envio: 26/04/22 12:16Inscrição: 173659
Questão 31 foi formulada de maneira incompleta, pois não especificou se era área externa ou interna, sendo que para cada
tipo de área é utilizada um tipo específica de argamassa. 

Resposta aos Recursos
Assentamento de piso sobre piso utiliza-se AC3.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Português Médio

Número da questão: 1
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Português Médio

Número da questão: 1

Data do Envio: 25/04/22 18:55Inscrição: 182691
Questão 31 da prova.

A Incidência lateral de calcâneo é também denominada: 

Segundo o gabarito da questão foi a letra C.

No entando Segundo o Livro - Técnicas Radiográficas 2º edição, autor Antonio Biasoli Jr.

Nas páginas 341 e 342 demonstra que a inciência lateral também é donominada Perfil médio lateral.

Portanto o gabarito correto seria a letra E.

Planto dorsal é uma insidencia Axial e não lateral.

Segundo outra Referência bibliográfica, no Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada - 8º Edição -
Kenneth L. Bontrager

No Capítulo 6, página 236 a incidência Lateral de calcânio ou Perfil de calcânio, é chamada de Médio Lateral.
Ver Figura 6-74. 

Existem 2 incidências básicas para calcânio.

1. Plantodorsal (axial) e
Perfil que é a incidência Lateral - Médio lateral letra E.

Data do Envio: 25/04/22 20:44Inscrição: 179279
D

Data do Envio: 26/04/22 0:53Inscrição: 170105

Data do Envio: 26/04/22 10:13Inscrição: 171755

Data do Envio: 26/04/22 11:22Inscrição: 167004
Nesta questão consta duas alternativas iguais, a alternativa A é semelhante a alternativa C.

Data do Envio: 26/04/22 15:10Inscrição: 171078
Fundamentaçao para anulação da questão 31 do caderno de prova:
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 017/2022 GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR.
Edital 001/2022 de 10/02/2022
Segundo livro Tratado de Posicionamento Radiografico  Kenneth L. Bontrager e John P. Lampignano 

Na pagina 220 utilizamos o posicionamento médio lateral e látero medial como alternativa o que traz como a resposta certa a
letra E no gabarito.

Ainda podendo ser B e E caso considere o posicionamento alternativo como correto.

O gabarito nos traz assertiva C como correta a página 222 nos mostra como incidência axial não como lateral.

Pagina 220

220-  MEMBRO INFERIOR
LATERAL – INCIDÊNCIAS MÉDIO-LATERAL OU LÁTERO - MEDIAL:PÊ
Patologia Demonstrada
Localização e grau do deslocamento anterior e posterior dos fragmentos 
de fratura, ou anormalidades nos espaços articulares, derrames de 
teci¬dos moles e localização de corpos estranhos radiopacos são demonstrados.
Pé 
básica 
AP
Oblíqua 
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Português Médio

Número da questão: 1

Lateral

Fatores Técnicos
Tamanho do filme - 18 x 24 cm (8 x 10 polegadas) - pé menor ou 24 x 30 cm 
(10 x 12 polegadas) - pé maior
Écran de detalhes, mesa de exame
Faixa de 60 ::!:: 5 kVp
Técnica e dose: 
Proteção Colocar escudo de chumbo sobre a região pélvica para proteger as gônadas.

Posição do Paciente Realizar a radiografia com o paciente em decúbito 
lateral; fornecer travesseiro para descanso da cabeça.

Posição da Parte (Incidência Médio-lateral) EB
Flexionar o joelho do lado afetado cerca de 45°; colocar a perna oposta atrás
do membro em questão para evitar super-rotação da perna afetada.
Com cuidado, flexionar dorsalmente o pé, se possível, para ajudar o posiciona¬
mento para uma incidência lateral verdadeira do pé e tornozelo.
Colocar um apoio sob a perna e o joelho, se necessário, para que a superfície 
plantar esteja perpendicular ao chassi. Evitar a super-rotação do pé.
Alinhar o eixo longitudinal do pé com o eixo longitudinal do chassi (a menos
que a colocação em diagonal seja necessária para incluir o pé por inteiro)
Centralizar a região média da base dos metatarsos com o Rc.

Raio Central
RC perpendicular ao chassi, direcionado para o cuneiforme médio (ao nível da 
base do terceiro metatarso)
DFoFi mínima de 40 polegadas (100 cm)

Colimação Colimar as margens cutâneas externas do pé para incluir 
cerca de 1 polegada ou 2 a 3 cm proximais à articulação do tornozelo.

Incidência látero-medial alternativa: A incidência látero-medial pode ser
realizada como uma incidência lateral alternativa. Ela pode ser mais 
desconfortável ou dolorosa para o paciente, mas pode ser mais fácil 
obter uma incidência verdadeira nessa posição.

Critérios Radiográficos
Estruturas Mostradas: . O pé, por inteiro, deve ser demonstrado, bem
como pelo menos 1 polegada ou 2,5 cm da extremidade distal da tíbia 
e fíbula. Os metatarsos estarão quase sobrepostos, e apenas a tuberosidade 
do quinto metatarso é vista lateralmente.
Posição: . O eixo longitudinal do pé deve estar alinhado com o eixo 
longitudinal da porção do filme. . A lateral verdadeira é obtida quando 
a articulação tibiotalar estiver aberta, a porção distal da fíbula estiver 
sobreposta pela região posterior da tíbia e as porções distais dos metatarsos 
estiverem sobrepostas.
Colimação e RC: . Todas as estruturas de tecidos moles, das falanges
até o calcâneo, devem estar incluídas no centro dos quatro lados do 
campo de colimação, com o centro (RC) direcionado para a região do 
cuneiforme media!.
Critérios de Exposição: . O contraste e a densidade ótimos devem 
visualizar as bordas dos tarsos e metatarsos sobrepostos. . Nenhum movimento:
margens corticais e tramas trabeculares do calcâneo e porções não 
¬sobrepostas de outros ossos dos tarsos devem parecer nitidamente definidas.

 
PG 222

222-  MEMBRO INFERIOR
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Português Médio

Número da questão: 1

INFERIOR - CALCÃNEO

Fatores Técnicos
Tamanho do filme - 18 x 24 cm (8 x 10 polegadas)
Dividir ao meio, em sentido transversal
Écran de detalhes, mesa de exame
Chassi digital - usar máscara de chumbo
Faixa de 70 :!:: 5 kVp
Aumentar 8- 10 kVp para outras incidências do pé
Técnica e dose: em kV mAs Cu!. LM. Gan.

Patologia Demonstrada
Patologias ou fraturas com deslocamento me¬dial ou lateral podem ser 
demonstradas.
Calcâneo
básica
Plantodorsal (axial) 
lateral

Proteção Colocar escudo de chumbo sobre a região pélvica para 
proteger as gônadas.

Posição do Paciente Realizar a radiografia com o paciente em decúbito
dorsal ou sentado na mesa de exame, com a perna completamente estendida.

Raio Central
Direcionar o RC para a base do terceiro metatarso de modo a emergir 
ao nível logo abaixo do maléolo lateral.
Inclinar o RC em um ângulo de 40° cefalicamente, a partir do eixo
longitudinal do pé (que também pode ser de 40° partindo da posição 
vertical se o eixo longitudinal do pé estiver perpendicular ao chassi). 
(Ver Observação abaixo.)
DFoFi mínima de 40 polegadas (100 cm).
Posição da Parte 
Centralizar e alinhar a articulação do tornozelo com o RC e com o eixo
longitudinal da porção do chassi que vai ser exposta.
Rexionar o pé dorsalmente, de modo que a superfície plantar esteja
quase perpendicular ao chassi.
Com uma atadura, fazer uma alça em torno do pé e solicitar ao paciente 
que a tracione gentil mas firmemente, para manter a superfície plantar 
o mais próximo do perpendicular possível ao chassi. (Não mantenha o 
paciente nessa posição além do tempo necessário, pois pode ser muito 
desconfortável.)
Colimação Colimação fechada com a região do calcâneo.
Critérios Radiográficos
Estruturas Mostradas: . O calcâneo, por inteiro, deve ser visualizado,
desde a tuberosidade, posteriormente, até a articulação talocalcânea, anteriormente.
Posição: . Sem rotação; a porção do sustentáculo do tálus deve aparecer no
 perfil medialmente.
Colimação e RC: . O RC e o centro do campo de colimação devem estar a 
meio caminho entre o maléolo lateral distal e o sustentáculo do tálus.
Com o pé na flexão apropriada de 90°, o alinhamento correto e a 
angulação do RC são evidenciados por um espaço articular talocalcâneo 
aberto, sem distorção da tuberosidade calcânea.
Observação: A angulação do RC deve ser aumentada se o eixo longitudinal 
da superfície plantar não for perpendicular ao  chassi.
Critérios de Exposição: . O contraste e a densidade ótimos se o paciente 
não tiver se movimentado demonstrarão as bordas ósseas e as tramas 
trabeculares nitidamente e, pelo menos, fracamente visualizarão a articulação
 talocalcânea sem superexposição da tuberosidade distal.
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Português Médio

Número da questão: 1

 

Data do Envio: 26/04/22 18:55Inscrição: 168063
Na questão 24 (vacina hepatite A) a resposta que o gabarito coloca como correta; Não condiz com PNI!
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) alterou, em 201?7, a faixa etária do esquema de dose única da vacina para
crianças entre 15 meses e antes de completar ?5 anos de idade.
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Calendario-Nacional-de-Vacinacao

Data do Envio: 26/04/22 20:49Inscrição: 169514
Na 3° questão existem duas alternativas corretas segundo o enunciado já que a alternativa "D" também é incorreta, as duas
ocorrências da palavra "JÁ" NÃO tem o mesmo sentido (temporal).
Dessa forma, solicito a anulação da mesma.

Data do Envio: 27/04/22 15:43Inscrição: 177205
Venho por meio deste recurso pedir a reavaliação da questão número 31 da prova de Técnico em Radiologia onde a
questão em seu enunciado pergunta sobre a incidência lateral de calcâneo é também denominada:
Gabarito c - Planto dorsal
Está incidência Planto dorsal está relacionada a incidência Axial de calcâneo. No caso a lateral de calcâneo e também
denominada de médio lateral. 
Isto pode ser encontrado na 5 edição do livro de Bontrager em sua página 223.

Data do Envio: 27/04/22 16:12Inscrição: 176779
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PRESENTE CONCURSO PUÚBLICO PARA O CARGO DE ATENDENTE PARA
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR, VENHO SOLICITAR RECURSO DA QUESTÃO 39, A BANCA
CONSIDEROU CORRETA A ALTERNATIVA "b". ACONTECE QUE HAVIA NA QUESTÃO DUAS ALTERNATIVAS COM A
MESMA RESPOSTA O QUE PODE SER CONSIDERADO DUPLICIDADE E MARCAÇÃO NAS ALTERNATIVAS, SENDO
ASSIM A ALTERNATIVA "A" E "C" POSSUI A MESMA RESPOSTA O QUE GERA DUVIDA, NESSE SENTIDO QUANDO A
QUESTÃO SE REVESTE DE DUVIDA DEVE A BANCA ANULAR A QUESTÃO PARA NÃO PREJUDIQUE OS
CANDIDATOS TENDO EM VISTA QUE OUTRAS PROVAS HAVIA A MESMA DUPLICIDADE EM QUESTÃO CONFORME
RELATADO EM ATA PELO FISCAL DO DIA DA PROVA. 

Data do Envio: 27/04/22 16:12Inscrição: 166525
Praticamente as respostas da parte de conhecimento específico do cargo de técnico em enfermagem estavam todas
corretas então estava muito difícil achar a mais correta era rara a que não tinha nada a ver com enunciado 

Data do Envio: 28/04/22 11:24Inscrição: 170156

Data do Envio: 28/04/22 13:56Inscrição: 177827
Pergunta 21,27,31,perguntas cm dupla resposta!

Data do Envio: 28/04/22 16:32Inscrição: 169017

Resposta aos Recursos
Em relação aos recursos impetrados contra resultado da Questão 1 de Língua Portuguesa, tem-se:

- Sete dos recursos não dizem respeito à prova de Língua Portuguesa. 

- Recursos que só citaram letra ou número, sem indicação de justificativa, foram desconsiderados.

- Em relação ao recurso que diz "Nesta questão consta duas alternativas iguais, a alternativa A é semelhante a alternativa
C.", tal afirmativa não condiz com a questão 1 de Língua Portuguesa.

- Em relação ao recurso que diz "Na 3° questão existem duas alternativas corretas segundo o enunciado já que a alternativa
"D" também é incorreta, as duas ocorrências da palavra "JÁ" NÃO tem o mesmo sentido (temporal). Dessa forma, solicito a
anulação da mesma.", observa-se que na questão 1 não se faz referência a tal elemento linguístico e que recurso parecido
foi impetrado contra a questão 3, tendo sido respondida naquele local.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 2

Data do Envio: 25/04/22 20:45Inscrição: 179279
B

Data do Envio: 27/04/22 11:33Inscrição: 169131
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Português Médio

Número da questão: 2

OLA GOSTARIA DE ENTRAR COM RECURSOS SOBRE AS QUESTÕES 34 E 20 DA PROVA DE ATENDENTE HOUVE
ERROS 

Data do Envio: 28/04/22 15:08Inscrição: 178769
  Discursiva as respostas.

Data do Envio: 28/04/22 16:33Inscrição: 169017

Resposta aos Recursos
Em relação aos recursos impetrados contra a Questão 2 de Língua Portuguesa, tem-se o que segue:

- O recurso que só apresenta a letra "B" não se apresentou justificativa, sendo, portanto, desconsiderado.

- O recurso que diz "OLA GOSTARIA DE ENTRAR COM RECURSOS SOBRE AS QUESTÕES 34 E 20 DA PROVA DE
ATENDENTE HOUVE ERROS" não diz respeito à prova de Língua Portuguesa, sendo, portanto, desconsiderado.

- O recurso que diz "Discursiva as respostas" não é explicado, sendo, portanto, desconsiderado.

- Em relação ao recurso que diz "Texto fala preconceito entre rede pública interferindo na escolha graduação incorreto falar
que qualidade não interfere.", observa-se que a alternativa que citava qualidade é a C: "o termo “qualidade” não é adequado
para diferenciar as duas modalidades de ensino.". Em relação a isso, o texto NÃO difere os dois níveis de ensino em relação
à qualidade, mas por outras características, o que fica claro no 5o período: "Os três especialistas são categóricos ao afirmar
que no contexto de diferenciar os dois a palavra 
“qualidade” não é pertinente.". Portanto, o conteúdo da letra C está adequado ao texto, não sendo esta a alternativa a ser
assinalada.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 3

Data do Envio: 25/04/22 20:45Inscrição: 179279
E

Data do Envio: 26/04/22 10:11Inscrição: 171755
Na questão de número 3 as duas possíveis alternativas incorretas como pedido no enunciado a alternativa D também se
enquadra como incorreta, pois as duas ocorrências da palavra "já" não tem o mesmo sentido, o primeiro indica alternância e
o segundo indica algo imediato ou seja ele é temporal, sendo assim ela se torna incorreta.

Data do Envio: 26/04/22 12:16Inscrição: 168655
Na 3° questão a alternativa "D" também é incorreta, pois, as duas ocorrências da palavra "JÁ" NÃO tem o mesmo sentido
(temporal).
O primeiro "já" indica alternância e o segundo indica algo imediato ou seja ele sim é temporal, diferente da primeira. Dessa
forma, solicito a anulação da mesma que consta duas alternativas corretas segundo o enunciado.

Resposta aos Recursos
Em relação aos recursos impetrados contra o gabarito da questão 3 de Língua Portuguesa, tem-se o que segue:

- Recurso que só apresentou alternativa, mas não justificou, foi desconsiderado.

- Em relação ao recurso que diz: "Na questão de número 3 as duas possíveis alternativas incorretas como pedido no
enunciado a alternativa D também se enquadra como incorreta, pois as duas ocorrências da palavra "já" não tem o mesmo
sentido, o primeiro indica alternância e o segundo indica algo imediato ou seja ele é temporal, sendo assim ela se torna
incorreta." e outro recurso semelhante, observa-se que o argumento não procede, uma vez que a letra D é indicada no
gabarito como a alternativa a ser marcada, ou seja, a alternativa INCORRETA.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 4

Data do Envio: 25/04/22 20:46Inscrição: 179279
C

Data do Envio: 28/04/22 14:43Inscrição: 170533
A questão me dá duas possíveis respostas, tanto a LETRA C: "isso" que retoma a falas preconceituosas, como a LETRA B
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Português Médio

Número da questão: 4

com a palavra "recorrente" que me diz que é "bastante comum" e procurando no google me confirma isso: 
"15 sinônimos de recorrente para 2 sentidos da palavra recorrente: Que aparece COM FREQUÊNCIA: 1 amiudado, assíduo,
COMUM, contumaz, COSTUMEIRO, cotidiano, habitual, ordinário, periódico, presente, regular, rotineiro, usual, vulgar". 

Peço que anulem a questão, pois não faz sentido duas respostas para uma questrão.

Resposta aos Recursos
No que tange aos recursos impetrados quanto à questão 4 de Língua Portuguesa, tem-se:

- Um recurso não se apresentou justificativa, sendo, portanto, desconsiderado.

- Em relação ao recurso que diz "A questão me dá duas possíveis respostas, tanto a LETRA C: "isso" que retoma a falas
preconceituosas, como a LETRA B com a palavra "recorrente" que me diz que é "bastante comum"", observa-se que a
análise relativa ao item B não é adequada. Embora a intepretação semântica do advérbio esteja adequada, essa palavra
NÃO "foi utilizada para descrever o dilema dos alunos da escola pública", mas sim para descrever falas preconceituosas,
conforme confirma o contexto em que foi usada: "É recorrente ouvir falas preconceituosas, simplistas ou irreais sobre
alguma das modalidades.". Mantém-se, portanto, o gabarito inicialmente publicado. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 5

Data do Envio: 25/04/22 20:46Inscrição: 179279
C

Resposta aos Recursos
Não se apresentou justificativa. Recurso não procede.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Matemática Médio

Número da questão: 6

Data do Envio: 25/04/22 20:48Inscrição: 179279
C

Resposta aos Recursos
RECURSO SEM FUNDAMENTAÇÃO

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 7

Data do Envio: 25/04/22 20:48Inscrição: 179279
A

Resposta aos Recursos
Recurso sem Fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 8

Data do Envio: 25/04/22 20:48Inscrição: 179279
A

Data do Envio: 27/04/22 21:37Inscrição: 166869
A questão pergunta o número que vai se aproxima. E a resposta que deu correta (letra E), esse é  o resultado exato da
divisão de fração. Não o que mais se aproxima.
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Matemática Médio

Número da questão: 8

Resposta aos Recursos
Não é o resultado exato. A resposta exata seria 4/3, que é uma dízima periódica (1,3333...). Portanto, a questão está
mantida. Letra E

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 9

Data do Envio: 25/04/22 20:51Inscrição: 179279
A

Resposta aos Recursos
Recurso sem Fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 10

Data do Envio: 25/04/22 20:52Inscrição: 179279
D

Resposta aos Recursos
Recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 11

Data do Envio: 25/04/22 20:52Inscrição: 179279
A

Resposta aos Recursos
Recuro sem fundmentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 12

Data do Envio: 25/04/22 20:52Inscrição: 179279
E

Data do Envio: 26/04/22 0:53Inscrição: 166506
40^2 + 70^2 = x^2
1600 + 4900 = x^2
rq 6500 = x^2
rq = 80
 80+40+30 = 150

                  3000/150 = 20 voltas

Resposta aos Recursos
O cálculo é 40^2 + 30^2 = x^2
x = 50. Logo, o período é de 120m, 25 voltas para completar 3km

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 13

Data do Envio: 25/04/22 18:19Inscrição: 167296
como o resultado de 300 dividido por 1/2 e somado com 35, daria resultado 635 ? Venho por meio deste questionar o calculo
acima pois 300 dividido 1/2 é 150 somado com 35 o resultado será 185 ,então questão correta será letra A e não a B.

Data do Envio: 25/04/22 20:53Inscrição: 179279
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Matemática Médio

Número da questão: 13

B

Data do Envio: 26/04/22 20:19Inscrição: 168809
Qual é o resultado da expressão: 300 dividido por ½ e somado com 35?

essa questao o resultado é 185 e nao 635 como esta no gabarito pois ½ seria meio/metade e nao o dobro... 1

Resposta aos Recursos
Dividir um número por 1/2 (0,5) é o mesmo que multiplicar por 2 (princípio da divisão por fração, multiplica o primeiro número
pelo inverso do segundo). Logo, 300 dividido por 1/2 = 600, 600 + 35 = 635

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 14

Data do Envio: 25/04/22 20:53Inscrição: 179279
B

Resposta aos Recursos
Recuso sem fandamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 15

Data do Envio: 25/04/22 20:54Inscrição: 179279
D

Resposta aos Recursos
Recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: C. Gerais Médio

Número da questão: 16

Data do Envio: 25/04/22 20:54Inscrição: 179279
C

Data do Envio: 25/04/22 21:53Inscrição: 166875
SOLICITO O CANCELAMENTO DA QUESTÂO 16, tendo em vista não possuir alternativa correta. De acordo com a Lei
1350/2014, a mesma cita em seu artigo 25, a duração do período probatório de 3 anos, (assim como a emenda
constitucional número 19 de 1998 alterando a lei federal 8112 de 1990). Tendo em seus incisos descritos os fatores
conforme ordem abaixo.
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período
de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo,
observados os seguinte fatores:

I - Assiduidade;

II - Disciplina;

III - Capacidade de iniciativa;

IV - Produtividade;

V - Responsabilidade.

Sendo assim na questão onde indagado, conforme a seguir: “Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 02 (dois) anos, durante o qual sua adaptabilidade,
aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo”, observados os seguintes requisitos:
I - idoneidade moral; II - assiduidade; III - disciplina; IV - produtividade; V - responsabilidade; VI - capacidade de iniciativa.
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: C. Gerais Médio

Número da questão: 16

Sendo verdadeira as opções II;III;IV;V;VI
Tendo como opções de resposta as alternativas conforme abaixo (nenhuma correta):
A. Somente os itens I, III e V. 
B. Somente os itens II, III e V. 
C. Somente os itens I, II, III e V. 
D. Somente os itens II, III, V e VI. 
E. Todos os itens, I, II, III, IV, V e VI.

Sendo assim não temos nenhuma alterativa correta. 
NO artigo 82 da lei 1350/2014, no seu artigo 82, também justifica que estão revogados todas as disposições contraria a sua
lei, Portanto os itens citado de acordo com a lei 02/93 encontram-se alterados pela lei 1350/2014 na qual é de posterior
publicação. 
h t t p s : / / l e i s m u n i c i p a i s . c o m . b r / a 1 / p r / s / s a n t o - a n t o n i o - d a - p l a t i n a / l e i - o r d i n a r i a / 2 0 1 4 / 1 3 5 / 1 3 5 0 / l e i - o r d i n a r i a - n - 1 3 5 0 - 2 0 1 4 - d i s p o e - s
o b r e - o - p l a n o - d e - c a r r e i r a s - c a r g o s - e - r e m u n e r a c a o - d o s - s e r v i d o r e s - d o - m u n i c i p i o - d e - s a n t o - a n t o n i o - d a - p l a t i n a - e - d a - o u t r a s - p r o v i
dencias?q=1350

Data do Envio: 27/04/22 9:05Inscrição: 168363
DESEJO ENTRAR COM RECURSO
Art. 25. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por
período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do
cargo, observados os seguinte fatores:

I - Assiduidade;

II - Disciplina;

III - Capacidade de iniciativa;

IV - Produtividade;

V - Responsabilidade.

Art. 82. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as contidas
na Lei Municipal nº 412/2005.

Data do Envio: 27/04/22 17:09Inscrição: 177360
Se foi cancelado do enfermagem , teria ser cancelado todas as outras

Resposta aos Recursos
A questão fez referência a uma lei específica e a um artigo específico e não a outras leis ou outros artigos que não se refere
a essa Lei

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 17

Data do Envio: 25/04/22 20:54Inscrição: 179279
B

Data do Envio: 27/04/22 17:10Inscrição: 177360
Cancelar , pois cancelou enfermagem, é a mesma questão 

Resposta aos Recursos
Recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 18

Data do Envio: 25/04/22 20:55Inscrição: 179279
A

Data do Envio: 27/04/22 17:11Inscrição: 177360
Mesma questão cancelada do enfermagem
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: C. Gerais Médio

Número da questão: 18

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 19

Data do Envio: 25/04/22 20:55Inscrição: 179279
B

Data do Envio: 27/04/22 17:11Inscrição: 177360
Cancelar, mesmo cancelado enfermagem 

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 20

Data do Envio: 25/04/22 20:56Inscrição: 179279
C

Data do Envio: 26/04/22 11:43Inscrição: 182197
A questão mencionada fala sobre o surgimento da nova variante ômicron e aponta como opções de resposta as seguintes:
China
Japão
Coreia
África do Sul
Canadá
No entanto, de acordo com a OMS a variante foi descoberta por pesquisadores da Universidade de KwaZulu-Natal, mas o
primeiro contágio deu-se em Botsuana país localizado na África Austral. Logo, não se pode afirmar que a variante foi
detectada na África do Sul e sim estudada e identificada por pesquisadores do país. 
Desta forma, afirma-se que a questão não apresenta a opção correta de resposta, uma vez que pergunta onde a variante foi
detectada inicialmente e não o local em que os estudos a descobriram. Devendo assim, ser anulada. 

Data do Envio: 26/04/22 21:45Inscrição: 167109
Anulação da questão 20.
A questão refere a variante omicron sars CoV 2. Conforme consta no gabarito o vírus foi detectado inicialmente na África do
Sul. No entanto existem vários estudos que contrariam essa afirmativa. A Nigéria comunicou que detectou três casos da
variante um mês antes da África do Sul encontrar a nova cepa. Diante dessas afirmações e teorias não confirmadas pela
comunidade científica sobre outras hipóteses da origem do vírus, sugiro a anulação da questão.

Data do Envio: 27/04/22 16:33Inscrição: 176951
20. A variante ômicron do vírus SARS-CoV-2 é considerada uma variante de preocupação pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). Espalhou-se pelo mundo: em meados de janeiro, já era a cepa predominante no
planeta, tendo provocado um aumento no número de casos de Covid-19 por onde passou. No Brasil, ela
causou um recrudescimento na pandemia, interrompendo um movimento de queda no número de casos e
mortes causadas pelo SARS-CoV-2. Em qual país essa variante foi detectada inicialmente?
A. China.
B. Japão.
C. Coreia.
D. África do Sul.
E. Canadá.

Não tem resposta correta, pois conforme sites renomados, informados abaixo como fonte contendo os dados necessários
neles, a resposta para a pergunta onde a variante omicrom teve início é na Holanda nos dias 19 e 23 de novembro.Pais que
não consta nas sugestões de resposta da prova.

h t t p s : / / n o t i c i a s . u o l . c o m . b r / u l t i m a s - n o t i c i a s / a f p / 2 0 2 1 / 1 1 / 3 0 / v a r i a n t e - o m i c r o n - e s t a v a - p r e s e n t e - n a - h o l a n d a - d e s d e - 1 9 - d e - n o v e m
bro.htm

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/variante-omicron-apareceu-na-holanda-antes-de-voos-da-africa-do-sul/



Concurso da Pref. Santo Antônio da Platina - Edital 001/2022 - Diversos Cargos

Página 18 de 197

Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: C. Gerais Médio

Número da questão: 20

h t t p : / / w w w . e f e . c o m / e f e / b r a s i l / m u n d o / h o l a n d a - i d e n t i f i c o u - o m i c r o n - u m a - s e m a n a - a n t e s - d e - a l e r t a - d a - a f r i c a - d o - s u l / 5 0 0 0 0 2 4 3 - 4 6
88098

Data do Envio: 27/04/22 17:37Inscrição: 177360
A variante omicrom não surgiu das variantes de preocupação e nem das outras, essa ainda questão sendo discutida, pois
evolução surgiu paralelo com as demais, na África do Sul foi reconhecida, essa questão foi anulado na prova de
enfermagem 

Resposta aos Recursos
É de notório saber que como conhecimento geral e amplamente divulgado que se refere a África do Sul, nenhuma das
demais alternativas deixa dúvida em relação a opção correta.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Agente Comunitário

Número da questão: 21

Data do Envio: 25/04/22 20:56Inscrição: 179279
A

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 22

Data do Envio: 25/04/22 20:57Inscrição: 179279
E

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 23

Data do Envio: 25/04/22 20:58Inscrição: 179279
E

Data do Envio: 26/04/22 10:00Inscrição: 172076
Excelentíssima banca, ao corrigir a prova objetiva realizada no dia 24/04/2022 no município de Santo Antônio da Platina,
para o cargo de gente comunitário, pode-se observar que a questão de número 23, no gabarito preliminar apresenta como
resposta positiva a questão “D” Ao realizar uma pesquisa bibliográfica, se pode observar que a questão correta é “B” pois
sendo  que Constituição Federal de 1988 estabelece, no art. 198, que “As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único” (Brasil, 1988)
Onde para KUSCHNIR e colaboradores rede de ações e serviços de saúde também pressupõe conexões e comunicações.
Quando se diz que um serviço de saúde está integrado numa rede, deve-se compreender que ele não conseguirá sozinho
resolver as demandas que chegam a seu serviço e que terá que contar com outros serviços de saúde (de menor ou maior
complexidade), bem como com outras redes que se articulam com o setor saúde e que lhe dão suporte, como a
educacional, a de ciência e tecnologia, a de transportes e de infraestrutura, entre outras. (KUSCHNIR,2009)
Para CONASEMS rede hierarquizada de serviços de saúde, a existência de um planejamento regional integrado, a garantia
do acesso a todos os níveis de atenção com resolubilidade e racionalização dos recursos, dentro de uma base territorial de
planejamento (CONASEMS.2014)
Rede Hierarquizada significa que os serviços de saúde estão organizados de uma forma tal que a porta de entrada para o
atendimento deverá ser o Posto ou o Centro de Saúde, e que haverá, a partir dele, uma série de serviços (Policlínicas,
Hospitais, Gerais e Hospitais Especializados) de complexidade cada vez maior em termos de capacidade de resolução de
problemas de saúde. Assim, o cidadão ao ser atendido num Posto ou Centro de Saúde poderá ter a garantia de percorrer
um caminho seguro e orientado pelos profissionais que fizeram o primeiro atendimento, e resolver o seu problema no nível
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Agente Comunitário

Número da questão: 23

compatível. BRASIL
Tais referencias reforçam que tal questão está com o gabarito incorreto pois, onde define que rede hierarquizada é um dos
princípios do Sistema Único de Saúde e significa que todos os cidadãos brasileiros, independentemente de sexo, religião,
idade ou situação de emprego têm direito à mesma assistência à saúde. Porem tal principio é a Universalidade,
O princípio da universalidade integra o núcleo essencial do regime jurídico do serviço público. Tal instituto traduz-se em
prestações materiais, titularizadas pelo Estado e prestadas por ele ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime publicista.
Mediante tais prestações, o Estado cumpre seu dever de realização dos direitos fundamentais sociais, plasmados na Carta
Constitucional de 1988. Direcionado a tal desiderato, o princípio da universalidade assegura a todas as pessoas o acesso às
prestações decorrentes dos serviços públicos, sendo dever inescusável do Estado permitir, a toda a população, o acesso às
comodidades materiais decorrentes de tais prestações. Tal princípio traduz, assim, o dever de universalizar o acesso aos
direitos fundamentais sociais concretizados mediante os serviços públicos prestados, manifestando-se como condição de
realização dos objetivos fundamentais previstos no texto constitucional. Onde todos os cidadãos brasileiros,
independentemente de sexo, religião, idade ou situação de emprego têm direito à mesma assistência à saúde. (Brasil,1988)

 
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de referências para o controle social: manual do conselheiro. Brasília, DF, 1994.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 1988. 
KUSCHNIR, Rosana; LIMA. Luciana Dias de; FARIA. Baptista. Tatiana Wargas de; MACHADO. Cristiani VIEIRA.
Configuração da rede regionalizada e hierarquizada de atenção à saúde no âmbito do SUS. Rio de Janeiro: EAD/Ensp,
2009. p. 125-157.
CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. A REGIONALIZAÇÃO DA SAUDE,
POSICIONAMENTO. CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (Brasil). Reflexões aos novos gestores
municipais 2013-2016. Brasília, DF, 2014. p. 44-53.

Data do Envio: 26/04/22 12:56Inscrição: 169094
A questão pede para escolher qual alternativa melhor define "Rede Hierarquizada". Primeiro, o enunciado não detalha em
qual programa está inserido esse conceito, seria no SUS ou de modo geral? Se está falando sobre o SUS a alternativa D,
que a principio é a correta, descreve o conceito de universalidade do SUS, porem, não diz nada sobre o tema "Rede
Hierarquizada".

Data do Envio: 26/04/22 17:28Inscrição: 167109
Anulação da questão.
A questão 23 faz referência a rede hierárquizada. O SUS hierarquiza o sistema público de saúde em três níveis: baixa
(unidades básicas de saúde) media ( hospitais secundários e ambulatórios de especialidades ) e alta complexidade
(hospitais terciários). A resposta do gabarito está incorreta pois refere-se ao princípio da universalização motivo pelo qual
deve ser anulada a questão.

Resposta aos Recursos
ANULAR A QUESTÃO

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 24

Data do Envio: 25/04/22 20:58Inscrição: 179279
B

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 25

Data do Envio: 25/04/22 20:59Inscrição: 179279
A
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Agente Comunitário

Número da questão: 25

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 26

Data do Envio: 25/04/22 20:59Inscrição: 179279
D

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 27

Data do Envio: 25/04/22 20:59Inscrição: 179279
E

Data do Envio: 27/04/22 20:37Inscrição: 176544
Prezada banca examinadora é evidente que a questão citada acima não condiz com a realidade do agente comunitário,mas
como a própria questão anuncia;" São competências do Agente comunitário de"Saúde", assim sendo o candidato foi
prejudicado considerando que são cargos destintos 

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 28

Data do Envio: 25/04/22 20:59Inscrição: 179279
A

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 29

Data do Envio: 25/04/22 21:01Inscrição: 179279
C

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 30

Data do Envio: 25/04/22 21:01Inscrição: 179279
E

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 31

Data do Envio: 25/04/22 21:01Inscrição: 179279
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Agente Comunitário

Número da questão: 31

C

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 25/04/22 21:01Inscrição: 179279
A

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 33

Data do Envio: 25/04/22 21:02Inscrição: 179279
A

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 34

Data do Envio: 25/04/22 21:02Inscrição: 179279
B

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 35

Data do Envio: 25/04/22 21:03Inscrição: 179279
C

Data do Envio: 26/04/22 14:45Inscrição: 183987
Sr. Avaliador 
A questão n.35 pede para assinalar a alternativa incorreta das vantagens da amamentação.
A banca Unioeste deu como incorreta a alternativa D) amamentar sempre que o bebê quiser.
Porém todas as alternativas estão corretas não havendo incorreta.
Pois segundo o ministério da saúde 
"Até o sexto mês, dar somente o peito. O bebê deve mamar sempre 
que quiser, inclusive durante a madrugada. Isto diminui a chance de 
nova gravidez se a mãe ainda não menstruou. Desta maneira, o seu 
corpo continua produzindo quantidade suficiente de hormônios que 
ajudam a evitar filhos."
A amamentação é obrigatória até o seis meses de vida e recomendável até os 2 anos porém nada impede da mãe continuar
amamentando até o momento que ela achar necessário.

Sr. Avaliador peço anulação da questão conforme explicação acima. 

Att Franciely A. Venâncio  

Data do Envio: 27/04/22 11:50Inscrição: 176422
Em questão da amamentação  todas as questões estão corretas se for analisado não somente o aspecto fisiológico do bebê
uma das vantagens da amamentação  é o bem estar do bebê,no qual é transmitido amor e afeto para o bebê  durante esse
processo fortalecendo  a sim o vínculo,mãe e filho
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Agente Comunitário

Número da questão: 35

Data do Envio: 27/04/22 16:27Inscrição: 178312
Na pergunta n 35 se refere a resposta incorreta sendo que todas estão corretas o Recem Nascido tem vantagens em mamr
quando quiser em livre demanda ate os 6 meses 

Data do Envio: 28/04/22 14:07Inscrição: 180662
De acordo com a pergunta sobre as vantagens da amamentação, todas alternativa encontram-se corretas. Pois a que está
marcada como a incorreta seria a mesma coisa da amamentação a Livre Demanda, amamentar sempre que o bebê quiser..
Isso é recomendo pelos médicos pediatra e está na cartilha de amamentação

Resposta aos Recursos
A questão pediu as vantagens da amamentação e não quando amamentar

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 36

Data do Envio: 25/04/22 21:04Inscrição: 179279
A

Data do Envio: 27/04/22 20:48Inscrição: 176544
Prezada banca examinadora na questão citada a cima "36",tratasse de uma Questão específica de Agente comunitário de
saúde, e não de Endemias tendo em vista que são cargos destintos, assim o candidato fica prejudicado. 

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 37

Data do Envio: 25/04/22 21:04Inscrição: 179279
C

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 38

Data do Envio: 25/04/22 21:04Inscrição: 179279
C

Data do Envio: 26/04/22 14:13Inscrição: 183987
Sr. Avaliador
No conteúdo programático para estudo nos conhecimentos específicos para o cargo de agente comunitário não foi incluída a
portaria n.2436 de 21 de setembro de 2017 sendo impossível responder qualquer pergunta sobre o assunto ja que os
candidatos não tiveram contato com essa lei pois não consta no edital tal lei.

Anexo: matérias específicas para o cargo de agente comunitário 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um agente de 
mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as
famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água,
solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose,
Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A
saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o
ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém-nascido, 
imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil,
Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e 
Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde. Dengue.
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Matéria: Agente Comunitário

Número da questão: 38

Sr. Avaliador peço anulação da questão conforme explicação acima.  

Att Franciely A. Venancio

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação - pois a mesma faz parte do conteúdo do SUS.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 39

Data do Envio: 25/04/22 21:05Inscrição: 179279
B

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 40

Data do Envio: 25/04/22 21:05Inscrição: 179279
E

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Agente Comunitário de Saúde

Número da questão: 23

Data do Envio: 26/04/22 10:43Inscrição: 167728
A questão pede a alternativa que melhor define o termo “Rede Hierarquizada”, porém a alternativa dada como correta é a
letra D sendo esta a definição de equidade segunda as diretrizes do Sus, portando a alternativa mais adequada seria a
alternativa B

Data do Envio: 28/04/22 16:10Inscrição: 167168
A alternativa D não pode ser a melhor definição de rede hierarquizada pois e a definição de universalidade. A correta seria a
B ou C

Resposta aos Recursos
ANULAR A QUESTÃO

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 26

Data do Envio: 26/04/22 20:16Inscrição: 168809
Alimentação adequada, sobretudo quanto ao consumo de sal, controle do peso, prática de atividade
física, tabagismo e uso excessivo de álcool.

tabagismo e uso excessivo de alcool nao representa prevenção da hipertensão... 

no gabarito esta marcada como a letra D a correta, sendo que a verdade é que a B esta certa.

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 35
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Agente Comunitário de Saúde

Número da questão: 35

Data do Envio: 25/04/22 23:38Inscrição: 178530
De acordo com o ministério da SAÚDE,a amamentação em livre demanda (sempre que o bebÊ quiser) traz vários
benefícios,além de o leite do peito ser O MELHOR ALIMENTO PARA O BEBê FAZ COM QUE ELES SE SINTAM AINDA
MAIS PROTEGIDOS. Desse modo se torna IMPOSSIVEL dizer que amamentar sempre que o bebÊ quiser é uma
desvantagem;e sim é uma grande vantagem e praticidade para as mães. 
(significado de VANTAGEM: fator ou circunstância que beneficia)
Considerando assim,as 5 alternativas da questão de número 35 estão corretas.

Resposta aos Recursos
A questão pediu as vantagens da amamentação e não quando amamentar.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 36

Data do Envio: 26/04/22 0:42Inscrição: 167951
Eu acredito que avaliando as pesquisas feitas na internet a respeito dessa alternativa e falei com alguns farmaceuticos aqui
da cidade eles disseram; Apenas como orientação inicial, o paciente deverá receber de 50 a 100ml/kg para ser administrado
no período de 4-6 horas. Se desaparecerem os sinais de desidratação nas condições de diarreica aguda.

Resposta aos Recursos
recurso sem fundamentação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Atendente

Número da questão: 25

Data do Envio: 27/04/22 17:16Inscrição: 177360
Essa questão ,2 corretas... Ordem ali fatores não alteram o resultado. Ainda mais q as 2 tem todas os itens

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 26

Data do Envio: 26/04/22 18:51Inscrição: 167687
26. Qual das alternativas a seguir não se enquadra para um bom atendimento?
A. O interlocutor deve transmitir segurança e credibilidade.
B. Sorrir, pois demonstra que o atendente é uma pessoa amável.
C. Atender a ligação rapidamente, ao primeiro ou segundo toque.
D. Evitar utilizar as frases: não sabemos, não podemos, não temos.
E. Utilizar o jogo da responsabilidade e, prontamente, encaminhar para o setor competente.

Todas Alternativas estão corretas pois devemos encaminhar para o setor responsável portanto alternativa "E" é correta
dentro da compreensão subjetiva do enquadramento para um bom atendimento 

Data do Envio: 26/04/22 19:26Inscrição: 166875
Questão 26
SOLICITO O CANCELAMENTO DA QUESTÃO 26, devido a mesma não possuir uma alternativa correta. A alternativa dada
como correta “letra E”, se trata do jogo "da (preposição de+ artigo definido a)" responsabilidade, visto por alguns autores
como não prejudicial ao atendimento, a ação de usar proposição + artigo definido, refere-se à ação de jogar/transmitir
alguma coisa definida e única (nesse caso a responsabilidade do atendimento momentâneo, único e pessoal). Visto
Também que o complemento da alternativa, justifica o uso correto do jogo (transmissão) da responsabilidade para o setor
competente, e prontamente (imediato), caracterizando como correta a ação do atendimento. Diferenciando de "jogo de
responsabilidade" (utilizando apenas a preposição de) referindo a transferência da responsabilidade do atendente de
maneira indefinida, sem saber quantas vezes ou quantos atendimentos. conhecido como vai e vem. Portanto para a devida
questão não possui alternativa correta. E também gerando dupla interpretação, como a utilização do português em norma
culta, assim como a utilização dos padrões fazem parte do edital conforme anexo III.

Data do Envio: 26/04/22 14:48Inscrição: 182519
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Atendente

Número da questão: 26

De acordo com o anunciado da questão 26, a banca pede a alternativa que não se enquadra em um bom atendimento, e a
resposta que mais se enquadra e a letra D e não a letra E segundo o gabarito provisório, pois, na letra D tem termos que um
atendente não deve usar como resposta( não sabemos, não podemos). E a letra que o gabarito diz estar correto é uma
situação em que o atendente pode realizar sim, pois se ele não sabe resolver a situação tem que procurar resolver e se for o
caso encaminhar ao setor competente. Então no caso a resposta que menos se enquadra em um bom atendimento seria a
letra D.

Data do Envio: 27/04/22 8:51Inscrição: 181511
A questao era: Qual das alternativas a seguir "NÃO" se enquadra para um "bom" atendimento?
A questao correta seria para eu evitar a utilização das frases: nao sabemos, nao podemos, nao temos, pois isso, gera
insegurança para o atendimento.

Data do Envio: 27/04/22 16:04Inscrição: 176779
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PRESENTE CONCURSO PUÚBLICO PARA O CARGO DE ATENDENTE PARA
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR, VENHO SOLICITAR RECURSO DA QUESTÃO 26, A BANCA
CONSIDEROU CORRETA A ALTERNATIVA QUE AFIRMA QUE NÃO SE ENQUADRA PARA UM BOM ATENDIMENTO:
UTILIZAR O JOGO DA RESPONSABILIDADE E, PRONTAMENTE, ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE
(ALTERNATIVA E). ACONTECE QUE PODE HAVER UMA CERTA INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA DESSA
ALTERNATIVA, TENDO EM VISTA AS DEMAIS ALTERNATIVAS. QUERO PROPOR NESSE SENTIDO QUE A
ALTERNATIVA "B" SORRIR, POIS DEMONSTRA QUE O ATENDENTE É UMA PESSOA AMÁVEL, NESSE CASO
PODE-SE DIZER A RESPEITO QUE NÃO HÁ COERENCIA EM SE PENSAR NESSA FORMA, MESMO PORQUE UM BOM
ATENDIMENTO DEVE SER PRESTADO COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA E NÃO DEMONSTRAR SER UMA PESSOA
AMÁVEL. MESMO PORQUE O ATENDENTE PODE TRABALHAR EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, COMO POR EXEMPLO, ATENDENTE NUM PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, NESSE CASO
NÃO É UM BOM COMPORTAMENTO DO PROSSIONAL (ATENDENTE) RECEPCIONAR O USUÁRIO SORRINDO, O
QUAL PODE TA PASSANDO POR UM MOMENTO DE SOFRIMENTO. ALÉM DISSO A ALTERNATIVA "D" TAMBÉM
ABRE MARGEM PARA DUPLA INTERPRETAÇÃO, COMO DISSE NO INÍCIO O ATENDETE DEVE PRESTAR
INFORMAÇÕES DE MANEIRA EFICIENTE E EFICAZ, NÃO SENDO TOLERADO FRASES NÃO SABEMOS. NESSE
SENTIDO SOLICITO QUE A QUESTÃO SEJA ANULADA TENDO EM VISTA A DUPLICIDADE DE INTERPRETAÇÃO,
ALÉM DA DÚVIDA E SUBJETIVIDADE DA ALTERNATIVA EM QUESTÃO.

Data do Envio: 28/04/22 14:42Inscrição: 173665
Venho por meio deste solicitar revisão da resposta do gabarito a questão pede para marcar a alternativa que não se
enquadra para um bom atendimento.
26. Qual das alternativas a seguir não se enquadra para um bom atendimento? 
A. O interlocutor deve transmitir segurança e credibilidade. 
B. Sorrir, pois demonstra que o atendente é uma pessoa amável. 
C. Atender a ligação rapidamente, ao primeiro ou segundo toque. 
D. Evitar utilizar as frases: não sabemos, não podemos, não temos. 
E. Utilizar o jogo da responsabilidade e, prontamente, encaminhar para o setor competente.
Vendo que no Manual de Atendimento ao Público do MP-PR não consta nada sobre o termo “jogo da responsabilidade”
disponível em: https://mppr.mp.br/arquivos/File/manualllllMPPR.pdf
Também acredito que o termo pode induzir ao erro uma vez que, segundo o Manual de Atendimento ao Público da UDESC
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA) disponível em:
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/0_43512400_1476995550.pdf
Dicas de postura (pg. 9)
• Evite também o jogo de responsabilidade; há quem mande as pessoas de um lugar para outro, sem nunca resolver nada.

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 27

Data do Envio: 26/04/22 18:51Inscrição: 167687
para o ingresso no serviço publico.
Segundo Artigo 9º do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores do Município de Santo Antônio da Platina.
E baseado neste mesmo artigo é possível afirmar que todas as alternativas desta questão apresentam requisitos para o
ingresso ao Serviço publico 

Data do Envio: 26/04/22 15:39Inscrição: 166624
27. Assinale a alternativa que, conforme dispõe o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Atendente

Número da questão: 27

do município de Santo Antônio da Platina, não é necessária para o ingresso no serviço público.
A. Nível de escolaridade exigido para o ingresso no cargo pretendido. - CORRETO
B. Gozo dos direitos políticos. - CORRETO
C. Nacionalidade brasileira. - CORRETO
D. Idade mínima de 18 anos. - CORRETO
E. Aptidão física compatível com o exercício do cargo ou função - CORRETO

Segundo o enunciado da questão deve-se assinalar a opção que NÃO é necessaria para o ingresso no serviço público,
porém
todas as alternativas estão corretas se faz necessario todas elas para que se possa ingressar no serviço público, 
analisando a alternativa "E" da questão nota-se que esta dizendo que "É NECESSARIO APTIDÃO FISICA COMPATIVEL
COM O EXERCICIO DA FUNÇÃO"
o que claramente esta CORRETO, não esta mencionando a necessidade tambem da aptidão mental compativel com o
exercicio do cargo ou função, 
mas isso não tira o fato da APTIDÃO FISICA ser necessaria.

SOLICITO O CANCELAMENTO DESTA QUESTÃO POR TODAS AS RESPOSTAS ESTAREM CORRETAS.

Conforme se observa nas lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DA PLATIDA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

CAPÍTULO III
DO INGRESSO

art. 9º São requisitos para investidura em cargo público:
I - A nacionalidade brasileira;
II - O gozo dos direitos politicos
III - A quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - O nível de escolaridade exigido para o exercicio do cargo;
V - A idade minuma de dezoito anos;
VI - Aptidão física e mental compativeis com o exercicio do cargo ou função, de acordo com prévia inspeção médica oficial
por ocasião da posse.

Data do Envio: 26/04/22 14:24Inscrição: 171755
conforme dispõe o plano de carreira Art 9 do município de Santo Antônio da Platina aptidão física e mental compatíveis com
o cargo é necessário para o ingresso no serviço público, portanto, a alternativa E não está correta

Data do Envio: 27/04/22 12:39Inscrição: 168520
A pergunta e a resposta não estão fazendo sentidos.
A pergunta é sobre planos de carreiras e o que não é necessário para ingressar como servidor público.
De acordo com o gabarito a questão E é a correta, porém .. de acordo com o plano de carreira do município, a letra E
aptidão física se faz presente no mesmo.
Sendo então, necessário tê-la .

Data do Envio: 26/04/22 19:27Inscrição: 166875
Questão 27
SOLICITO O CANCELAMENTO DA QUESTÃO 27, que dispões sobre o plano de carreira, cargos e remuneração dos
servidores municipais, de santo Antônio da platina, no qual indaga a alternativa não necessária para ingresso no cargo
pretendido. Diante das alternativas, todoas estão corretas de acordo com a lei 1350 de 16 de julho de 2014 que DISPÕE
SOBRE O PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DA PLATINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, temos as alternativas e sua sua aplicação diante da lei, não tendo
nenhuma alternativa como Não necessária para ingresso no cargo pretendido.
Letra A – Presente no artigo 9, paragrafo IV
Letra B – Presente no artigo 9, paragrafo II
Letra C – Presente no artigo 9, paragrafo I
Letra D – Presente no artigo 9, paragrafo V
Letra E – Presente no artigo 9, paragrafo VI
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Atendente

Número da questão: 27

Portando todas as alternativas estão corretas

ARTIGO 9, São requisitos básicos para investidura em cargo público:

I - A nacionalidade brasileira;

II - O gozo dos direitos políticos;

III - A quitação com as obrigações militares e eleitorais;

IV - O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

V - A idade mínima de dezoito anos;

VI - Aptidão física e mental compatíveis com o exercício do cargo ou função, de acordo com prévia inspeção médica oficial
por ocasião da posse.

Parágrafo único. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.

h t t p s : / / l e i s m u n i c i p a i s . c o m . b r / a 1 / p r / s / s a n t o - a n t o n i o - d a - p l a t i n a / l e i - o r d i n a r i a / 2 0 1 4 / 1 3 5 / 1 3 5 0 / l e i - o r d i n a r i a - n - 1 3 5 0 - 2 0 1 4 - d i s p o e - s
o b r e - o - p l a n o - d e - c a r r e i r a s - c a r g o s - e - r e m u n e r a c a o - d o s - s e r v i d o r e s - d o - m u n i c i p i o - d e - s a n t o - a n t o n i o - d a - p l a t i n a - e - d a - o u t r a s - p r o v i
dencias?q=1350

Data do Envio: 26/04/22 15:07Inscrição: 168655
O enunciado da questão 27 solicitou uma alternativa que "NÃO" fosse necessária para o ingresso no serviço público, desta
forma a alternativa "E" do gabarito provisório está incorreta.
Conforme dispõe no plano de carreira do município de Santo Antônio da Platina
No Art.9 .VI.
 A aptidão física e mental compatíveis com o cargo ou função se faz necessária para o ingresso no serviço público.

Data do Envio: 26/04/22 14:58Inscrição: 180364
A QUESTÃO Nº 27 DEVE SER ANULADA PORQUE TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS.
Isto porque a questão pede que seja assinalada a alternativa que, conforme dispõe o Plano de Carreiras, Cargos e
Remuneração dos Servidores do município de Santo Antônio da Platina, NÃO é necessária para o ingresso no serviço
público:  
O gabarito provisório aponta como sendo a alternativa a letra “E” como correta, ou seja, a que deveria ter sido marcada
porque não é necessária para o ingresso no serviço público. Contudo, o que descreve a letra “E” é o seguinte:
(E) - Aptidão física compatível com o exercício do cargo ou função.
Ocorre que a Lei 1.350/2014 – Plano de Carreiras..., descreve os requisitos necessários para o ingresso no serviço público:
Art.9 – São requisitos (...):
VI – Aptidão física e mental compatíveis com o exercício do cargo ou função, de acordo com prévia inspeção médica oficial
por ocasião da posse.
Ora, conforme consta na alternativa “E”, a “APTIDÃO FÍSICA” é necessária para o ingresso no serviço público. 
O simples fato de a alternativa não constar a palavra “mental” como na letra literal da lei, não exclui e nem prejudica o fato
de que a “capacidade física” permanece sendo necessária ao ingresso no serviço público. 
A questão foi mal formulada, porque a “capacidade física” é, sim, necessária ao ingresso no serviço público, o que resulta no
fato de que TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS NA QUESTÃO Nº 27. 

Data do Envio: 28/04/22 9:26Inscrição: 166966
Na referente questão afirma que deveríamos assinalar a questão que não era necessária para o ingresso no serviço público,
a alternativa correta no gabarito foi a letra E (onde afirma que não seria necessário aptidão física compatível com exercício
do cargo ou função) porém os  editais trás com eles tais exigências para assumir tal cargo. Ficando assim uma certa
contradição.

Data do Envio: 28/04/22 15:01Inscrição: 173578
Consta no anexo IX do edital os conteúdos específicos para cada cargo. Não consta na parte do cargo de Atendente a Lei
1.350/14 dentro dos conhecimentos específicos.
A Lei 1.350/14 está expressa no segmento de conhecimentos gerais e legislação página nº 80 do referido edital.
No próprio documento consta os pesos das questões sendo que conhecimentos gerais e legislação valem 1,0 e os
específicos 4,0.
Analisando o Edital pelo peso das questões e estudando para 02 concursos, editais 01 e 02/22 optei por estudar no cargo de
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Atendente

Número da questão: 27

Atendente somente os específicos, mas na prova nos conteúdos específicos as questões de número 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35 e 39 foram sobre a Lei 1.350/14, cujo peso consta no edital 1,0 na parte de conhecimentos gerais e Legislação. 
O edital é a Lei do concurso, obrigando tanto a comissão organizadora quanto candidatos, por força do princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
O sentimento que tenho é que estou sendo lesada, mesmo tendo estudado os conteúdos específicos expressos no edital,
caiu na prova a Lei 1.350/14 como conteúdo específico cujo o peso é 1,0 sendo que específico é de 4,0.
Sendo assim, requeiro o cancelamento das questões acimas expostas.

Resposta aos Recursos
Todas as alternativas estão corretas, portanto, a questão 27 deve ser anulada.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 28

Data do Envio: 28/04/22 15:02Inscrição: 173578
Consta no anexo IX do edital os conteúdos específicos para cada cargo. Não consta na parte do cargo de Atendente a Lei
1.350/14 dentro dos conhecimentos específicos.
A Lei 1.350/14 está expressa no segmento de conhecimentos gerais e legislação página nº 80 do referido edital.
No próprio documento consta os pesos das questões sendo que conhecimentos gerais e legislação valem 1,0 e os
específicos 4,0.
Analisando o Edital pelo peso das questões e estudando para 02 concursos, editais 01 e 02/22 optei por estudar no cargo de
Atendente somente os específicos, mas na prova nos conteúdos específicos as questões de número 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35 e 39 foram sobre a Lei 1.350/14, cujo peso consta no edital 1,0 na parte de conhecimentos gerais e Legislação. 
O edital é a Lei do concurso, obrigando tanto a comissão organizadora quanto candidatos, por força do princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
O sentimento que tenho é que estou sendo lesada, mesmo tendo estudado os conteúdos específicos expressos no edital,
caiu na prova a Lei 1.350/14 como conteúdo específico cujo o peso é 1,0 sendo que específico é de 4,0.
Sendo assim, requeiro o cancelamento das questões acimas expostas.

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 29

Data do Envio: 28/04/22 15:02Inscrição: 173578
Consta no anexo IX do edital os conteúdos específicos para cada cargo. Não consta na parte do cargo de Atendente a Lei
1.350/14 dentro dos conhecimentos específicos.
A Lei 1.350/14 está expressa no segmento de conhecimentos gerais e legislação página nº 80 do referido edital.
No próprio documento consta os pesos das questões sendo que conhecimentos gerais e legislação valem 1,0 e os
específicos 4,0.
Analisando o Edital pelo peso das questões e estudando para 02 concursos, editais 01 e 02/22 optei por estudar no cargo de
Atendente somente os específicos, mas na prova nos conteúdos específicos as questões de número 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35 e 39 foram sobre a Lei 1.350/14, cujo peso consta no edital 1,0 na parte de conhecimentos gerais e Legislação. 
O edital é a Lei do concurso, obrigando tanto a comissão organizadora quanto candidatos, por força do princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
O sentimento que tenho é que estou sendo lesada, mesmo tendo estudado os conteúdos específicos expressos no edital,
caiu na prova a Lei 1.350/14 como conteúdo específico cujo o peso é 1,0 sendo que específico é de 4,0.
Sendo assim, requeiro o cancelamento das questões acimas expostas.

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 30

Data do Envio: 28/04/22 13:55Inscrição: 173665
Venho por meio deste solicitar revisão da resposta do gabarito vendo que a Questão pede para marcar a não verdadeira,
sendo esta a letra A de acordo com o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do município de Santo
Antônio da Platina. 
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Atendente

Número da questão: 30

30. A classificação da estrutura de cargos de provimento efetivo em grupos ocupacionais está discriminada conforme o
Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do município de Santo Antônio da Platina. Qual informação não
é verdadeira? 
A. Cargos em comissão, providos mediante concurso público.
B. Cargos efetivos permanentes, providos mediante concurso público. 
C. Cargos efetivos provisórios, em extinção.
D. Cargos em comissão, providos mediante livre escolha do Chefe do Poder Executivo.
E. A função gratificada por chefia, para atender exercício de direção, chefia e assessoramento superior, não caracterizado
como cargo comissionado, observará a competência da Estrutura Organizacional e as designações ocorrerão por ato próprio
do Executivo.

Art. 5º A classificação da estrutura de cargos de provimento efetivo em grupos ocupacionais estão discriminadas no Anexo I
desta Lei.

Art. 6º O Quadro de Cargos está subdividido da seguinte forma:

I - Cargos efetivos permanentes, providos mediante concurso público;

II - Cargos efetivos provisórios, em extinção;

III - Cargos em comissão, providos mediante livre escolha do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7º A função gratificada por chefia, para atender exercício de direção, chefia e assessoramento superior, não
caracterizado como cargo comissionado, observará a competência da Estrutura Organizacional e as designações, ocorrerão
por ato próprio do Executivo.

Data do Envio: 28/04/22 15:02Inscrição: 173578
Consta no anexo IX do edital os conteúdos específicos para cada cargo. Não consta na parte do cargo de Atendente a Lei
1.350/14 dentro dos conhecimentos específicos.
A Lei 1.350/14 está expressa no segmento de conhecimentos gerais e legislação página nº 80 do referido edital.
No próprio documento consta os pesos das questões sendo que conhecimentos gerais e legislação valem 1,0 e os
específicos 4,0.
Analisando o Edital pelo peso das questões e estudando para 02 concursos, editais 01 e 02/22 optei por estudar no cargo de
Atendente somente os específicos, mas na prova nos conteúdos específicos as questões de número 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35 e 39 foram sobre a Lei 1.350/14, cujo peso consta no edital 1,0 na parte de conhecimentos gerais e Legislação. 
O edital é a Lei do concurso, obrigando tanto a comissão organizadora quanto candidatos, por força do princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
O sentimento que tenho é que estou sendo lesada, mesmo tendo estudado os conteúdos específicos expressos no edital,
caiu na prova a Lei 1.350/14 como conteúdo específico cujo o peso é 1,0 sendo que específico é de 4,0.
Sendo assim, requeiro o cancelamento das questões acimas expostas.

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 28/04/22 15:02Inscrição: 173578
Consta no anexo IX do edital os conteúdos específicos para cada cargo. Não consta na parte do cargo de Atendente a Lei
1.350/14 dentro dos conhecimentos específicos.
A Lei 1.350/14 está expressa no segmento de conhecimentos gerais e legislação página nº 80 do referido edital.
No próprio documento consta os pesos das questões sendo que conhecimentos gerais e legislação valem 1,0 e os
específicos 4,0.
Analisando o Edital pelo peso das questões e estudando para 02 concursos, editais 01 e 02/22 optei por estudar no cargo de
Atendente somente os específicos, mas na prova nos conteúdos específicos as questões de número 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35 e 39 foram sobre a Lei 1.350/14, cujo peso consta no edital 1,0 na parte de conhecimentos gerais e Legislação. 
O edital é a Lei do concurso, obrigando tanto a comissão organizadora quanto candidatos, por força do princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
O sentimento que tenho é que estou sendo lesada, mesmo tendo estudado os conteúdos específicos expressos no edital,
caiu na prova a Lei 1.350/14 como conteúdo específico cujo o peso é 1,0 sendo que específico é de 4,0.
Sendo assim, requeiro o cancelamento das questões acimas expostas.
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Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 33

Data do Envio: 26/04/22 15:39Inscrição: 166624
33. De acordo com o Plano de Cargos e Carreiras do município, as alternativas listadas a seguir são
verdadeiras, EXCETO:
A. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.
B. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.
C. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
D. É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados
da data da posse.
E. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá
estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício.

SOLICITO O CANCELAMENTO DESTA QUESTÃO POR TER DUAS RESPOSTAS "ERRADAS"

Conforme podemos observar na Questão de numero 16 desta mesma referida prova onde se menciona a Lei nº2/93, de 02
de fevereiro de 1993,
o servidor ficara sujeito ao estagio probatório por 02 (Dois) anos, podemos chegar a conclusão que a alternativa "E" esta
INCORRETA
pois menciona que o servidor devera ficar sujeito ao estagio probatório por 03 (tres) anos. Observamos tambem que a
alternativa "D"
tambem esta INCORRETA pois é de 125 (quinze) dias o prazo para o servidor empossado em cargo publico entrar em
exercicio, contados da data da posse.
E conforme o ANEXO IV CONTEUDOS ESPECIFICOS DE CADA CARGO PARA O CONCURSO 001/2022 PAG 80 do
edital
Sera cobrado "Leis e Instruções Normativas Municipal" então devemos tratar o estagio probatório justamente por esta lei
nº2/93, de 02 de fevereiro de 1993,
pois não podemos considerar a lei 8.112 de 1990 que falava que o prazo era de 2 anos, porem em 1998 a Emenda
Constitucional nº 19/98 alterou para 3 anos. 
Pois tanto a lei 8.112 de 1190 e a Emenda Constitucional são FEDERAIS e não LEIS MUNICIPAIS portanto este conteudo 
não estava previsto no Edital e portanto não pode ser cobrado. 

16. Segundo a Lei nº 2/93, de 02 de fevereiro de 1993, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Municipais do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais, em seu artigo 23: “Ao entrar
em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por
período de 02 (dois) anos, durante o qual sua adaptabilidade, aptidão e capacidade serão objetos de avaliação
para o desempenho do cargo”, observados os seguintes requisitos:
I - idoneidade moral; II - assiduidade; III - disciplina; IV - produtividade; V - responsabilidade; VI -
capacidade de iniciativa.
Estão CORRETOS:
A. Somente os itens I, III e V.
B. Somente os itens II, III e V.
C. Somente os itens I, II, III e V.
D. Somente os itens II, III, V e VI.
E. Todos os itens, I, II, III, IV, V e VI.

Data do Envio: 26/04/22 14:36Inscrição: 182519
A questão de numero 33 acabou ficando confusa de responder, fazendo com que eu errasse a questão, pois na prova a
questão de numero 16 em seu anunciado diz que o estagio probatório seria de 2 anos, e na questão 33 a letra E diz ser de 3
anos para adquirir a estabilidade, eu sabia a resposta da questão 33 mas por causa do enunciado da questão 16 houve uma
confusão fazendo com que eu errasse a questão de numero 33.

Data do Envio: 28/04/22 15:02Inscrição: 173578
Consta no anexo IX do edital os conteúdos específicos para cada cargo. Não consta na parte do cargo de Atendente a Lei
1.350/14 dentro dos conhecimentos específicos.
A Lei 1.350/14 está expressa no segmento de conhecimentos gerais e legislação página nº 80 do referido edital.
No próprio documento consta os pesos das questões sendo que conhecimentos gerais e legislação valem 1,0 e os
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específicos 4,0.
Analisando o Edital pelo peso das questões e estudando para 02 concursos, editais 01 e 02/22 optei por estudar no cargo de
Atendente somente os específicos, mas na prova nos conteúdos específicos as questões de número 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35 e 39 foram sobre a Lei 1.350/14, cujo peso consta no edital 1,0 na parte de conhecimentos gerais e Legislação. 
O edital é a Lei do concurso, obrigando tanto a comissão organizadora quanto candidatos, por força do princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
O sentimento que tenho é que estou sendo lesada, mesmo tendo estudado os conteúdos específicos expressos no edital,
caiu na prova a Lei 1.350/14 como conteúdo específico cujo o peso é 1,0 sendo que específico é de 4,0.
Sendo assim, requeiro o cancelamento das questões acimas expostas.

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 34

Data do Envio: 26/04/22 18:51Inscrição: 167687
Conforme o Plano de Cargos e Carreiras, o estágio probatório ficará suspenso se:
A. Afastar-se para o exercício de mandato classista, por prazo igual ou superior a 06 meses durante o
interstício de 01 (um) ano.
B. Afastar-se para o exercício de mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o
interstício de 01 (um) ano.
C. Afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual ou superior a 01
(um) ano, contínuo ou não.
D. Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 03 (três) meses, contínuos
ou não, durante o interstício de 01 (um) ano.
E. Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício
de 01 (um) ano.
Questão 34 apresenta em se enunciado para resolução a escolha de uma alternativa verdadeira e não há uma escolha
falsa, ou seja ela possui 4 alternativas corretas A,B,C,e a E.

Pois no Artigo 25º 
§ 3º O estágio probatório ficará suspenso se o servidor:
I - Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício de 01
(um) ano;
II - Afastar-se para prestar serviço militar, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01
(um) ano;
III - Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 06 (seis) meses, contínuos ou
não durante o interstício de 01 (um) ano;
IV - Permanecer em licença para tratamento de doença em pessoa da família, por período superior a 03 (três)
meses durante o interstício de 01 (um) ano;
V - Afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual ou superior a 01 (um) ano,
contínuo ou não;
VI - Afastar-se para concorrer a cargo eletivo sujeito à legislação eleitoral, por prazo igual ou superior a 30 (trinta)
dias;
VII - Afastar-se para o exercício de mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício
de 01 (um) ano;
VIII - Afastar-se para o exercício de mandato classista, por prazo igual ou superior a 06 meses durante o interstício
de 01 (um) ano;
Portanto Questão elaborada não discriminou que a escolha da alternativa incorreta Utilizando-se de Termos como (Exceto,
incorreta, ou O estagio Probatória não ficará Suspenso.) ou seja essa Questão é nula.

Data do Envio: 26/04/22 15:39Inscrição: 166624
34. Conforme o Plano de Cargos e Carreiras, o estágio probatório ficará suspenso se:
A. Afastar-se para o exercício de mandato classista, por prazo igual ou superior a 06 meses durante o
interstício de 01 (um) ano.
B. Afastar-se para o exercício de mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o
interstício de 01 (um) ano.
C. Afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual ou superior a 01
(um) ano, contínuo ou não.
D. Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 03 (três) meses, contínuos
ou não, durante o interstício de 01 (um) ano.
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E. Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício
de 01 (um) ano.

Conforme a LEI Nº 1.350, DE 16 DE JULHO DE 2014.
DISPÕE SOBRE O PLANO DE
CARREIRAS, CARGOS E
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DA PLATINA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art25. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, durante o qual a sua
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados
os seguinte fatores:

§ 3º O estágio probatório ficará suspenso se o servidor:
V - Afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual
ou superior a 01 (um) ano, contínuo ou não;

SOLICITO ALTERAR O GABARITO DA LETRA "D" PARA A LETRA "C"

Pois a resposta "D" esta errada 

Conforme a LEI Nº 1.350, DE 16 DE JULHO DE 2014.
DISPÕE SOBRE O PLANO DE
CARREIRAS, CARGOS E
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DA PLATINA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art25. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, durante o qual a sua
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados
os seguinte fatores:

§ 3º O estágio probatório ficará suspenso se o servidor:
III - Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 06
(seis) meses, contínuos ou não durante o interstício de 01 (um) ano;

Data do Envio: 26/04/22 14:24Inscrição: 171755
conforme o plano de carreira a alternativa correta para essa questão é a alternativa E. A suspensão do estágio probatório
deve-se a ocasião de prisão judicial no prazo igual ou superior a 30 dias.

Data do Envio: 26/04/22 19:27Inscrição: 166875
Questão 34

SOLICITO CANCELAMENTO DA QUESTÃO 34, devido a mesma possui 4 alternativas corretas. De acordo com indagação
da questão:
34. Conforme o Plano de Cargos e Carreiras, o estágio probatório ficará suspenso se: 
A. Afastar-se para o exercício de mandato classista, por prazo igual ou superior a 06 meses durante o interstício de 01 (um)
ano. 
Alternativa correta, de acordo com a lei 1350/2014, em seu artigo 25, paragrafo 3º, inciso VIII - Afastar-se para o exercício
de mandato classista, por prazo igual ou superior a 06 meses durante o interstício de 01 (um) ano;
B. Afastar-se para o exercício de mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01
(um) ano. 
Alternativa correta, de acordo com a lei 1350/2014, em seu artigo 25, paragrafo 3º, inciso VII - Afastar-se para o exercício de
mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01 (um) ano
C. Afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual ou superior a 01 (um) ano, contínuo
ou não. 
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Alternativa correta, de acordo com a lei 1350/2014, em seu artigo 25, paragrafo 3º, inciso  V - Afastar-se do cargo por
acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual ou superior a 01 (um) ano, contínuo ou não;

D. Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 03 (três) meses, contínuos ou não,
durante o interstício de 01 (um) ano. 
ALTERNATIVA INCORRETA

E. Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício de 01 (um) ano
Alternativa correta, de acordo com a lei 1350/2014, em seu artigo 25, paragrafo 3º, inciso I - Afastar-se do cargo por prisão
judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício de 01 (um) ano;

h t t p s : / / l e i s m u n i c i p a i s . c o m . b r / a 1 / p r / s / s a n t o - a n t o n i o - d a - p l a t i n a / l e i - o r d i n a r i a / 2 0 1 4 / 1 3 5 / 1 3 5 0 / l e i - o r d i n a r i a - n - 1 3 5 0 - 2 0 1 4 - d i s p o e - s
o b r e - o - p l a n o - d e - c a r r e i r a s - c a r g o s - e - r e m u n e r a c a o - d o s - s e r v i d o r e s - d o - m u n i c i p i o - d e - s a n t o - a n t o n i o - d a - p l a t i n a - e - d a - o u t r a s - p r o v i
dencias?q=1350

Data do Envio: 26/04/22 15:03Inscrição: 168655
Questão de número 34
No gabarito provisório consta a alternativa "D" como correta.
No entanto, estágio probatório ficará suspenso se o servidor: I - Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou
superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício, conforme dispõe no plano de carreira do município de Santo Antônio da
Platina.
Solicito que a banca, atualize o gabarito indicando a alternativa "E" como a correta.

Data do Envio: 26/04/22 20:22Inscrição: 179312
O enunciado solicitou a alternativa correta, porém existem 4 alternativas corretas (A,B,C,E), portanto a questão deveria ser
anulada.

Data do Envio: 26/04/22 23:16Inscrição: 171314
Ilustres membros da banca examinadora venho solicitar a revisão da questão de numero 34. No gabarito provisório consta
como alternativa correta a letra "D". No entanto uma vez que o enunciado da questão não pede a INCORRETA e sim a
CORRETA. Corretas essas A-B-C-E de acordo com o Plano de Cargos e Careiras. Entretanto, que se tivessem pedido a
INCORRETA a alternativa "D" estaria de acordo com o gabarito provisório.
Obrigada.

Data do Envio: 27/04/22 12:01Inscrição: 181206
A questão não é clara, uma vez que, deveria constar que é para que seja assinalada a alternativa incorreta.
No enunciado da questão diz apenas: 
34. Conforme o Plano de Cargos e Carreiras, o estágio probatório ficará suspenso se: ...
Seguem as alternativas, com somente 01 delas incorreta. 
Sendo que neste enunciado deveria constar que a questão a ser instalada era a incorreta.
Num concurso, uma questão não pode ficar apenas subentendida. Ela deve estar clara, para que não houvesse dúvida
alguma diante da questão.

Data do Envio: 27/04/22 14:00Inscrição: 173578
De acordo com a Lei 1.350/14.

3º O estágio probatório ficará suspenso se o servidor:

I - Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício de 01 (um) ano;

Resposta correta no gabarito letra "E".

Data do Envio: 27/04/22 15:01Inscrição: 183104
A resposta D está incompleta (por isso nao é a correta).

Visto que não fala (licença da familia para citar 3 meses).

E ainda, nas outras opções ainda constam outras respostas corretas, conf. plano de carreiras (ver no site prefeitura dct
original).

III - Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 06 (seis) meses, contínuos ou não
durante o interstício de 01 (um) ano;

IV - Permanecer em licença para tratamento de doença em pessoa da família, por período superior a 03 (três) meses
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durante o interstício de 01 (um) ano;

Data do Envio: 27/04/22 16:23Inscrição: 177533
O enunciado da questão 34 está equivocada. Pede-se para assinalar a correta, mas deveria ser a incorreta.

Data do Envio: 27/04/22 16:27Inscrição: 176951
34. Conforme o Plano de Cargos e Carreiras, o estágio probatório ficará suspenso se:
A. Afastar-se para o exercício de mandato classista, por prazo igual ou superior a 06 meses durante o interstício de 01 (um)
ano.
VIII - Afastar-se para o exercício de mandato classista, por prazo igual ou superior a 06 meses durante o interstício de 01
(um) ano;
B. Afastar-se para o exercício de mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01
(um) ano. 
VII - Afastar-se para o exercício de mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01
(um) ano;;
C. Afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual ou superior a 01 (um) ano, contínuo
ou não. 
V - Afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual ou superior a 01 (um) ano, contínuo
ou não;
D. Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 03 (três) meses, contínuos ou não,
durante o interstício de 01 (um) ano.
III - Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 06 (seis) meses, contínuos ou não
durante o interstício de 01 (um) ano;
 E. Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício de 01 (um) ano.
I - Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício de 01 (um) ano;
Do Estágio Probatório

Art. 25. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por
período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do
cargo, observados os seguinte fatores:

I - Assiduidade;

II - Disciplina;

III - Capacidade de iniciativa;

IV - Produtividade;

V - Responsabilidade.

§ 1º 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade
competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, sem prejuízo
da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo.

§ 2º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente
ocupado.

§ 3º O estágio probatório ficará suspenso se o servidor:

I - Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício de 01 (um) ano;

II - Afastar-se para prestar serviço militar, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01 (um) ano;

III - Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 06 (seis) meses, contínuos ou não
durante o interstício de 01 (um) ano;

IV - Permanecer em licença para tratamento de doença em pessoa da família, por período superior a 03 (três) meses
durante o interstício de 01 (um) ano;

V - Afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual ou superior a 01 (um) ano, contínuo
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ou não;

VI - Afastar-se para concorrer a cargo eletivo sujeito à legislação eleitoral, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias;

VII - Afastar-se para o exercício de mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01
(um) ano;

VIII - Afastar-se para o exercício de mandato classista, por prazo igual ou superior a 06 meses durante o interstício de 01
(um) ano;

IX - Afastar-se do cargo para exercer cargo comissionado.

IX - Afastar-se do cargo para exercer cargo comissionado, em área distinta da sua função de concurso. (Redação dada pela
Lei nº 1853/2020)

Fonte https://leismunicipais.com.br/a1/plano-de-cargos-e-carreiras-santo-antonio-da-platina-pr

Gabarito esta letra D, porém de acordo com a pergunta as letras A B C E , são as corretas.pois a pergunta é 
estágio probatório ficará suspenso se:

Data do Envio: 27/04/22 16:28Inscrição: 177651
Prezado examinador, entendo que há um erro na questão 34 da prova objetiva do cargo "ATENDENTE" (NÍVEL MÉDIO -
DIVERSOS CARGOS), que diz o seguinte: "Conforme o Plano de Cargos e Carreiras, o estágio probatório ficará suspenso
se:", cuja alternativa apontada como correta no gabarito provisório sendo a "D". Como podemos observar pelo teor da
questão, ela mostra que devemos encontrar a alternativa verdadeira em meio às falsas. Porém, as alternativas "A", "B", "C"
e "E" estão corretas, pois elas apontam comportamentos que podem, de fato, suspender o estágio probatório. Já a
alternativa "D", que diz o seguinte: "Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 03 (três)
meses, contínuos ou não, durante o interstício de 01 (um) ano", está incorreta pois, conforme podemos observar no Art. 25.
do Plano de Cargos e Carreiras, o servidor somente tem o estágio probatório suspendido caso permaneça em licença por
um período igual ou superior a 06 (seis) meses, contrariando totalmente o que a alternativa "D" diz. Portanto, a questão
deveria pedir a afirmação INCORRETA para que a alternativa "D" fosse a correta a ser marcada no gabarito. Em virtude
deste caso, peço que a questão 34 seja anulada.

Data do Envio: 27/04/22 17:03Inscrição: 177360
Essa questão , resposta vc deram está errada. Pois na lei , está no site da prefeitura a resposta certa é a letra E. Afastar se
do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 dias

Data do Envio: 27/04/22 22:46Inscrição: 183568
Conforme descrito na Lei de Plano de Cargos e Carreiras, a alternativa (E) também está correta, por tanto não acho
coerente o gabarito que nos foi disponibilizado, sendo assim a pergunta não ficou clara mediante a resposta.

Data do Envio: 27/04/22 22:51Inscrição: 178579
34. Conforme o Plano de Cargos e Carreiras, o estágio probatório ficará suspenso se: 
A. Afastar-se para o exercício de mandato classista, por prazo igual ou superior a 06 meses durante o interstício de 01 (um)
ano. 
B. Afastar-se para o exercício de mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01
(um) ano. 
C. Afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual ou superior a 01 (um) ano, contínuo
ou não. 
D. Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 03 (três) meses, contínuos ou não,
durante o interstício de 01 (um) ano. 
E. Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício de 01 (um) ano.

Recurso: 
Ilustríssima Banca Examinadora, a questão objeto do presente recurso, é à acima transcrita, e deve ser anulada, consoante
restará demonstrado, considerando os seguintes fatos narrados: a) a redação da supracitada questão como já mencionado
no enunciado, fora retirada da Lei Municipal n°. 1350/2014, que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração
dos Servidores do Município e dá outras providências, sendo encontrada na Seção III, intitulada de “Do Estágio Probatório”,
que em seu artigo 25, §3° e seus incisos prevê o seguinte:
§ 3º O estágio probatório ficará suspenso se o servidor:
I - Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício de 01(um) ano;
II - Afastar-se para prestar serviço militar, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01(um) ano;
III - Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 06 (seis) meses, contínuos ou não
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durante o interstício de 01 (um) ano;
IV - Permanecer em licença para tratamento de doença em pessoa da família, por período superior a 03 (três)meses
durante o interstício de 01 (um) ano;
V - Afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual ou superior a 01 (um) ano, contínuo
ou não;
VI - Afastar-se para concorrer a cargo eletivo sujeito à legislação eleitoral, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias;
VII - Afastar-se para o exercício de mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01
(um) ano;
VIII - Afastar-se para o exercício de mandato classista, por prazo igual ou superior a 06 meses durante o interstício de 01
(um) ano;
IX - Afastar-se do cargo para exercer cargo comissionado, em área distinta da sua função de concurso. (Redação dada pela
Lei nº 1853/2020)
Nota-se que os incisos em negrito, constam na prova como opção de respostas, assim, observa-se que a alternativa A,
refere-se ao inciso VIII; a alternativa B, refere-se ao inciso VII; a alternativa C, faz menção ao inciso V; a alternativa D,
considerada como correta no gabarito provisório, faz menção ao inciso III, embora na alternativa foi trocada o prazo de 06
(seis) meses para 03 (três) meses; por fim, a alternativa E, corresponde ao inciso I, da mencionada Lei. 
Assim, dá análise da questão, suas alternativas e o texto da lei, há de se enfatizar, primeiramente, o enunciado da questão
aqui reproduzido: “34. CONFORME o Plano de Cargos e Carreiras, o estágio probatório ficará suspenso se”. 
Tem-se, que a questão claramente pedia para que o candidato assinalasse a opção que entendia estar de ACORDO com o
Plano de Cargos e Carreiras, logo, a alternativa D, considerada como correta pelo gabarito provisório, seria a única
alternativa ERRADA em relação as outras, pois somente esta, está destoando das determinações dos incisos da
supramencionada lei, pois esta, dispõe expressamente que o estágio probatório ficará suspenso se: “III - Permanecer em
licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 06 (seis) meses, contínuos ou não durante o interstício de 01
(um) ano” e NÃO nos termos trazidos pela questão: “D. Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual
ou superior a 03 (três) meses, contínuos ou não, durante o interstício de 01 (um) ano”. 
Portanto, em outras palavras, todas as alternativas elencadas na questão estavam CORRETAS, exceto a letra D, esta
somente estaria correta se na questão pedisse para apontar a alternativa errada, o que pode se observar, não era/é o caso. 
Diante destas considerações e apontamentos, requer-se humildemente, que se promova a anulação da questão. 

Data do Envio: 28/04/22 14:02Inscrição: 173665
Venho por meio deste solicitar revisão da resposta do gabarito, a questão não pede para marcar a alternativa incorreta.

34. Conforme o Plano de Cargos e Carreiras, o estágio probatório ficará suspenso se:
A. Afastar-se para o exercício de mandato classista, por prazo igual ou superior a 06 meses durante o interstício de 01 (um)
ano.
B. Afastar-se para o exercício de mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01
(um) ano.
C. Afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual ou superior a 01 (um) ano, contínuo
ou não.
D. Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 03 (três) meses, contínuos ou não,
durante o interstício de 01 (um) ano. 
E. Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício de 01 (um) ano.

III - Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 06 (seis) meses, contínuos ou não
durante o interstício de 01 (um) ano;

§ 3º O estágio probatório ficará suspenso se o servidor:

I - Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício de 01 (um) ano;

II - Afastar-se para prestar serviço militar, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01 (um) ano;

III - Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 06 (seis) meses, contínuos ou não
durante o interstício de 01 (um) ano;

IV - Permanecer em licença para tratamento de doença em pessoa da família, por período superior a 03 (três) meses
durante o interstício de 01 (um) ano;

V - Afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual ou superior a 01 (um) ano, contínuo
ou não;
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VI - Afastar-se para concorrer a cargo eletivo sujeito à legislação eleitoral, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias;

VII - Afastar-se para o exercício de mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01
(um) ano;

VIII - Afastar-se para o exercício de mandato classista, por prazo igual ou superior a 06 meses durante o interstício de 01
(um) ano;

IX - Afastar-se do cargo para exercer cargo comissionado.

IX - Afastar-se do cargo para exercer cargo comissionado, em área distinta da sua função de concurso. (Redação dada pela
Lei nº 1853/2020)

Data do Envio: 28/04/22 14:47Inscrição: 182731
Conforme enunciado da questão, deverá ser marcada alternativa em que o estágio probatório ficará suspenso, nos termos
do Plano de Cargos e Carreiras. O gabarito oficial indica como alternativa correta a de letra “D”, porém esta é a única
alternativa INCORRETA, sendo que todas as demais alternativas estão CORRETAS, conforme art. 25, §3º, incisos I, V, VII e
VIII do Plano de Cargos e Carreiras. Os incisos apontados correspondem exatamente ao texto legal descrito nas alternativas
E, C, B e A, respectivamente. Por haver mais de uma alternativa correta, bem como o gabarito indicar como correta uma
alternativa que está INCORRETA, requer-se a anulação da questão nº 34 do cargo de Atendente.

Data do Envio: 28/04/22 16:13Inscrição: 177891
De acordo com o enunciado da questão, esta pedindo a alternativa correta, porém as alternativas A,B,C e E estão corretas
de acordo com o Plano de Cargos e Carreiras do Município.§ 3º O estágio probatório ficará suspenso se o servidor:

I - Afastar-se do cargo por prisão judicial, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, durante o interstício de 01 (um) ano;

II - Afastar-se para prestar serviço militar, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01 (um) ano;

III - Permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 06 (seis) meses, contínuos ou não
durante o interstício de 01 (um) ano;

IV - Permanecer em licença para tratamento de doença em pessoa da família, por período superior a 03 (três) meses
durante o interstício de 01 (um) ano;

V - Afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual ou superior a 01 (um) ano, contínuo
ou não;

VI - Afastar-se para concorrer a cargo eletivo sujeito à legislação eleitoral, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias;

VII - Afastar-se para o exercício de mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias durante o interstício de 01
(um) ano;

VIII - Afastar-se para o exercício de mandato classista, por prazo igual ou superior a 06 meses durante o interstício de 01
(um) ano;

Resposta aos Recursos

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 35

Data do Envio: 28/04/22 15:03Inscrição: 173578
Consta no anexo IX do edital os conteúdos específicos para cada cargo. Não consta na parte do cargo de Atendente a Lei
1.350/14 dentro dos conhecimentos específicos.
A Lei 1.350/14 está expressa no segmento de conhecimentos gerais e legislação página nº 80 do referido edital.
No próprio documento consta os pesos das questões sendo que conhecimentos gerais e legislação valem 1,0 e os
específicos 4,0.
Analisando o Edital pelo peso das questões e estudando para 02 concursos, editais 01 e 02/22 optei por estudar no cargo de
Atendente somente os específicos, mas na prova nos conteúdos específicos as questões de número 27, 28, 29, 30, 32, 33,



Concurso da Pref. Santo Antônio da Platina - Edital 001/2022 - Diversos Cargos

Página 38 de 197

Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Atendente

Número da questão: 35

34, 35 e 39 foram sobre a Lei 1.350/14, cujo peso consta no edital 1,0 na parte de conhecimentos gerais e Legislação. 
O edital é a Lei do concurso, obrigando tanto a comissão organizadora quanto candidatos, por força do princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
O sentimento que tenho é que estou sendo lesada, mesmo tendo estudado os conteúdos específicos expressos no edital,
caiu na prova a Lei 1.350/14 como conteúdo específico cujo o peso é 1,0 sendo que específico é de 4,0.
Sendo assim, requeiro o cancelamento das questões acimas expostas.

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 36

Data do Envio: 26/04/22 19:27Inscrição: 166875
Questão 37 
SOLICITO O CANCELAMENTO DA QUESTÃO 37, devido a mesma possui 2 alternativas corretas. 
37. Do Adicional Por Tempo de Serviços, apenas uma alternativa é CORRETA. Assinale essa alternativa: 
A. Será considerado, para contagem tempo no serviço público municipal para fins de concessão do adicional de tempo de
serviço, o efetivo exercício anterior de cargo público municipal de provimento efetivo. 
Alternativa correta conforme lei 1350/2014, em seu artigo 49, Inciso I 
B. A primeira concessão do adicional deverá ocorrer após três anos de admissão e exercício. 
Alternativa errada
C. Os adicionais de que trata este artigo incorporar-se-ão aos vencimentos para todos os efeitos legais, fazendo parte da
remuneração a ser paga bimestralmente. 
Alternativa errada

D. Será considerado, para contagem tempo no serviço público municipal para fins de concessão do adicional de tempo de
serviço, o efetivo exercício anterior de cargo público municipal em caráter temporário. 
Alternativa correta conforme lei 1350/2014, em seu artigo 49, Inciso III

E. Após os vinte e cinco anos de efetivo exercício, o servidor terá direito ao adicional de cinco por cento por ano de serviço.
Alternativa Errada

Conformo o artigo 49, as alternativas A e D, são corretas, mesmo tendo uma observância complementar, os fragmentos
utilizado para elaboração da questão, são verdadeiros e constantes em lei citada conforme edital.

Artigo 49 - Será considerado para contagem tempo no serviço público municipal para fins de concessão do adicional de
tempo de serviço:

I - O efetivo exercício anterior de cargo público municipal de provimento efetivo;

II - O efetivo exercício anterior de cargo público municipal de provimento em comissão;

III - O efetivo exercício anterior de cargo público municipal em caráter temporário, desde que tenha havido prévia habilitação
em concurso público ou teste seletivo.

h t t p s : / / l e i s m u n i c i p a i s . c o m . b r / a 1 / p r / s / s a n t o - a n t o n i o - d a - p l a t i n a / l e i - o r d i n a r i a / 2 0 1 4 / 1 3 5 / 1 3 5 0 / l e i - o r d i n a r i a - n - 1 3 5 0 - 2 0 1 4 - d i s p o e - s
o b r e - o - p l a n o - d e - c a r r e i r a s - c a r g o s - e - r e m u n e r a c a o - d o s - s e r v i d o r e s - d o - m u n i c i p i o - d e - s a n t o - a n t o n i o - d a - p l a t i n a - e - d a - o u t r a s - p r o v i
dencias?q=1350

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 37

Data do Envio: 26/04/22 19:29Inscrição: 166875
Questão 37
SOLICITO O CANCELAMENTO DA QUESTÃO 37, devido a mesma possui 2 alternativas corretas.
37. Do Adicional Por Tempo de Serviços, apenas uma alternativa é CORRETA. Assinale essa
alternativa:
A. Será considerado, para contagem tempo no serviço público municipal para fins de concessão do
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adicional de tempo de serviço, o efetivo exercício anterior de cargo público municipal de
provimento efetivo.
Alternativa correta conforme lei 1350/2014, em seu artigo 49, Inciso I
B. A primeira concessão do adicional deverá ocorrer após três anos de admissão e exercício.
Alternativa errada
C. Os adicionais de que trata este artigo incorporar-se-ão aos vencimentos para todos os efeitos
legais, fazendo parte da remuneração a ser paga bimestralmente.
Alternativa errada
D. Será considerado, para contagem tempo no serviço público municipal para fins de concessão do
adicional de tempo de serviço, o efetivo exercício anterior de cargo público municipal em caráter
temporário.
Alternativa correta conforme lei 1350/2014, em seu artigo 49, Inciso III
E. Após os vinte e cinco anos de efetivo exercício, o servidor terá direito ao adicional de cinco por
cento por ano de serviço.
Alternativa Errada
Conformo o artigo 49, as alternativas A e D, são corretas, mesmo tendo uma observância
complementar, os fragmentos utilizado para elaboração da questão, são verdadeiros e constantes
em lei citada conforme edital.
Artigo 49 - Será considerado para contagem tempo no serviço público municipal para fins de
concessão do adicional de tempo de serviço:
I - O efetivo exercício anterior de cargo público municipal de provimento efetivo;
II - O efetivo exercício anterior de cargo público municipal de provimento em comissão;
III - O efetivo exercício anterior de cargo público municipal em caráter temporário, desde que tenha
havido prévia habilitação em concurso público ou teste seletivo.
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/santo-antonio-da-platina/lei-ordinaria/2014/135/1350/lei-
ordinaria-n-1350-2014-dispoe-sobre-o-plano-de-carreiras-cargos-e-remuneracao-dos-servidores-do-
municipio-de-santo-antonio-da-platina-e-da-outras-providencias?q=1350

Data do Envio: 27/04/22 20:58Inscrição: 176508
A questão 37 possui duas respostas que podem ser consideradas corretas. Explico:

Ao perscrutar o enunciado, verifica-se que a questão remete ao art. 49 do Plano de Carreiras do Município de Santo Antônio
da Platina. Nesse diapasão,o gabarito assinala a alternativa correta como sendo a de Letra A, escorada no inciso I do
referido dispositivo.

Entretanto, a legislação prontamente nos aponta TAMBÉM como correta a alternativa D, eis que o inciso III do art. 49 diz que
será considerado o tempo despendido ocupando cargo público temporário.

Alhures, o inciso aponta mera condição para o deferimento do adicional de tempo de serviço. A mera e simples leitura do
dispositivo fornece o cristalino entendimento de que, acaso satisfeita a condição comandada pela lei, contabilizar-se-á o
tempo de serviço para obtenção do bônus salarial, conforme o enunciado da alternativa D propõe.

Em exame comparativo com as outras alternativas, verifica-se que:

A assertiva B é manifestamente incorreta, eis que o Parágrafo Unico do art. 47 é taxativo ao apontar 5 anos.
A assertiva C é também manifestamente incorreta, eis que é senso comum que o pagamento de servidores públicos é
mensal. Ainda que assim não fosse, o parágrafo 2º do Art. 48 pacifica o gabarito.
Finalmente, a assertiva E é novamente incorreta de inteiro teor dada a disposição do §§1º do artigo 48.

Noutro giro há notável ambiguidade na redação das alternativas A e D. O vício poderia ter sido facilmente sanado com a
adição de poucas palavras para transmutar o enunciado da alternativa D em manifestamente incorreto, como acontece com
as demais alternativas da mesma questão.

Do modo como redigiu-se a pergunta e as alternativas, tanto o gabarito A quanto o gabarito D podem perfeitamente
reputarem-se corretos. Esse fato desrespeita disposição constante no edital do certame (item 7.1.1, item II), que como bem
se sabe, torna-se a "lei do concurso" e deve ser seguido em sua integralidade. 

Pontofinalizando, pede-se a anulação da questão, ante a existência de duas alternativas corretas.
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Data do Envio: 27/04/22 23:34Inscrição: 183104
Na questão 37 ela está incompleta, pois
Aptidão Física é sim um requisito. 

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 38

Data do Envio: 27/04/22 15:46Inscrição: 169065
O enunciado está equivocado.Teria que ser para assinalar a incorreta.Porque deram a D como a certa, sendo que é a única
errada.
Pois 4 opções estão corretas

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 39

Data do Envio: 26/04/22 14:34Inscrição: 166562
A questão 39 sugiro  seu cancelamento, pois dentro da legalidade dos atos administrativos do concurso foi inobservada
norma do edital que regia o certame, pois previa a existência de uma única resposta correta para cada questão  e sendo
assim estavam as respostas A e C idênticas,em duplicidade.

Data do Envio: 26/04/22 14:39Inscrição: 182519
Venho através deste pedido fazer a solicitação de anulação da questão 39, pois a mesma contem duas respostas iguais a
letra A e letra C.

Data do Envio: 26/04/22 14:49Inscrição: 173213
A questão 39 do cargo de Atendente, apresenta duas alternativas idênticas, estás respectivamente são a letra A e D 

Data do Envio: 26/04/22 15:28Inscrição: 169258
De acordo com o edital, as questões e suas alternativas seriam formadas por 05 alternativas, sendo as alternativas A e C
identicas, a referida questão esta em não conformidade com o edital,restando somente 04 alternativas. 

Data do Envio: 26/04/22 23:08Inscrição: 171314
Ilustres membros da banca examinadora venho solicitar a revisão da questão de numero 39, por constar em suas
alternativas duas respostas   iguais as letras "A" e "C". 
Obrigada.

Data do Envio: 27/04/22 8:39Inscrição: 181511
Existe duas respostas iguais.
Isso nao pode acontecer, pois acaba confundindo o candidato.

Data do Envio: 27/04/22 16:24Inscrição: 177533
A questão contém duas alternativas duplicadas (Letra A e C).

Data do Envio: 27/04/22 16:12Inscrição: 176779
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PRESENTE CONCURSO PUÚBLICO PARA O CARGO DE ATENDENTE PARA
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR, VENHO SOLICITAR RECURSO DA QUESTÃO 39, A BANCA
CONSIDEROU CORRETA A ALTERNATIVA "b". ACONTECE QUE HAVIA NA QUESTÃO DUAS ALTERNATIVAS COM A
MESMA RESPOSTA O QUE PODE SER CONSIDERADO DUPLICIDADE E MARCAÇÃO NAS ALTERNATIVAS, SENDO
ASSIM A ALTERNATIVA "A" E "C" POSSUI A MESMA RESPOSTA O QUE GERA DUVIDA, NESSE SENTIDO QUANDO A
QUESTÃO SE REVESTE DE DUVIDA DEVE A BANCA ANULAR A QUESTÃO PARA NÃO PREJUDIQUE OS
CANDIDATOS TENDO EM VISTA QUE OUTRAS PROVAS HAVIA A MESMA DUPLICIDADE EM QUESTÃO CONFORME
RELATADO EM ATA PELO FISCAL DO DIA DA PROVA. 

Data do Envio: 27/04/22 17:14Inscrição: 177360
Essa questão tem 2 alternativa iguais, induz ao concurseiro a colocar ela. Erros assim são inadimissiveis em um concurso
desse porte

Data do Envio: 27/04/22 19:52Inscrição: 176508
Questão com alternativa em duplicidade, onde A e C possuíam o mesmo conteúdo.
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Matéria: Atendente

Número da questão: 39

Na capa do certame, conforme a disposição do item 4, a prova seria composta de 40 questões, havendo em cada uma 5
alternativas.
Havendo uma alternativa em duplicidade, por exclusão lógica, não existem 5 alternativas, mas apenas 4 alternativas
disponíveis na questão controvertida.
O erro é evidente e contraria a disposição editalícia, que atua como "lei do concurso", podendo, outrossim, ainda em induzir
em erro o candidato. 
Nesse sentido, pede-se a anulação da questão.

Data do Envio: 28/04/22 9:17Inscrição: 166966
Há duas alternativas iguais, no caso as letras A e D que diz (identificação da carreira a que o cargo pertence)

Data do Envio: 28/04/22 10:28Inscrição: 181033
NA questão 39 cargo de atendente, as alternativas de resposta estão iguais tanto para letra A e C, trazendo confusão para
os candidatos.

Data do Envio: 28/04/22 11:53Inscrição: 178201
Alternativa A e C repetidas.

A. Identificação da carreira a que o cargo pertence.
C. Identificação da carreira a que o cargo pertence

Data do Envio: 28/04/22 14:47Inscrição: 182731
A referida questão possui duas alternativas com texto idêntico (alternativas A e C), devendo a questão ser anulada face ao
princípio da igualdade, que é correlata à administração pública.

Data do Envio: 28/04/22 15:03Inscrição: 173578
Consta no anexo IX do edital os conteúdos específicos para cada cargo. Não consta na parte do cargo de Atendente a Lei
1.350/14 dentro dos conhecimentos específicos.
A Lei 1.350/14 está expressa no segmento de conhecimentos gerais e legislação página nº 80 do referido edital.
No próprio documento consta os pesos das questões sendo que conhecimentos gerais e legislação valem 1,0 e os
específicos 4,0.
Analisando o Edital pelo peso das questões e estudando para 02 concursos, editais 01 e 02/22 optei por estudar no cargo de
Atendente somente os específicos, mas na prova nos conteúdos específicos as questões de número 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35 e 39 foram sobre a Lei 1.350/14, cujo peso consta no edital 1,0 na parte de conhecimentos gerais e Legislação. 
O edital é a Lei do concurso, obrigando tanto a comissão organizadora quanto candidatos, por força do princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
O sentimento que tenho é que estou sendo lesada, mesmo tendo estudado os conteúdos específicos expressos no edital,
caiu na prova a Lei 1.350/14 como conteúdo específico cujo o peso é 1,0 sendo que específico é de 4,0.
Sendo assim, requeiro o cancelamento das questões acimas expostas.

Data do Envio: 28/04/22 16:22Inscrição: 181301
Na questão 39 consta duas alternativas iguais A e C

Resposta aos Recursos
O fato de ter duas alternativas iguais não invalida a questão, que continua tendo apenas uma resposta correta.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Desenhista Projetista

Número da questão: 21

Data do Envio: 26/04/22 5:07Inscrição: 174465
A questão pede qual inclinação tem o desnível apresentado; as respostas estão em %; sendo assim, 35/1250m = 0,028;
0,028/100=2,8%, portanto a resposta correta é letra "E". 

Resposta aos Recursos
O recurso apresentado não refere-se a Questão 21, portanto foi desconsiderado.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 29

Data do Envio: 25/04/22 20:24Inscrição: 168795
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Matéria: Desenhista Projetista

Número da questão: 29

A fórmula de inclinação é i=h/c*100
h é: 385-350=35m
i= 35/1250
i=0,028
todas as alternativas são em % então tem que multiplicar por 100
resultado 2,8%

Data do Envio: 26/04/22 5:17Inscrição: 174465
A questão pede qual inclinação tem o desnível apresentado, as respostas estão em %, sendo assim, 35/1250m = 0,028;
0,028x100 = 2,8%, portanto a resposta correta é letra "E".

Data do Envio: 26/04/22 14:04Inscrição: 169759
Prezados(a)

Venho por meio deste solicitar recurso a respeito da questão de número 29 da prova para desenhista projetista.

A questão pede a inclinação do desnível em porcentagem, conforme mostra as alternativas. O gabarito preliminar por sua
vez indicou a alternativa (C) como correta, porém, para o cálculo de inclinação em porcentagem deve-se multiplicar por 100
para se obter o resultado,conforme fórmula abaixo:

Inclinação em porcentagem = (h/d) x 100
Onde h = altura a vencer; 
d = distância da seção no plano horizontal;

Logo, realizando os devidos cálculos:

(35/1250)x100 = 2,8%

a alternativa correta seria a alternativa (E)

Peço que considerem o recurso.
Desde já agradeço

Resposta aos Recursos
O cálculo da inclinação é i=35/1250 x 100 = 2,8%.
Os recursos estão corretos e há necessidade de alteração da alternativa.

Alterar Questão para EDecisão da Banca:

Matéria: Laboratorista

Número da questão: 24

Data do Envio: 26/04/22 17:38Inscrição: 171277
Discordo que a única resposta possível para esse questionamento seja a alternativa A, haja vista que, de acordo com a RDC
222/2018, também estão corretas as alternativas D e E, visto que o RDC também prevê que haja um planejamento do
descarte dos recursos físicos, conforme consta da alternativa D, e o RDC também determina que haja elaboração,
implantação e monitoramento do plano de gerenciamento existente, conforme consta na alternativa E.

Resposta aos Recursos
Conforme a RDC nº 222, de 28 de março de 2018 as alternativas D e E estão parcialmente incorretas e a unica alternativa
que esta correta na integra é a alternativa A

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 36

Data do Envio: 26/04/22 17:38Inscrição: 171277
Discordo que a resposta dessa questão seja a alternativa C porque, com relação aos corpúsculos de Dohle, são inclusões
citoplasmáticas de cor azul acinzentada, formados devido a liquefação do retículo endoplasmático do neutrófilo, e
geralmente são observados na periferia dos neutrófilos, sendo associados principalmente a processos infecciosos e
inflamatórios, totalmente diferente do que dispõe a alternativa supostamente correta, que alega que os corpúsculos de Dohle
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Matéria: Laboratorista

Número da questão: 36

sejam formados por RNA ribossômico residual das células e representam mero processo maturativo acelerado.

Resposta aos Recursos
Segundo Cawley & Hayhoe sugerem que o termo corpúsculo de Döhle seja restrito às inclusões basófilas vistas nos
neutrófilos em estados infecciosos. Já Aroch et al. (2005) e Garland (2011), definem corpúsculos de Döhle como inclusões
acinzentadas no citoplasma que resultam da agregação lamelar do RER (Retículo Endoplasmático Rugoso), indicando
processo inflamatório sistêmico. Em sua grande maioria, aparecem únicos, ovalados ou arredondados, irregulares na forma
e frequentemente situados na periferia da célula. Alguns autores informam que os Corpos de Dohle são uma mancha lilás
(FAILACE, 2015) outros uma granulação grosseira (LORENZI, 2015), basófila de origem RE rugoso, não lisossômica cujo
peroxidase é negativa e que se apresenta na borda do citoplasma dos neutrófilos segmentados como produto da liquefação
deste retículo. 

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Técnico em Enfermagem

Número da questão: 21

Data do Envio: 27/04/22 8:40Inscrição: 167560
Conforme a referência do enunciado BRASIL, 2014 a fonte cita que a via subcutânea é administrado o volume máximo de
1,5 ml. E não a resposta D da questão 21 que cita 1,0 ml como correta.

Data do Envio: 27/04/22 14:09Inscrição: 170130
De acordo com manual de normas e procedimentos para vacinação.Do Ministério da
Saúde.BRASÍLIA-DF-2014;página.46¨6.3.2.2 via subcutânea (SC)[...]O volume máximo a ser administrado por esta via é de
1,5ml[...].
Sendo portanto a alternativa indicada como correta pelo gabarito,incorreta.

Data do Envio: 27/04/22 17:05Inscrição: 172070
Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada pois, segundo várias normativas como o
Manual de Normas de Procedimentos para Vacinação (2014), Manual do Aluno e o Manual do Monitor – oriundos do curso
de atualização para o trabalhador da sala de vacinação (2014) – preveem que o volume máximo a ser administrado na via
subcutânea é de 1,5 ml. 

Além disso, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP), em Parecer n.° 010/2018 que trata de
técnicas de administração de injeção/vacina por via subcutânea, faz menção ao aludido volume de 1,5 ml.

Nesse sentido, a alternativa considerada como correta pela banca, na qual considera que o volume máximo a ser
administrado na via subcutânea é de 1,0 ml, encontra-se divergente do majoritário protocolo aceito pelos Conselhos
Regionais de Enfermagem – os quais possuem a função de normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional dos
enfermeiros, técnicos em enfermagem e auxiliares de enfermagem. 

Ante ao exposto, faz-se imperiosa a anulação da questão objeto do presente recurso face a divergência da resposta
considerada como correta pela banca e a literatura atualmente aceita pelos conselhos regionais, uma vez que o volume
máximo a ser administrado pela via subcutânea é de 1,5ml e não de 1,0 ml.

Data do Envio: 28/04/22 7:55Inscrição: 183802
Na questão 21 sobre a administração de medicação, a resposta correta no gabarito provisório cita que a via subcutânea
pode ser administrda um volume máximo de 1,0 ml, porém esta colocação não procede, na literatura, inclusive da mesma
fonte que cita o enunciado da questão, segue o link:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf 
O volume máximo a ser administrado por esta via é 1,5 mL.

Data do Envio: 28/04/22 14:05Inscrição: 177433
Errada 

Data do Envio: 28/04/22 15:06Inscrição: 177436
De acordo com as normas de vacinação e de procedimentos de médicacao o volume máximo a ser administração de
medicação sub cutânea e de 1,5ml e não conforme diz a banca 1,0ml.

Data do Envio: 28/04/22 16:14Inscrição: 175939
Pois não está coerente tem várias outras questões q tbm são corretas 
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Matéria: Técnico em Enfermagem

Número da questão: 21

Resposta aos Recursos
O volume máximo para via subcutânea é de 1,0 ml conforme a referência utilizada para a questão.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 22

Data do Envio: 28/04/22 11:34Inscrição: 170156
Sobre as questão sobre vacina as perguntas estavam desatualizadas em relação a.vacianacao ,deveria ser sobre calendário
vacinal atualizado de 2022

Resposta aos Recursos
A referência utilizada está citada na questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 23

Data do Envio: 28/04/22 14:23Inscrição: 170661
 Perguntas desatualizadas 

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 24

Data do Envio: 25/04/22 18:25Inscrição: 167296
A vacina da HEPATITE A pode ser realizada entre a idade de 12 meses até 17 anos ,como prescrito em bulario da vacina
registrado pelo anvisa.
E não somente em idade de 12 meses e menores de 2 anos como informado na questão 24 , e ela não pode ser conservada
em temperatura 5º e 8º como informado tambem na questão. E sim em temperatura 2º a 8º graus. 

Data do Envio: 26/04/22 11:58Inscrição: 167587
Gostaria de contestar a resposta da questão de número 24, de conhecimentos específicos, do cargo de técnico em
enfermagem, a resposta apresentada não pode ser considerada correta, uma vez que a vacina de HEPATITE A, de acordo
com a bula do fabricante, pode ser administrada além dos 02 anos de idade, diferente do que foi afirmado na alternativa  “b”
da questão considerada correta, também, que a vacina em pauta , de acordo com a orientação descrita na INSTRUÇÃO
NORMATIVA DO CALENDÁRIO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, é administrada a partir dos 15 meses de idade, até 04 anos
11 meses e 29 dias , divergindo novamente do que é afirmado na resposta proposta por esta banca, ao analisar todas as
alternativas (“a”, “b”, “c”, “d” ou “e” ), não é possível considerar nenhuma das cinco como verdadeiramente correta, não
sendo possível atender ao comando da pergunta, uma vez que todas estão INCORRETAS.Outro ponto relevante, é a
diferença de idade inicial de administração do imunizante, disponível na REDE PRIVADA (12 meses ,primeira dose) e na
REDE PÚBLICA (15 meses, dose única), informações que não foram consideradas e esclarecidas nesta avaliação.
Portanto, reafirmo que NÃO há resposta correta dentre as alternativas propostas ,todas estão INCORRETAS.

Data do Envio: 27/04/22 15:53Inscrição: 174587
Questão errada conforme atualização do calendário da vacina 2020 e apartir de 15 meses não 12 meses

Data do Envio: 28/04/22 13:46Inscrição: 172070
Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois a questão considerada como correta
pela banca traz informação que se encontra completamente desatualizada frente ao ATUAL calendário de vacinação
previsto pelo Ministério da Saúde (âmbito federal), o qual é seguido pelo Estado do Paraná (âmbito estadual) e por diversos
outros estados como é o caso de Minas Gerais.

Nesse sentido, a banca considerou como certa a alternativa que traz a seguinte informação “A vacina é aplicada em
crianças de 12 meses até menores de 2 anos de idade”.  De fato, essa era a informação de 6 anos atrás – como comprova
a referência bibliográfica utilizada para fazer a questão “(BRASIL, 2014)” e site disponível em<http://www.coren-ce.org.br/gov
e r n o - i n c l u i - v a c i n a - c o n t r a - h e p a t i t e - a - n o - c a l e n d a r i o - d e - v a c i n a c a o - d o - s u s / # : ~ : t e x t = 2 9 ) % 2 0 q u e % 2 0 v a i - , O % 2 0 M i n i s t % C 3 % A 9 r i
o%20da%20Sa%C3%BAde%20anunciou%20nesta%20ter%C3%A7a%2Dfeira%20(29),1%20ano%20e%2011%20meses.>.

Porém, HOJE, levando em consideração a disponibilização de vacinas dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) – base
referencial para a formulação das questões do Concurso Público n.° 001/2022 de Santo Antônio da Platina/PR -, tem-se que
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Matéria: Técnico em Enfermagem

Número da questão: 24

a dose é única e aplicada em crianças aos 15 (QUINZE) MESES de idade. 

Na perspectiva de provar essa informação, pode-se verificar no site do Ministério da Saúde que a vacina da Hepatite A “[...]
combate a doença de mesmo nome é um antígeno do vírus da hepatite A, inativada. Deve ser administrada uma dose aos
15 meses de idade por via intramuscular.” – disponível no site<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2020/novem
bro/sus-disponibiliza-18-vacinas-para-criancas-e-adolescentes>.

No mesmo sentido, o calendário seguido pelo Estado do Paraná igualmente prevê o mesmo tempo para aplicação da vacina
em tela – disponível no site < https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Vacinas>. 

Reforçando que esse mesmo período não é somente seguido pelo Estado do Paraná em caso apartado, o período de 15
(QUINZE) MESES também é observado pelo Estado de Minas Gerais, que, em publicação do ano de 2021, trouxe que
“Além da vacina que deve ser dada nas crianças a partir de 15 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, existem outras
maneiras de evitar o contágio da Hepatite A”. Disponível no site < https://www.saude.mg.gov.br/hepatite>.

Em suma, é clarividente que a questão traz informação desatualizada e utiliza como base informações do ano de 2014,
desconsiderando as novas diretrizes e calendários seguidos em âmbito federal, estadual e, consequentemente, municipal.

Cumpre salientar, ainda, que algumas instituições privadas trazem outros tipos de vacina, sendo, por muitas vezes,
apresentadas em duas doses e o tempo para sua aplicação pode variar. Porém, como o presente caso se trata de Concurso
Público voltado para atuação dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), não há pertinência em considerar padrões que não
são ofertados pelo SUS. Além de não estar expressamente previsto em edital, não corresponde à realidade fática do
sistema de saúde público brasileiro – o qual não é inferior, apenas diferente. 

Nessa senda, faz-se imperiosa a anulação da questão objeto do presente recurso face a desatualização da questão e, por
conseguinte, inviabilização de compatibilização da realidade fática do calendário de vacinas adotas pelo Brasil,
especialmente pelo Estado do Paraná, com as opções concedidas pela banca.

Data do Envio: 28/04/22 15:11Inscrição: 177436
Conforme a vacina Hepatite A : De acordo com o ministério da saúde a vacina se aplica em 15meses de idade e não
durante aos 12 meses de vida. Aos 12 meses de vida se aplicam as vacinas: reforço de pneumocócica 10v, reforço meningo
C,e tríplice viral.

Resposta aos Recursos
A resposta B está correta conforme o Manual de Vacinas do Ministério da Saúde de 2014. Referência utilizada para a
questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 25

Data do Envio: 26/04/22 14:17Inscrição: 169767
A questão 25 tem dupla opção de resposta correta, tanto a letra C esta correta como a letra D, estive consultando
Enfermeira de Epidemiologia de dez anos de atuação, verificar por favor a possivel anulação desta questao, uma vez que
tem dupla resposta.

Resposta aos Recursos
A resposta está correta conforme Manual de Vacinas do Ministério da Saúde 2014

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 26

Data do Envio: 25/04/22 18:28Inscrição: 167296
sobre a vacina da raiva ,é por protocolo e notificação a realização vacina em pacientes que sofreram mordedura
,arranhadura e lambedura de mucosa por animais transmissores da doença como está descrito da opcção letra B .

Data do Envio: 27/04/22 8:41Inscrição: 167560
A vacina da raiva é apresentada em PÓ LIOFILIZADO e não LÍQUIDA conforme a resposta da questão 26 (A) que está
como correta no gabarito provisório.

Data do Envio: 27/04/22 18:46Inscrição: 172070
Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada pois, consoante 5ª Edição do Guia de
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Número da questão: 26

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2021, p.998), a vacina da raiva (inativada) “é apresentada sob a forma
liofilizada, acompanhada do diluente, em ampolas contendo dose única de 0,5 ml ou 1,0 ml, conforme o laboratório
produtor.”
Em pesquisas pela literatura acerca da vacinação no Brasil, encontra-se as mesmas informações. A vacina apresenta-se de
forma liofilizada em unidoses de 0,5 ml ou 1,0 ml. 

Outrossim, a alternativa considerada como correta pela banca, na qual dispõe que “[...] a vacina é apresentada na forma
líquida, em frasco unidose de 0,5 mL[...]”, vai de encontro à realidade fática do Brasil. 

Hoje, em toda a rede pública de vacinação brasileira, a vacina antirrábica apresenta-se de forma liofilizada e não em forma
líquida – esse fato se comprova com a presença de diluente junto à vacina liofilizada. Fazendo com que a alternativa não
pode ser considerada como correta.

Ademais, faz-se mister anotar que não se pode afirmar que a vacina contra o vírus rábico somente se apresente em doses
de 0,5 ml, pois também se apresenta em unidoses de 1,0 ml.

Ante ao exposto, faz-se imperiosa a anulação da questão objeto do presente recurso face a divergência da resposta
considerada como correta pela banca e a literatura que rege a vacinação do Brasil.  

Data do Envio: 28/04/22 9:25Inscrição: 175361
REFERENTE A QUESTÃO NÚMERO 26. DE ACORDO COM A FONTE BRASIL 2014 A VACINA CONTRA RAIVA
INATIVA, É 'Pó liofilizado e diluente para suspensão' E NÃO EM FORMA LIGUIDA.

Data do Envio: 28/04/22 14:05Inscrição: 177433
Errada

Data do Envio: 28/04/22 14:24Inscrição: 170661
 Desatualizada  afirmativa com resposta  B é correta.

Data do Envio: 28/04/22 15:09Inscrição: 178769
 Desatualizada 

Data do Envio: 28/04/22 15:13Inscrição: 177436
Sobre a vacina da raiva. Hoje ela não se apresenta de forma líquida ela se apresenta de forma liofilizado.

Resposta aos Recursos

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 27

Data do Envio: 28/04/22 11:38Inscrição: 170156
Questão de acordo com o ministério  da saúde contar 15 segundos e multiplicará por 4 se rítmico e ou 1 minuto se
arritmias,desta forma duas alternativas  estão correta.

Data do Envio: 28/04/22 14:05Inscrição: 177433
Errada 

Data do Envio: 28/04/22 15:26Inscrição: 181818
Todas as questões, desatualizadas

Resposta aos Recursos
A forma correta de se verificar a frequência cardíaca é contando o número de pulsações em um minuto.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 28

Data do Envio: 28/04/22 15:33Inscrição: 177436
Sobre as fórmulas de gotejamento de soro o anunciado prediz que o quer quantas micro gotas por minuto e não em horas
então a fórmula seria dita em Volume vezes sessenta dividido pelo tempo , e não seria a fórmula em horas que seria volume
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Número da questão: 28

vezes o tempo. E somando está soma não dá o valor prescrito pela banca.

Resposta aos Recursos
A questão está bem formulada e o cálculo de microgotas se faz: volume dividido pelo tempo em horas.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 29

Data do Envio: 28/04/22 15:37Inscrição: 177436
Sobre as fórmulas de gotejamento de soro o anunciado prediz que o quer quantas macro gotas por minuto e não em horas
então a fórmula seria dita em Volume vezes vinte dividido pelo tempo, e não seria a fórmula em horas que seria volume
dividido pelo tempo vezes tres E somando está soma não dá o valor prescrito pela banca.

Resposta aos Recursos
A resposta está correta. O cálculo é o volume dividido por 3 vezes 12 horas.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 30

Data do Envio: 27/04/22 21:35Inscrição: 172832
O médico prescreveu, para a paciente 400 mg de ampicilina diluídos em 5 ml de água injetável. No hospital há frasco
ampola de 500mg. Quantos ml devem ser administrados ?
Se o médico prescreveu a diluição para 5 ml. Então é 5 ml. É só diluir a medicação de 500mg em 5 ml e desprezar 1ml,
certo ? E completar com 1 ml de água destilada.
Pois. O médico que a diluição em 5 ml e não em 4.

Data do Envio: 28/04/22 15:40Inscrição: 166553
Médico pediu pra diluir 400 mg em 5 ml. Não em 4. 

Resposta aos Recursos
A prescrição é para diluir o frasco ampola em 5ml. E portanto, serão administrados 4 ml de medicamento diluído.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 31

Data do Envio: 27/04/22 21:38Inscrição: 172832
Há duas alternativas iguais na questão.
Letra A e letra D.
Apenas com diferença de sequência. Porém na questão não está pedindo a sequência. Apenas qual é o correto

Data do Envio: 28/04/22 15:40Inscrição: 177433
Alternativas iguais . 
A e D .  Pergunta mal formulada 

Data do Envio: 28/04/22 15:41Inscrição: 166553
Há duas alternativas iguais. A e D

Resposta aos Recursos

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 33

Data do Envio: 26/04/22 22:51Inscrição: 166869
Boa noite!! 
Venho por meio deste recurso, informar que a resposta da questa 33 (Gabarito C) onde diz que: o dispositivo inserido se da
em um angulo de 15° em relação a pele[...]
No que tange essa informação, há bastante divergência na literatura e e portais informativos. A um equivoco quando na
questão se afirma que essa a resposta certa, pois de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária: A tecnica
consiste em introduzir a agulha em ângulo 30º a 45º dependendo com bisel voltado paracima e depois paralela à pele na
direção da veia a ser puncionada. Outras fontes dizem que: Uma curiosidade interessante é que o modo de fazer essas
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administrações são melhores compreendidas quando usamos os ângulos que aprendemos nas aulas de matemática. A
intramuscular é aplicada no ângulo de 90º, a subcutânea no ângulo de 45º, a intravenosa no ângulo de 25º e a intradérmica
no ângulo entre 10º e 15º.

Segue abaixo os fundamentos:

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à
Assistência à Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasília: Anvisa, 2017. Disponível em:
h t t p : / / w w w 2 0 . a n v i s a . g o v . b r / s e g u r a n c a d o p a c i e n t e / i n d e x . p h p / p u b l i c a c o e s / i t e m / m e d i d a s - d e - p r e v e n c a o - d e i n f e c c a o - r e l a c i o n a d a
-a-assistencia-a-saude-3

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 9 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

https://blog.maconequi.com.br/tipo-de-agulha/

Resposta aos Recursos

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 35

Data do Envio: 27/04/22 21:00Inscrição: 166553
Duas respostas corretas.

Data do Envio: 27/04/22 22:49Inscrição: 177467
Sobre as técnicas de administração de medicamentos por via intramuscular.

De acordo com o texto publicado pela Biblioteca Virtual de saúde, em junho de 2021, sobre a administração de
medicamento por via intramuscular, revela que o volume máximo de medicação a ser administrado na região dorso glúteo é
de 4,0ml. Portanto, a questão 35 da prova de técnico em enfermagem, como resposta correta a letra C, assim como a letra
E. 
Na questão a banca não indicou nenhum paciente em específico, como por exemplo crianças, lactantes ou idosos. Sendo
assim, é de dever da banca avaliadora rever a questão. 

Referência: 
BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE.  Atenção Primária em Saúde. Parecer COREN-SP Nº 010/2020 – Ementa: Quais são
as orientações para administração de medicação intramuscular em crianças. Jun. 2021. Acesso em 27/04/2022. Disponível
em:  <https://aps-repo.bvs.br/aps/quais-sao-as-orientacoes-para-administracao-de-medicacao-intramuscular-em-criancas/>

Data do Envio: 28/04/22 14:27Inscrição: 170661
A pergunta sobre a técnica de administração .  Sendo assim correta  E

Data do Envio: 28/04/22 15:10Inscrição: 178769
 Fala sobre a administração. Correta.

Resposta aos Recursos
O volume máximo de medicação IM na região dorsal é de 5 ml (BRASIL,2014).

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 36

Data do Envio: 28/04/22 15:12Inscrição: 178769
 Correto afirmar não podemos executar atividade  não seja  nossa competência 
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Número da questão: 36

Resposta aos Recursos
É direito não executar atividade que não seja de sua competência. Resposta correta E.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 37

Data do Envio: 27/04/22 18:47Inscrição: 167066
Nesta questão existem mais de uma resposta certa, a resposta letra C (A forma pulmonar, além de mais frequente, é
também a mais relevante para a saúde pública, pois é a principal responsável pela manutenção da cadeia de transmissão
da doença.) também está correta de acordo com o site da SESA e estudos científicos, segue o link
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Tuberculose

Resposta aos Recursos
A resposta da questão é a letra C.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 38

Data do Envio: 28/04/22 15:13Inscrição: 178769
  Sobre doença  correto afirmar letra C

Resposta aos Recursos
Resposta do gabarito correta.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 40

Data do Envio: 27/04/22 8:42Inscrição: 167560
A questão 40 que trata sobre os princípios do SUS está a resposta B como correta no gabarito provisório, que cita
IGUALDADE como um dos princípios do sistema de saúde, é errônea esta colocação, pois sabe-se que igualdade não se
trata destes princípios, e sim EQUIDADE.

Data do Envio: 26/04/22 23:27Inscrição: 170399
Igualdade é o princípio em que "qualquer" cidadão pode invocar os mesmos direitos. Cabe ao Estado assegurar esses
direitos, fazendo com que as ações e serviços chegue a todas as pessoas. 
Atendimento de acordo com as necessidades é EQUIDADE e não IGUALDADE 

Data do Envio: 27/04/22 10:28Inscrição: 167587
 Gostaria de contestar a questão de número 40, do cargo de técnico em enfermagem, de conhecimentos específicos.
A questão não possui gabarito correto, uma vez que IGUALDADE não se enquadra entre os princípios do SUS, mas sim,
em suas DIRETRIZES, IGUALDADE é uma diretriz do SUS.
O gabarito considerado correto pela banca deveria ter usado a palavra EQUIDADE, e não IGUALDADE, afirmo novamente
que todas as alternativas estão INCORRETAS, pois todas as cinco   apresentadas (“a”, “b”, “c”, “d” ou “e”) discorrem apenas
sobre DIRETRIZES do SUS, em nenhuma delas é possível identificar um PRINCÍPIO.

Data do Envio: 27/04/22 16:28Inscrição: 167296
As doutrinas do sus , e principios vai mais além do que consta na resposta B , como principios doutrinarios ideologicos e
organizacionais .

Data do Envio: 27/04/22 19:21Inscrição: 172070
Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois, de acordo com o Ministério da
Saúde, dentre os princípios basilares do Sistema Único de Saúde (SUS) está: Universalização, Integralidade e Equidade.

Porém, a questão ora impugnada traz como a alternativa correta a que diz que o “[...] objetivo da igualdade é diminuir
desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm
necessidades distintas.”

É imperioso anotar que, embora a equidade e igualdade pareçam termos sinônimos, não o são, uma vez que enquanto a
igualdade objetiva o tratamento de todos da mesma forma, independentemente de suas individualidades e necessidades
especiais, a equidade trata as pessoas de forma individual – trata desigualmente os desiguais, na medida de suas
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desigualdades. 

Em suma, pode-se afirmar que a principal divergência está no fato de que a equidade reconhece a diversidade (levando em
consideração os diversos contextos) e a igualdade aloca os recursos necessários para que todos possam alcançar os
mesmos resultados.

Ante o exposto, é evidente que a alternativa “B” considerada como correta pela banca não está certa, porquanto traz a
definição de EQUIDADE e não de IGUALDADE. No próprio site oficial do Ministério da Saúde há a mesma definição referida
ao princípio da EQUIDADE (Disponível em <
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus-estrutura-principios-e-como-funciona>).

Salienta-se que, mesmo que a alternativa em tela trouxesse a definição correta de IGUALDADE, a questão deveria ser
anulada, porque IGUALDADE não é princípio do SUS.

Assim, precisa-se destacar que o enunciado da questão faz o questionamento acerca dos princípios do SUS, o qual não
contempla IGUALDADE, mas sim EQUIDADE. Coadunando para a anulação da questão em comento.

Ante ao exposto, faz-se imperiosa a anulação da questão objeto do presente recurso face a divergência da resposta
considerada como correta pela banca e os princípios do SUS e suas definições.

Data do Envio: 28/04/22 7:34Inscrição: 183802
Na questão 40 que trata dos princípios do SUS define IGUALDADE como um desses princípios, porém esta colocação é
equivocada, uma vez que sobre o sentido de princípios, identifica-se três elementos que compõem a base cognitiva, ideativa
e filosófica do sistema brasileiro e que foi inscrita na Constituição Federal de 1988: UNIVERSALIDADE; • EQUIDADE; •
INTEGRALIDADE.

Data do Envio: 28/04/22 14:06Inscrição: 177433
Errada 

Data do Envio: 28/04/22 14:31Inscrição: 170661
 Afirmação sobre princípio do SUS   Letra D

Data do Envio: 28/04/22 15:14Inscrição: 178769
Princípio do SUS  Descentralização.

Data do Envio: 28/04/22 15:15Inscrição: 177436
De acordo com o princípio do SUS Igualdade não e princípio do SUS , seria sim universalidade igualdade.

Data do Envio: 28/04/22 15:24Inscrição: 181818
Prova inteira desatualizada e duvidosa

Data do Envio: 28/04/22 16:17Inscrição: 175939
Pois a questões A e C estão corretas,a saúde englobou a promoção e prevenção ambas estão corretas e com o msm
sentido

Resposta aos Recursos
Na legislação referente ao SUS, que consta na Constituição Federal de 1998, o princípio é  igualdade. Equidade se encontra
como sinônimo na literatura científica sobre o SUS, mas vale o que está na legislação.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Técnico em Radiologia

Número da questão: 26

Data do Envio: 27/04/22 13:01Inscrição: 178426
Os fatores de proteção para a resposta está na indicação de raio x uso de EPI como avental publifero, blindagem e
dosimetro...tempo blindagem e distancia sem sentido a intensão sempre de preservar a saúde do profissional não o
baixando o tempo de exposição e nem apenas com a distância fatos que o EPI protege o que a distância é nem o tempo
fariam..
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Resposta aos Recursos
- Dosímetro não é proteção, simplesmente estima a exposição a radiação (ajuda no controle da exposição a níveis
aceitáveis).

Fatores de proteção: 
- Tempo==> A redução do tempo reduz a exposição a radiação.

-Blindagem==> Posicionar blindagens entre a fonte de radiação e as pessoas expostas reduz muito o nível de exposição. As
blindagens das cabines e salas são exemplos de proteção. Os Aventais plunbiferos são exemplos de blindagens com
camada semi redutora ou mais, dependendo da espessura.

Distância==> Um dos principais fatores. A radiação diminuí com o inverso do quadrado da distância.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 31

Data do Envio: 25/04/22 21:30Inscrição: 180172
Boa noite, quero que verifiquem a questão número 31 , na literatura a correta é a letra ( E ).

Data do Envio: 26/04/22 20:20Inscrição: 175625
Venho por meio deste, solicitar a revisão desta questão.
Pois:
Questão 31: A incidência lateral do calcâneo é também conhecida como:
A:Axial
B:Latero medial
C:Planto dorsal
D:Dorso plantar
E:Médio lateral
Primeiramente: como esta na pergunta "A incidência lateral do calcâneo"
nunca poderia ser a resposta "C" pois "C": O raio central entra na região plantar dó pé e sai na região dorsal, com isto
estamos dizem de uma incidência Planto Dorsal, e não Lateral do calcâneo como Diz a pergunta.  
Segundo: como ensina no Tratado de Técnicas Radiológicas Anatômicas livro em qual estou ciente que está correto.
PERGUNTA: A incidência lateral de calcâneo é também denominada ?
Esta na pagina 223 sobre lateral de calcâneo.
Resumindo: LATERAL- INCIDENCIA MEDIO-LATERAL: MEMBRO INFERIOR - CALCANEO 
Esta incidência da lateral do calcâneo o Raio central entra em Médio lateral. 
Esta também na pagina 227 sobre a pergunta "A incidência lateral do calcâneo é também denominada":
LATERAL - INCDÊNCIA MÉDIO-LATERAL (OU LÁTERO-MEDIAL;0: TORNOZELO.
CONCLUSÃO: como uma incidência do calcâneo lateral pode ser com o raio entrando PLANTO DORSAL ?   

Data do Envio: 26/04/22 22:13Inscrição: 175627
Referente ao livro Tratado de Posicionamento Radiológico Kenneth L. Bontrager  e John P Lampignado, menciona que a
incidência lateral do Calcâneo seria a Letra "E" que seria Médio Lateral ou também poderia ser como uma outra alternativa a
letra "B", porem no gabarito esta constando que esta correto a letra "C"

Data do Envio: 27/04/22 22:14Inscrição: 177638
31. A incidência lateral do calcâneo é também denominada:
Resposta do gabarito provisório: C
Justificativa: A resposta da questão 31 é divergente com a do gabarito provisório. Sendo que, a correta é a alternativa (E).
Deste modo a alternativa (E) é a CORRETA.
Alternativa (E) Médio lateral.
Obs: planto dorsal é também denominada Axial e não Lateral .

Resposta aos Recursos
Procede o recurso a alternativa correta é a E, houve erro de digitação

Alterar Questão para EDecisão da Banca:

Número da questão: 40

Data do Envio: 27/04/22 11:57Inscrição: 171078
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Conforme livro Bontrager pagina 430 a rotina basica para mandibula são:
perfil semi axial bellot direita e esquerda e Psteroanterior PA e anteroposterior AP.
Sendo assim  a resposta   A e E do gabarito estão corretas.

Data do Envio: 27/04/22 13:44Inscrição: 175838
Tratado De Posicionamento Radiográfico Bontrager 6ª edição Capitulo II pagina 230
a rotina para mandibula inclui AP e PA fazendo assim ter 2 acertivas A e E anulando a QUestao. 

Data do Envio: 27/04/22 14:42Inscrição: 173142
Segundo o livro Posicionamento Radiográfico Bontrager 6ª Edição.

A rotina de mandibula pode ser adquirida tanto em AP anteroposterior como em PA posteeroanterior depende do estado do
paciente. Sendo assim teremoa duas resposta corretas a Letra A e E o que faz com que esta questao seja anulada.

Data do Envio: 27/04/22 19:40Inscrição: 175625
Venho por meio deste.
salientar a respeito desta questão que foi muito bem elaborada pela unioeste, pois em consideração as 2 resposta A e E
como muda em antero-posterior e póstero-anterior, a incidência que esta correta seria em postero-anterior.
Que seria a questão A.
Resumindo: em questão cliente/paciente como uma incidência que da para fazer em AP E PA um técnico em radiologia que
evita a radiação, faz em Antero- Posterior, que afeta diretamente o cristalino faz em AP ?
Concluindo, esta incidência se faz primeiramente em PA (Postero-anterior) para evitar radiação no cristalino do
Cliente/Paciente, igual outras incidência de rotina que são do crânio para evitar esta radiação desnasceria 
Pois quando falamos em beneficio ao paciente que esta tomando radiação, temos que proteger o cristalino.

Data do Envio: 28/04/22 7:20Inscrição: 180172
BOM DIA, REFERENTE A ESSA QUESTAO NA LITERATURA POSSUI AS DUAS MANEIRAS DE SEREM REALIZADAS,
TANTO NO AP COMO NO PA.
*INCIDENCIA PARA O ESTUDO RADIOGRAFICO DA MANDIBULA :
TIPOS DE INCIDENCIAS . PERFIL SEMIAXIAL ( BELLOT ) DIREITA E ESQUERDA , POSTERIOR PA E ANTERIOR AP 

Resposta aos Recursos
O livro Técnicas Radiográficas do Dr. Antonio Biasoli Jr trás como icidências básicas para o estudo radiográfico da
mandíbula o conceito usado para formular a resposta apresentada na questão 40. No entanto, o Livro Bontrager trás um
entendimento diferente para o assunto.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Técnico em Higiene Bucal

Número da questão: 21

Data do Envio: 26/04/22 0:54Inscrição: 170105
Na questão 21 o gabarito esta dizendo que a alternativa correta é letra A (CRÍTICO),mas nos matérias de pesquisa que usei
dissem que a placa de vidro e espátula usadas na manipulação são artigos com baixo risco de infecção pois não entram em
contato com a pele integra por isso são considerados (NÃO CRÍTICOS)no caso em questão a alternativa B seria a correta
?!....
  Obrigada....

Data do Envio: 27/04/22 21:49Inscrição: 167282
Placa de vidro e espátula de manipulação ,e um artigo não crítico ,pois não vai a cavidade bucal .No gabarito diz que e um
item crítico .

Resposta aos Recursos
O gabarito está errado.
A resposta correta é letra B.

Alterar Questão para BDecisão da Banca:

Número da questão: 26

Data do Envio: 27/04/22 21:45Inscrição: 167282
Na questão acima pergunta o  que não e atribuído ao tsb ,porém todas as alternativas são atribuições do técnico em saúde
bucal ,não tendo a opção de resposta correta .
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Resposta aos Recursos
Todas as alternativas estão corretas

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Português Sup.

Número da questão: 1

Data do Envio: 25/04/22 18:19Inscrição: 176787
Solicito revisão da questão Nº 14, tendo como justificativa que a alternativa B, considerada correta pelo gabarito provisório,
está duplicada de forma idêntica na alternativa D da referida questão. Sendo assim, as duas alternativas estão corretas e de
acordo com o que se pede no enunciado, conforme o art. 25 da Lei nº 1.350, de julho de 2014 do município de Santo
Antônio da Platina.

Data do Envio: 25/04/22 19:28Inscrição: 166575
Concurso Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina-Pr.
Cargo: Engenheiro Agrônomo (prova 24/04/2022).
Pedido de Anulação de questão.
Prova de Conhecimentos Gerais e Legislação (11-15).
Questão nº 14: alternativas "B" e "D" possuem exatamente o mesmo conteúdo escrito, impossibilitando a escolha da
alternativa correta.

Data do Envio: 25/04/22 19:44Inscrição: 178703
Na questão 14 de assistente social, contem duas resposta correta a letra "B" e a letra "D". FAVOR VERIFICAR. OBRIGADA 

Data do Envio: 25/04/22 20:27Inscrição: 175351
A questão não 14  a alternativa C e D estão iguais

Data do Envio: 25/04/22 22:39Inscrição: 170044

Data do Envio: 26/04/22 9:07Inscrição: 171784
A questão 20 que pede a incorreta conforme argumentos da autora Iamamoto, tem duas alternativas incorretas sendo a letra
A e letra C
Referente a letra A onde diz:  
É necessário cultivar.... o texto em sua integra diz “ A proposta é cultivar nesta categoria....
Significado de Proposta: ato de propor, proposição, propositura ou ainda aquilo que se propõe: sugestão.
Significado de Necessário: absolutamente preciso; essencial, indispensável, que se não pode evitar; imprescindível,
inevitável, forçoso.

Ou seja a um equivoco na troca das palavras Proposta por Necessário, assim tornando divergente a argumentação da
autora.

Data do Envio: 26/04/22 9:22Inscrição: 169812
Na questão numero 14 as alternativas B e D são idênticas.
Minha resposta foi a D. 
O resultado desta resposta foi B. Mas como as duas são iguais minha resposta esta certa.

Data do Envio: 26/04/22 11:06Inscrição: 168622
Venho por meio deste requerer a anulação da questão de n°35, uma vez que a alternativa de letra E, ao contrário das
demais, contém sua grafia com destaque em negrito, o que nitidamente induz o candidato a erro. Por sua natureza, as
alternativas devem ter diferenças apenas em seu conteúdo, jamais em sua formação, sendo que tal fato fere o princípio da
imparcialidade e da boa-fé.

Data do Envio: 26/04/22 22:51Inscrição: 176123
A Questão 14 possuía duas alternativas iguais, sendo a B e A D as mesmas respostas. 

Data do Envio: 27/04/22 12:35Inscrição: 171371
Questão 21 – gabarito E 
O Potássio deve ser aplicado em cobertura na cultura da soja e utilizar como fonte o sulfato de amônio. 

Explicação: Sulfato de Amônio não é fonte de potássio.
Sulfato de amônio, (NH4)2SO4, é um sal inorgânico, que é uma importante fonte de nitrogênio (N) e enxofre (S) para a
nutrição de culturas (vegetais). Sulfato de Amônio contém 20% de nitrogênio e 22% de enxofre em sua composição. È um
produto higroscópico e solúvel e água.
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Número da questão: 1

Data do Envio: 27/04/22 16:04Inscrição: 167015
Solicito cancelamento da prova toda de enfermagem devido as questões estarem com duplos sentidos, e confusas.

Data do Envio: 27/04/22 17:37Inscrição: 166503
Questão de n° 14 visto que as alternativas B e D são iguais.

Data do Envio: 28/04/22 10:27Inscrição: 177447
RECURSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO.
CANDIDATO: 177447 - RONIE PEREIRA DA SILVA OPÇÃO: 8393 - NÍVEL SUPERIOR - ENFERMEIRO
QUESTÃO: 14
TEXTO DO RECURSO:
A questão apresenta uma mesma resposta em duas alternativas, tornando possíveis como respostas as letras "B" e "D", o
que invalida a questão. 
Segundo o art. 25 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração dos
servidores do município de Santo Antônio da Platina, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:
A. Assiduidade, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade, Empatia.
B. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade.
C. Empatia, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Número de faltas, Responsabilidade.
D. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade.
E. Sinergia, Disciplina, Capacidade gerencial, Produtividade, Liderança.

Data do Envio: 28/04/22 15:35Inscrição: 168062
A questão de número 14, tem duas alternativas iguais A e D, portanto deve-se considerar ambas corretas ou anular a
pergunta.

Questão de número 16 a alternativa correta é A, ambas estão incorreta, a afirmativa I não envolve somente ambiente
hospitalar mas também ambulatorial, consultório e domicílio.
Prescrição dietética: atividade privativa do nutricionista que compõe a assistência prestada ao cliente/paciente/usuário em
ambiente hospitalar, ambulatorial, consultório ou em domicílio, que envolve o plano alimentar, devendo ser elaborada com
base nas diretrizes estabelecidas no diagnóstico de nutrição, devendo conter data, Valor Energético Total (VET),
consistência, macro e micronutrientes, fracionamento, assinatura seguida de carimbo, número e região da inscrição no CRN
do nutricionista responsável pela prescrição.
Fonte: CFN.
h t t p s : / / w w w . c f n . o r g . b r / i n d e x . p h p / d e s t a q u e s / c f n - p u b l i c a - n o v a - r e s o l u c a o - s o b r e - p r e s c r i c a o - d i e t e t i c a - d e - s u p l e m e n t o s - a l i m e n t a r
es-2/
Acesso em 28-04-2022

Questão de número 23 a alternativa D não está completa, portanto não poderá ser considerada correta.

Reduzir a prevalência de obesidade em crianças (por não haver dados nacionais periódicos).  Reduzir a prevalência de
obesidade em adolescente (por não haver comparabilidade dos dados disponíveis). 
Fonte: Ministério da Sáude 
h t t p s : / / w w w . g o v . b r / s a u d e / p t - b r / c e n t r a i s - d e - c o n t e u d o / p u b l i c a c o e s / p u b l i c a c o e s - s v s / d o e n c a s - c r o n i c a s - n a o - t r a n s m i s s i v e i s - d c n t /
09-plano-de-dant-2022_2030.pdf/view
Acesso em 28-04-2022

Questão de número 30

Mães que sejam usuárias regulares de drogas ilícitas (maconha, cocaína, crack, anfetamina, ecstasy e outras) não devem
amamentar seus filhos enquanto estiverem fazendo uso dessas substâncias. 
Mulheres infectadas com os vírus HIV (vírus da Aids) ou HTLV (vírus que afeta a imunidade das pessoas) não devem
amamentar, pois existe o risco desses vírus serem transmitidos para a criança pelo leite materno. 
Portanto,  existem mais de uma resposta correta, A e C, sendo necessário considerar ambas corretas ou anulação da
questão 30

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria
https://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/nutricao/quando-amamentar-e-contraindicado/
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Acesso em 28-04-2022

A questão de número 32 tem alternativas controversas, uma vez que hoje em dia é fácil encontrar alimentos saudáveis nos
restaurantes. Porém, é preciso saber fazer boas escolhas é possível ir para o restaurante sabendo o que vai pedir. 
Maus hábitos alimentares também ajudam com o ganho de peso, tais como: Não ter horários fixos para comer, ou seja,
“beliscar” a toda hora. A pessoa perde o controle da quantidade que comeu e acaba comendo muito, sem nem perceber 
Portanto, resposta correta é B
Fonte: Ministério da Saúde
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/obesidade_desnutricao.pdf
Acesso: 28/04/22

Questão 33 
As intervenções nutricionais em crianças e adolescentes devem ser feitas com ou sem complicações decorrentes, portanto
nenhuma das alternativas estão corretas

h t t p s : / / s c h o l a r . g o o g l e . c o m . b r / s c h o l a r ? q = i n t e r v e n % C 3 % A 7 % C 3 % A 3 o + n u t r i c i o n a l + n a + a d o l e s c % C 3 % A A n c i a & h l = p t - B R & a s _ s
dt=0&as_vis=1&oi=scholart
Acesso: 28/04/22

Resposta aos Recursos
Nenhum dos recursos interpostos referem-se às questões da prova de Língua Portuguesa. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 2

Data do Envio: 26/04/22 8:55Inscrição: 166527
Com relação a questão de português nº 02
Percebe-se estar numa fonte maior  indicando a resposta certa de acordo com o gabarito.
O que invalida o principio da isonomia para os candidatos.
Pois pode favorecer alguns candidatos por terem notado esse erro na hora da prova.

Data do Envio: 27/04/22 16:04Inscrição: 167015
Solicito cancelamento da prova toda de enfermagem devido as questões estarem com duplos sentidos, e confusas.

Resposta aos Recursos
Quanto ao recurso sobre diferença de tamanho da fonte de letras em questões de Língua Portuguesa, esse problema não
se verifica nas provas impressas. Recursos relativos a questões de outras áreas do conhecimento e a provas completas
para determinado cargo não são respondidas neste espaço, que se destina às respostas a recursos para a questão 2 da
prova de Língua Portuguesa, unicamente.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 3

Data do Envio: 25/04/22 19:53Inscrição: 176959
A alternativa da letra D é incorreta, pois mesmo que indica o oposto do que está enunciado. Indica que poderia passar pelo
crivo coletivo, e não pelo individual ou de um grupo restrito. Como o termo "alias" não é utilizado para parafrasear a letra E
também está incorreta, portanto, sugiro a anulação da questão

Data do Envio: 25/04/22 23:07Inscrição: 167887
A questão de número três (3) que pede para marcar a alternativa incorreta com relação ao primeiro parágrafo do texto,
possui na alternativa “E” uma afirmação correta, pois o advérbio “aliás” introduz uma ratificação, ou seja, uma validação, por
meio de uma paráfrase, onde o autor interpreta o texto com palavras próprias, mantendo seu sentido original, em relação ao
que se afirmou no período anterior do texto: “Por meio da periodização, expressa-se uma apreciação das sequências assim
definidas, um julgamento de valor, mesmo que seja coletivo”. Sendo assim, possui uma divergência em relação ao gabarito,
que marca a alternativa “E” como incorreta, onde deveria ser considerada como uma alternativa correta.
Outro fato que pode ser notado nesta questão é que a alternativa “D” possui no texto uma afirmação que não condiz com o
que é apresentado no texto, ou seja, esta alternativa extrapola de maneira incorreta o que pode ser compreendido e
interpretado no primeiro parágrafo do texto, pois quando esta alternativa cita que “a expressão “mesmo que” pressupõe que
o critério de periodização poderia passar somente pelo crivo de um indivíduo ou de um grupo restrito de indivíduos”, ela
menciona que passar pelo crivo, ou seja, passar pela aprovação “somente de um indivíduo ou de um grupo restrito de
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indivíduos”, estaria de acordo com o texto, porém, no primeiro parágrafo do texto possui “mesmo que seja coletivo”, sendo
assim a expressão “coletivo” não pode ser interpretada como “um indivíduo ou de um grupo restrito de indivíduos” como é o
que está presente na alternativa “D”, até porque “coletivo” não tem como significação de palavra “indivíduo ou de um grupo
restrito de indivíduos”, por se tratar de mais de um indivíduo ou objeto, portanto esta alternativa deveria ser a incorreta. Além
disso, o termo “somente”, presente na alternativa “D”, está restringindo “indivíduo ou de um grupo restrito de indivíduos”,
porém, no corpo do texto o termo utilizado é “coletivo”.
Por fim, o gabarito da questão 3 deveria ser alterado para a alternativa “D”, que ao meu ver é a alternativa incorreta desta
questão.

Referências:

RAMOS, N. S. A MULTIFUNCIONALIDADE DE “ALIÁS”:VALORES SEMÂNTICOS E SINTÁTICOS EM PERSPECTIVA
FUNCIONAL.  Anais do II Seminário do Grupo de Pesquisa Conectivos e Conexão de Orações. Volume 1, Número 2.
Niterói: Letras da UFF, 2019.

< h t t p s : / / w w w . d i c i o . c o m . b r / a l i a s / # : ~ : t e x t = S i g n i f i c a d o % 2 0 d e % 2 0 A l i % C 3 % A 1 s , % 2 C % 2 0 a l i % C 3 % A 1 s % 2 C % 2 0 c o n s e g u i u % 2 0 o
%20emprego.>, Acesso em 25 de abril de 2022.

<https://www.todamateria.com.br/parafrase/>, Acesso em 25 de abril de 2022.

<https://www.portugues.com.br/gramatica/retificar-ratificar.html>, Acesso em 25 de abril de 2022.

Data do Envio: 26/04/22 12:04Inscrição: 182840
Na alternativa "D" tem-se a seguinte afirmação:"...poderia passar somente pelo crivo de um indivíduo ou por um grupo
restrito de indivíduos". No texto temos a menção "...mesmo que seja coletivo". Ao ler o texto podemos interpretar que esse
julgamento de valor a respeito da periodização pode ser uma ação de um indivíduo ou até mesmo um coletivo de indivíduos,
mas em nenhum momento vemos alguma afirmação a respeito de um grupo restrito de indivíduos, ou um grupo
intermediário entre o individual e o coletivo. Essa ultima parte da alternativa "...grupo restrito de indivíduos..." extrapola a
interpretação do texto e prejudica o julgamento da questão e por isso a mesma também deveria ser considerada errada.
Assim sendo, estariam erradas as alternativas "D" e "E".    

Data do Envio: 26/04/22 8:56Inscrição: 166527
Com relação a questão de português nº 03
Percebe-se estar numa fonte maior  indicando a resposta certa de acordo com o gabarito.
O que invalida o principio da isonomia para os candidatos.
Pois pode favorecer alguns candidatos por terem notado esse erro na hora da prova.

Data do Envio: 26/04/22 11:45Inscrição: 172200
A questão 3 deveria ter o gabarito alterado, tendo em vista que o gabarito afirma a alternativa "E" como a incorreta. Porém
não é verdade, tendo em vista que "aliás" realmente introdução uma ratificação, já que afirma que "a imagem de um período
histórico pode mudar com o tempo"; sendo que na sentença anterior faz a relação entre a periodização ser um fruto de um
julgamento de valor.

A alternativa "C" deveria ser considerada com a incorreta, já que os termos "neutro" e "inocente" não se contrapõem...

Data do Envio: 26/04/22 13:39Inscrição: 167533
A questão numero 3 estava pedindo qual a alternativa incorreta, ou seja a alternativa incorreta seria a letra B e não a letra E
como mostra o gabarito, já que a letra E está correta pois o termo (Alias) realmente é um adverbio  que realmente introduz
uma ratificação ou seja uma confirmação do que foi dito antes, ou seja a alternativa E é uma alternativa correta, já a B está
incorreta.

Data do Envio: 26/04/22 14:31Inscrição: 173072
Questões: Prezados (as), respeitosamente solicito recurso das questões. Qual a justificativa da organização do concurso
para justamente a alternativa correta estar em letra de tamanho maior em relação as demais alternativas? O mesmo ocorreu
na quetão 5. Isso deixa o candidato confuso na hora da avaliação. 
Dessa forma, solicito a anulação das respectivas questões.

Data do Envio: 26/04/22 15:36Inscrição: 174079
A questão consta mais de uma alternativa INCORRETA.

Data do Envio: 26/04/22 16:18Inscrição: 167317
A questão 3, não é a E que está incorreta... A alternativa B que está incorreta. 
A alternativa E está certa (portanto não deveria ser marcado, já que a questão pede a incorreta), porque:
1- O elemento "aliás" é um advérbio. 
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2- O elemento "aliás" introduz um ratificação (confirmação do que já se disse antes, mesmo que em outras palavras). O que
foi dito antes: "A periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente: a evolução da imagem da idade média na
época moderna e contemporânea comprova isso". O que se disse depois reafirmando: "Aliás, a imagem de um período
histórico pode mudar com o tempo". 
3- Foi por meio de uma paráfrase (que nada mais é, do que dizer com outras palavras o que se está tentando afirmar, parte
que já foi exposta acima).
 
Já a alternativa B, o termo "jamais" não possui sentido que indica que a periodização da história é EM QUALQUER
CIRCUNSTÂNCIA valorativa e parcial. O termo "jamais" se refere a uma negativa, desassociando a periodização com a
valorização e a parcialidade, demontrando que ela não é neutra nem inocente, mas não reflete uma generalização completa,
impositória e nem imutável, portanto, acredito que a resposta correta do gabarito é a letra B.

Data do Envio: 26/04/22 20:36Inscrição: 174413
A questão pede que seja marcada a alternativa incorreta em relação ao primeiro parágrafo e possui como gabarito provisório
a alternativa e.

O primeiro parágrafo do texto é o seguinte: "A periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente: a evolução da
imagem da Idade Média na época moderna e contemporânea comprova isso. Por meio da periodização, expressa-se uma
apreciação das sequências assim definidas, um julgamento de valor, mesmo que seja coletivo. Aliás, a imagem de um
período histórico pode mudar com o tempo."

Ocorre que a alternativa B está incorreta, devendo ser considerada como o gabarito da questão. 

Podemos notar que a alternativa B afirmava o seguinte: "B. O termo “jamais” indica que o critério de periodização da história
é, em qualquer circunstância, valorativo e parcial." O problema reside no fato de afirmar que o termo "jamais" indica que o
critério de periodização da história é valorativo e parcial, quando na verdade esse termo indica apenas que em nenhuma
hipótese é um ato neutro ou inocente.

Note que há uma grande diferença entre dizermos que algo jamais é um ato neutro ou inocente e dizermos que algo é
valorativo e imparcial. 

Outro ponto que corrobora esse ponto de vista é o fato de "neutro e inocente" não serem antônimos de "valorativo e parcial",
ou seja, não possuem sentidos completamente opostos. Isso pode ser facilmente verificado, pois de acordo com o dicionário
on-line Michaelis inocente é quem "é isento de malícia, sem segundas intenções", enquanto que "valorativo e parcial" trazem
a ideia de posicionamento em relação ao tema. 

Diante disso, fica evidente que dizer que "a periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente" é diferente de dizer
que "a periodização da história é, em qualquer circunstância, valorativo e parcial", o que torna a alternativa B incorreta,
devendo ser considerada como gabarito da questão.

Portanto, pede-se que seja alterado o gabarito de E para B.

Data do Envio: 27/04/22 11:27Inscrição: 171035
Prezado examinador,
solicito alteração de gabarito para alternativa "D", pois como se observa é a alternativa que contém erro. 

Vale ressaltar que a questão pede a alternativa INCORRETA.

Alternativa A, B e C – Corretas.
 
Alternativa D (INCORRETA) – O texto não fala somente de indivíduo:  "Por meio da periodização, expressa-se uma
apreciação das sequências assim definidas, um julgamento de valor, mesmo que seja coletivo.", ou seja, é coletivo. Então
não cabe "de um grupo restrito de indivíduos", como a questão afirma.

Alternativa E – CORRETA – “o advérbio ‘aliás’ introduz uma ratificação, por meio de paráfrase, em relação ao que se
afirmou no período anterior do texto”. A ratificação na afirmativa valida, corrobora, confirma, o que é dito no texto, pois o
advérbio “aliás”, no contexto, resume e explicita o que se afirma anteriormente.

Sendo assim, peço a mudança do gabarito preliminar da alternativa "E" (considerada como resposta) para alternativa "D"
(que de fato faz jus a resposta).

Data do Envio: 27/04/22 16:04Inscrição: 167015
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Solicito cancelamento da prova toda de enfermagem devido as questões estarem com duplos sentidos, e confusas.

Data do Envio: 27/04/22 21:09Inscrição: 176173
A alternativa D também pode estar incorreta se avaliarmos a palavra 'restrita' na frase, em nenhum lugar do texto se usa
restrição.
Significado do adjetivo Coletivo
1.que abrange várias pessoas ou coisas.
2.que pertence a várias pessoas.

Não contempla restrição.  
Significado da palavra restrição
1.condição restritiva; imposição de limite; condicionante.
2.JURÍDICO (TERMO)
limitação ou condição que a lei impõe ao livre exercício de um direito ou de uma atividade; reserva, ressalva.

Data do Envio: 28/04/22 6:36Inscrição: 177099
03. Marque a alternativa INCORRETA com relação ao primeiro parágrafo do texto. (Alternativa errada: E; Alternativa correta:
D) 
No gabarito provisório aponta-se que a resposta correta é:
Resposta E. O advérbio “aliás” introduz uma ratificação, por meio de paráfrase, em relação ao que se afirmou no período
anterior do texto. 
Justificativa:
Porém, por meio do parágrafo:
“A periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente: a evolução da imagem da Idade Média na época moderna e
contemporânea comprova isso. Por meio da periodização, expressa-se uma apreciação das seqüências assim definidas, um
julgamento de valor, mesmo que seja coletivo. Aliás, a imagem de um período histórico pode mudar com o tempo.”
Pode-se avaliar que a palavra “aliás” dá uma confirmação e continuação a ideia abordada, de que “a periodização da história
jamais é um ato neutro ou inocente”, de que as imagens podem evoluir/se modificar (como citado a imagem da Idade Média
na época moderna e contemporânea etc). Sendo complementada com “aliás, a imagem de um período histórico pode mudar
com o tempo”, ou seja, mudar conforme os julgamentos de valor, sem neutralidade. Acrescento também o significado de
“aliás”:

a•li•ás
(latim alias, outra vez, noutra época, noutro local, de outra maneira)

advérbio
1. De outro modo, se não fosse assim.
2. A propósito, diga-se de passagem, verdade seja dita.
3. Expressão usada para acrescentar algo ao que já foi dito. = ALÉM DISSO, ALÉM DO MAIS, INCLUSIVAMENTE
4. Expressão usada para reformular algo que foi dito; melhor dizendo, ou melhor.

"aliás", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, https://dicionario.priberam.org/ali%C3%A1s
[consultado em 28-04-2022].

Por meio do significado, naquele parágrafo, o “aliás” poderia ser substituído por “se não fosse assim” ou “verdade seja dita,
novamente ficando claro que complementa e ratifica/enfatiza tudo o que foi afirmado anteriormente no parágrafo. Ou seja,
não é uma alternativa INCORRETA.
Desta forma, acredito que a alternativa incorreta seja a D, porque as palavras “mesmo que” no parágrafo não dizem apenas
de um indivíduo, como podemos ver: “(...) um julgamento de valor, mesmo que seja coletivo.”

Data do Envio: 28/04/22 9:40Inscrição: 177452
Gabarito: letra E: O advérbio "aliás" introduz ratificação, por meio de paráfrase, em relação ao que se afirmou no período
anterior do texto.
Justificativa: Segundo dicionário aurélio, acessado em 28/04/2022 na página www.dicio.com.br o termo ratificação significa
ação ou efeito de ratificar, validar, de confirmar, corroborar.
Correta: letra D:A expressão "mesmo que" pressupõe que o critério de periodização poderia passar somente pelo crivo de
um indivíduo ou de um grupo restrito de indivíduos.
Justificativa:Coletivo significa o que é capaz de abranger um grande número de pessoas.(conforme acessado em
www.dicio.com.br)

Data do Envio: 28/04/22 10:09Inscrição: 177540
Alternativa de acordo com o gabarito: E.
Alternativa assinalada: D.
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Português Sup.

Número da questão: 3

Argumento: o enunciado desta questão pede para marcar a alternativa “incorreta”. No entanto, a opção denotada como
incorreta no gabarito (letra “E”) aparenta estar inteira correta.  Isto porque, de fato, o advérbio “Aliás” inicia uma frase que
confirma o que foi dito previamente, porém com outras palavras. Ou seja, de que a divisão da história em períodos não é
uma ciência exata e imparcial, podendo sofrer modificações de acordo com os critérios de quem a estabelece.

Data do Envio: 28/04/22 11:02Inscrição: 169548
A questão 3 determina a seleção de uma alternativa que traga informações incorretas quanto ao primeiro parágrafo do texto
correspondente.
Entretanto, em que pese o gabarito aponte o item “E” como o adequado, há, para além dele, outras respostas que seriam
igualmente apropriadas, o que enseja a anulação da questão. 
Com efeito, as alternativas “C” e “D” padecem de inadequação/incompletude e restrição, respectivamente. 
Primeiramente, embora o item “C” permita inferir que “neutro” deveria se contrapor a “apreciação”, e “inocente” a
“julgamento de valor”, não há certeza se as contraposições das palavras devem ser pensadas de maneira respectiva, ou
seja, se “neutro” e “inocente” se contrastam, respectivamente, a “apreciação” e “julgamento de valor”, justamente pela
ausência da palavra “respectivamente” no enunciado.
Há, portanto, uma lacuna caracterizadora de dúvida que, por si só, justifica a anulação da questão, haja vista a inadequação
e incompletude da alternativa.
A situação se agrava quando o candidato tenta contrapor “neutro” a “apreciação”, ou “inocente” a “julgamento de valor”,
porque os significados das palavras e expressões não guardam, necessariamente, relação de contraste.
De um lado, neutro significa “aquele que não se posiciona, se abstém de tomar decisão”. Paralelamente, apreciação é a
“opinião moral sobre; juízo”. O julgamento de valor, evidentemente, se relaciona ao significado de apreciação. 
Portanto, “neutro” pode se contrapor tanto “apreciação” quanto a “julgamento de valor”, já que os últimos termos guardam
igual significado. Aquele que se abstém de tomar uma decisão ou não se posiciona é, também, quem não emite opinião
moral sobre determinado assunto, ou aponta um juízo a respeito dele.
Tal raciocínio, entretanto, não se aplica a “inocente”. Referida palavra se relaciona ao que é “inócuo, inofensivo, destituído
de segunda intenção ou malícia”. Tal significado, por óbvio, não se contrasta com “julgamento de valor”, entendido como a
opinião moral sobre algo, ou a formação de um juízo. Em outras palavras, a fim de exemplificar, o fato de um indivíduo ser
desprovido de segundas intenções ou malícia não o impede de ter uma opinião.
Talvez, se a palavra “inocente” fosse substituída por “ingênuo”, compreendido como o desprotegido intelectualmente devido
a ignorância, seria possível afirmar que o ingênuo é aquele incapaz de emitir um juízo de valor ou opinião moral sobre
determinado assunto.
De fato, para se estabelecer um julgamento de valores, há que se ter o conhecimento, ou seja, o contrário da ignorância da
ingenuidade. 
É importante ressaltar também que inocência não é sinônimo de ingenuidade, já que a inocência é a ausência de culpa, de
malícia, conforme dito anteriormente. 
Em resumo, as contraposições não são totalmente adequadas e, junto à incompletude do enunciado, tornam a questão nula.
De mais a mais, a alternativa “D” aduz que a expressão “mesmo que” pressupõe que o critério periodização poderia passar
somente pelo crivo de um indivíduo ou de um grupo restrito de indivíduos.
Contudo, a palavra “somente”, responsável por limitar a abrangência daqueles que realizam a periodização da história, é a
responsável por trazer ambiguidade ao enunciado.
De um lado, permite inferir que a periodização pode ser feita por um indivíduo ou grupo restrito de indivíduos. Todavia,
também possibilita a compreensão de que a periodização pode ser feita apenas por um indivíduo ou grupo restrito de
indivíduos, inviabilizando que se perfectibilize por um grupo mais amplo, por exemplo.
Dito de outra forma, a exclusividade trazida pela palavra “somente” traz a restrição que torna a alternativa inadequada e,
portanto, passível de ser considerada pelo candidato no gabarito.
Vale ressaltar que a análise a alternativa deve ter como base o texto e não constam, dele, notadamente no primeiro
parágrafo, informações que limitem a periodização do tempo a um indivíduo ou grupo restrito deles, o que reforça a
imprescindibilidade de anulação da questão.

Data do Envio: 28/04/22 11:33Inscrição: 169975
As alternativas D e E foram mal formuladas, prejudicando a interpretação por parte dos candidatos. A alternativa D pareceu
estar incorreta pelo uso do advérbio "somente". Dizer que podemos pressupor que o critério de periodização poderia passar
pelo crivo..., é diferente de dizer que o critério de periodização poderia 'SOMENTE' passar pelo crivo... 
A alternativa E ficou confusa pelo uso da expressão "do texto" ao estar tratando do "período anterior". 

Data do Envio: 28/04/22 14:21Inscrição: 177637
A alternativa C) também está incorreta, pois diz que os termos "neutro" e "inocente" SE CONTRAPÕEM, no sentido
pretendido do texto, a "apreciação" e "julgamento de valor". E elas NÃO SE CONTRAPÕEM no sentido pretendido do texto.

Data do Envio: 28/04/22 15:41Inscrição: 166800
Na questão foi solicitada a questão que está incorreta e não a correta 

Data do Envio: 28/04/22 16:29Inscrição: 178052
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Português Sup.

Número da questão: 3

O examinador pede a questão INCORRETA em relação ao primeiro parágrafo do texto assinalando a alternativa E como
gabarito: 
“E) O advérbio “aliás” introduz uma ratificação, por meio de paráfrase, em relação ao que se afirmou no período anterior do
texto.”

No entanto, a alternativa D)“A expressão “mesmo que” pressupõe que o critério de periodização poderia passar somente
pelo crivo de um indivíduo ou de um grupo restrito de indivíduos”, também está incorreta uma vez que o texto não fala de
indivíduo: “ Por meio da periodização, expressa-se uma apreciação das sequencias assim definidas, um julgamento de
valor, mesmo que seja coletivo.”, ou seja, é coletivo. Então não cabe “de um grupo restrito de indivíduos” como afirma a
alternativa D,  o que torna a alternativa errada e como consequência deixa a questão com duas assertivas corretas diante do
enunciado.

Por esta razão, pleiteia-se pela anulação da questão. O fato de existir duas assertivas corretas legal é argumento suficiente
para que a referida questão seja excluída do concurso, por ferir a legalidade do certame.

Data do Envio: 28/04/22 16:47Inscrição: 177742
A resposta indicada no gabarito está errada.

Vejamos: o enunciado pede que seja assinalada a alternativa incorreta. Ocorre que a alternativa E está correta, e por isso
não poderia ser a resposta da pergunta 3.

"Aliás" neste caso poderia ser trocado por "inclusive", tendo então função de ratificar de fato, e não de retificar (o que
justificaria a resposta ser incorreta seria a colocação da palavra "ratificar" em vez de "retificar" referindo-se a "aliás", pois
ratificar indica confirmação, e retificar indica correção).
Neste caso, aliás introduz sim uma ratificação por meio de uma paráfrase em relação ao que foi dito no período anterior.
Reforça que, "inclusive"(ou no original, "aliás"), a imagem de um período histórico pode mudar com o tempo (confirmando
tudo o que foi dito no período anterior sobre a periodização da história).
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Português Sup.

Número da questão: 3

Resposta aos Recursos
A questão 3 solicita que se assinale a alternativa INCORRETA com relação ao primeiro parágrafo do texto, que é a
alternativa E: “O advérbio ‘aliás’ introduz uma ratificação, por meio de paráfrase, em relação ao que se afirmou no período
anterior do texto.” Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “aliás” tem os seguintes significados: 1. de
outro modo, de outra forma; 2. além disso; 3. emprega-se em seguida a uma palavra proferida ou escrita por equívoco; ou
melhor, digo; 4. seja dito de passagem; verdade seja dita; a propósito; 5. no entanto, contudo. Portanto, nenhuma das
acepções alinha-se ao sentido de “ratificar” (= confirmar, validar). Ressalta-se que a Nomenclatura Gramatical Brasileira
(NGB) classifica “aliás” como palavra denotadora de retificação (= correção, reformulação), e não de ratificação (=
confirmação, validação), embora, no discurso, esse termo possa indicar também a inclusão de uma avaliação do produtor do
texto com relação ao dito anteriormente, conforme mostra, inclusive, o estudo apontado em um dos recursos. Mesmo
considerando que o sentido das palavras se constitui no discurso e pode não se alinhar inteiramente aos sentidos
dicionarizados, não se trata, no trecho em questão, de sentido de confirmação propiciado pelo “aliás”. No referido trecho, o
“aliás” não introduz uma paráfrase, pois o que vem em seguida não reafirma com outras palavras o que foi dito no período
anterior: o que se disse antes foi que a periodização expressa uma atribuição de valor, ainda que coletivo, dos períodos
históricos, e o que se diz após é que essa atribuição valorativa (imagem) pode mudar com o tempo, o que traz um dado que
não está presente na porção anterior. Portanto, a afirmação é INCORRETA e deveria ser assinalada. As demais alternativas
apresentam afirmações corretas: A) o pronome “isso” faz remissão à totalidade da porção textual que antecede os dois
pontos, ou seja, a evolução da imagem da Idade Média na época moderna e contemporânea comprova que “a periodização
da história jamais é um ato neutro ou inocente”; B) o termo “jamais”, na porção textual destacada, indica que o critério de
periodização da história é, em qualquer circunstância, “sempre” (por oposição a “jamais”), valorativo e parcial; ou seja, o
trecho “A periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente” equivale, no texto, ao enunciado “A periodização da
história é sempre valorativo e parcial”; C) os termos “neutro” e “inocente” não se contrapõem entre si, mas se contrapõem,
juntas, a “apreciação” e “julgamento de valor”, NO SENTIDO PRETENDIDO PELO TEXTO, ou seja, na cadeia discursiva em
que se inserem, onde o termo “inocente” só pode ser interpretado como “destituído de intenção ou de juízo de valor”
(nenhum dos sentidos dicionarizados apontados nos recursos é aplicável ao texto, mas se trata de sentido que se constitui
no discurso); e D) a expressão “mesmo que”, em “mesmo que seja coletivo”, pressupõe que o critério de periodização
poderia, diferentemente do que se defende no texto, passar somente pelo crivo de um indivíduo ou de um grupo restrito de
indivíduos. Isso porque, conforme o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “mesmo que” significa “mesmo na
eventualidade de que, ainda que”, o que lhe concede teor concessivo e, por essa razão, autoriza pressupor uma oposição.
Apenas a título de ilustração, tomando como exemplo o enunciado “Irei à feira amanhã, mesmo que chova”, pressupõe-se
que poderia não chover (Irei à feira amanhã, pois fará tempo bom), o que favoreceria a ida à feira, mas faz-se uma
concessão devido à possibilidade de chuva (Irei à feira amanhã, ainda que não faça tempo bom, isto é, mesmo que não
chova). O texto refere-se a “um julgamento de valor, mesmo que seja coletivo”: ora, juízo de valor é um julgamento feito a
partir de percepções individuais; logo, há um sentido de concessão ao dizer que, no caso do texto, esse julgamento é
coletivo. Destaca-se, também, a presença do verbo modal “poderia”, na afirmação de que a referida expressão “pressupõe
que o critério de periodização PODERIA passar somente pelo crivo (= julgamento de valor) de um indivíduo ou de um grupo
restrito de indivíduos”; ou seja, não se trata de afirmação categórica, definitiva, mas de uma possibilidade. Quanto ao
recurso sobre diferença de tamanho da fonte de letras em questões de Língua Portuguesa, esse problema não se observa
nas provas impressas. Recursos relativos a questões de outras áreas do conhecimento e a provas completas para
determinado cargo não são respondidas neste espaço, que se destina às respostas a recursos para a questão 2 da prova de
Língua Portuguesa, unicamente. Os recursos não procedem.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 4

Data do Envio: 25/04/22 20:14Inscrição: 166843
Solicita-se a ANULAÇÃO da questão por apresentar equívoco em considerar como correta a alternativa E, pois, as vírgulas
antes e após “no século XV” NÃO isolam uma expressão adverbial de tempo. São consideradas expressões adverbiais de
tempo:
Segundo o site Info Escola (https://www.infoescola.com/portugues/adverbios-tempo/) “às vezes, à tarde, à noite, de manhã,
de repente, de vez em quando, de quando em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, em breve, hoje em
dia.”.
Segundo o site Brasil Escola (https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/locucoes-adverbiais.htm) "Em breve, à tarde, à noite,
depois de amanhã, de repente, hoje em dia, de madrugada, de manhã, de vez em quando etc. Exemplo: Depois de amanhã
volto a trabalhar."
Segundo o site Toda Matéria (https://www.todamateria.com.br/locucao-adverbial/) “Locução adverbial é uma expressão
formada por uma ou mais palavras que, juntas, têm a função de advérbio. É dessa forma que alteram o sentido de um
verbo, de um adjetivo ou mesmo de um advérbio. Locução adverbial de tempo: às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de
repente, às vezes, de vez em quando, de quando em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, hoje em dia.”
Portanto, o termo "no século XV" não é uma expressão adverbial de tempo. 
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Português Sup.

Número da questão: 4

Data do Envio: 26/04/22 8:56Inscrição: 166527
Com relação a questão de português nº 04
Percebe-se estar numa fonte maior  indicando a resposta certa de acordo com o gabarito.
O que invalida o principio da isonomia para os candidatos.
Pois pode favorecer alguns candidatos por terem notado esse erro na hora da prova.

Data do Envio: 26/04/22 15:07Inscrição: 174079
A questão consta divergência entre as alternativas, em relação as vírgulas, não fazem sentido.

Data do Envio: 26/04/22 18:02Inscrição: 180437
Acredito que a alternativa A esteja correta, e que se trata de uma oração coordenada explicativa.
Justificativa: 
As orações coordenadas sindéticas explicativas transmitem a explicação de uma ideia expressa na oração anterior. É
obrigatório o uso de vírgulas antes das orações coordenadas sindéticas explicativas.

Vou almoçar agora, pois estou com muita fome.
Sai cedo da festa, porque te estarei esperando em casa.
São utilizadas conjunções coordenativas explicativas ou locuções conjuncionais coordenativas explicativas.

Exemplos de conjunções explicativas:

que;
porque;
porquanto;
pois;
na verdade;
isto é;
ou seja;
a saber;
…

F o n t e : h t t p s : / / w w w . n o r m a c u l t a . c o m . b r / o r a c o e s - c o o r d e n a d a s / # : ~ : t e x t = O r a % C 3 % A 7 % C 3 % A 3 o % 2 0 c o o r d e n a d a % 2 0 s i n d % C 3
%A9tica%20explicativa,pois%20estou%20com%20muita%20fome.

Data do Envio: 27/04/22 16:04Inscrição: 167015
Solicito cancelamento da prova toda de enfermagem devido as questões estarem com duplos sentidos, e confusas.

Resposta aos Recursos
Na questão 4, as alternativas A, B, C e D estão incorretas pelas seguintes razões: A) as duas primeiras vírgulas isolam NÃO
uma oração coordenada explicativa, mas parte de uma oração subordinada adjetiva explicativa (observe-se a função do
“que” não é juntar duas orações, como ocorre nas coordenadas explicativas, como, por exemplo, em “Leve um cachecol,
que lá faz frio a noite”); B) as vírgulas antes e depois de “sem dúvida” NÃO demarcam uma oração intercalada, pois a
expressão “sem dúvida” não é oração, por não conter verbo; C) a vírgula após “quanto” NÃO indica unicamente omissão de
palavra, pois ela marca também o fim de uma oração intercalada; e D) as vírgulas antes e depois de “diz-se” NÃO isolam
uma oração adjetiva restritiva, pois “diz-se” não é oração, por não conter verbo. A alternativa correta é a E, pois as vírgulas
antes e após “no século XV” isolam uma expressão adverbial de tempo. Observa-se que a expressão “no século XV”
descreve circunstância de tempo e portanto, tem caráter adverbial, já que responde à pergunta “quando?” (hoje, ontem, na
semana passada, no século XV...). Ressalta-se que nenhum site e nem mesmo as gramáticas apresentam uma lista
completa de expressões de caráter adverbial, mas apenas alguns exemplos ilustrativos, pois, só para citar um exemplo
relacionado à alternativa E, as possibilidades de combinação de “preposição + substantivo ou sintagma nominal que indique
localização temporal” são numerosas na língua. Quanto ao recurso sobre diferença de tamanho da fonte de letras em
questões de Língua Portuguesa, esse problema não se observa nas provas impressas. Recursos relativos a questões de
outras áreas do conhecimento e a provas completas para determinado cargo não são respondidas neste espaço, que se
destina às respostas a recursos para a questão 2 da prova de Língua Portuguesa, unicamente. Os recursos não procedem.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 5

Data do Envio: 26/04/22 14:32Inscrição: 173072
Questões 5: Prezados (as), respeitosamente solicito recurso da quesão. Qual a justificativa da organização do concurso
para justamente as alternativas corretas estarem em letra de tamanho maior em relação as demais alternativas? Isso deixa
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Português Sup.

Número da questão: 5

o candidato confuso na hora da avaliação. 
Dessa forma, solicito a anulação da respectiva questão.

Data do Envio: 27/04/22 16:04Inscrição: 167015
Solicito cancelamento da prova toda de enfermagem devido as questões estarem com duplos sentidos, e confusas.

Data do Envio: 28/04/22 6:37Inscrição: 177099
05. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao seguinte trecho: “A periodização, obra do homem, é portanto ao
mesmo tempo artificial e provisória. Ela evolui com a própria história, Em relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite
melhor controlar o tempo passado, mas também sublinha a fragilidade desse instrumento do saber que é a história.” (Não
encontrei alternativa correta)
No gabarito provisório aponta-se que a resposta correta é:
Resposta D. Os dois pontos introduzem exemplos de como a periodização pode ser precária e efêmera. 
Justificativa: 
Porém, não encontrei nenhuma alternativa incorreta. E não concordo que essa seja incorreta, visto que no próprio texto de
Le Goff, bem como no enunciado de tal questão já diz o quanto a periodização é artificial e provisória. Também podemos
pensar que dependendo do ponto de vista, pode ser “precária” (“(...) por meio da periodização, expressa-se uma apreciação
das sequencias assim definidas, um julgamento de valor, (...) – parágrafo 1; (...) mas também sublinha a fragilidade desse
instrumento do saber humano que é a história. – parágrafo 2) para a História e a Educação, visto que por meio da
periodização, os contextos históricos acabam muitas vezes passando por julgamentos e não vistos com totalidade.
Sobre a palavra “efêmera”, penso que condiz porque no próprio enunciado já diz “ela evolui com a própria história”, ou seja,
pode sim ser transitória, tanto que hoje há historiadores que estão repensando tal modo de ver a história, bem como não
mais trabalhar dessa forma. “(...) Porém, vários historiadores enfatizaram que a transformação de uma época a outra foi
longa, progressiva, cheia de sobreposições”. Ou seja, será efêmera, pois dependerá dos contextos, realidades,
historiadores, visões de mundo etc, sempre em constante transformação.

Resposta aos Recursos
A questão 5 solicita que se assinale a alternativa INCORRETA com relação ao texto, que é a alternativa D: “Os dois pontos
introduzem exemplos de como a periodização pode ser precária e efêmera.” O trecho do texto que é a referência para esta
alternativa é a seguinte: “Em relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite melhor controlar o tempo passado, mas
também sublinha a fragilidade desse instrumento do saber humano que é a história.” Verifica-se que os dois pontos
introduzem a explicação da dupla utilidade da periodização, e não exemplos da precariedade e efemeridade. Ressalta-se
que a função dos dois pontos se restringe ao segmento que vem logo a seguir no texto, até o ponto, e não se estende ao
restante do texto. Quanto ao recurso sobre diferença de tamanho da fonte de letras em questões de Língua Portuguesa,
esse problema não se verifica nas provas impressas. Recursos relativos a questões de outras áreas do conhecimento e a
provas completas para determinado cargo não são respondidas neste espaço, que se destina às respostas a recursos para
a questão 2 da prova de Língua Portuguesa, unicamente. Os recursos não procedem.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Matemática Sup.

Número da questão: 6

Data do Envio: 26/04/22 14:51Inscrição: 166956
A questão apresentou dificuldades de compreensão em seu enunciado.

Data do Envio: 27/04/22 16:05Inscrição: 167015
Solicito cancelamento da prova toda de enfermagem devido as questões estarem com duplos sentidos, e confusas.

Data do Envio: 27/04/22 16:14Inscrição: 183878
A resposta correta é a letra "C" e não a letra "D". 

Resposta aos Recursos
A questão 6 traz o número de vitórias, derrotas e empates do time Amarelão e, pede que seja calculado a razão entre o
número de vitórias e o total de partidas disputadas. Basta dividir o número de vitórias pelo total de partidas disputadas
(somar as vitórias, os empates e as derrotas) do time. Portanto o recurso não procede.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 7

Data do Envio: 26/04/22 14:51Inscrição: 166956
A questão apresentou dificuldades de compreensão em seu enunciado.



Concurso da Pref. Santo Antônio da Platina - Edital 001/2022 - Diversos Cargos

Página 64 de 197

Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Matemática Sup.

Número da questão: 7

Data do Envio: 27/04/22 16:05Inscrição: 167015
Solicito cancelamento da prova toda de enfermagem devido as questões estarem com duplos sentidos, e confusas.

Resposta aos Recursos
Sabendo que um lado do retângulo é x e o outro é 5x  e que a área é 605cm2. Basta lembrar que a área é calculada fazendo
-se lado vezes lado. A partir disso temos que um dos lados mede 11 cm e o outro 55 cm. Portanto o recurso não procede.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 8

Data do Envio: 26/04/22 14:51Inscrição: 166956
A questão apresentou dificuldades de compreensão em seu enunciado.

Data do Envio: 27/04/22 16:05Inscrição: 167015
Solicito cancelamento da prova toda de enfermagem devido as questões estarem com duplos sentidos, e confusas.

Resposta aos Recursos
A questão 8 informa que Ana Carolina com a mochila nas costas pesou 79 kg e que sem a mochila a balança registrou 4/5
desse valor. Diante disso, é possível calcular o peso da mochila  e de Ana Carolina. Sendo que Ana Carolina pesa 4/5 do
valor inicial e a mochila pesa 1/5 do valor inicial. Diante disso, o recurso não procede.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 9

Data do Envio: 26/04/22 14:51Inscrição: 166956
A questão apresentou dificuldades de compreensão em seu enunciado.

Data do Envio: 27/04/22 22:38Inscrição: 171022
A assinatura bimestral de um jornal impresso custa R$ 220,00. O preço da assinatura bimestral desse mesmo jornal, só que
on-line, custa 4/5 do valor impresso. Sabendo disso, a diferença do valor pago por uma assinatura anual do jornal impresso
e do jornal on-line é de: R$ 176,00 - porém, nas alternativas mencionadas para a questão acima citada, não possui esta
alternativa de valor. As alternativas existentes são: A. R$ 388,00 - B. R$ 264,00 - C. R$ 132,00 - D. 226,00 - E. 405,62 . por
isso peço a anulação desta questão do concurso 

Resposta aos Recursos
A questão 9 traz o valor da assinatura bimestral de um jornal impresso, informa que se esse mesmo jornal for assinado de
forma online o seu valor passa a ser  4/5 do valor do jornal impresso e pede para que se calcule qual a a diferença entre
uma assinatura do jornal impresso e do jornal online. É uma questão que requer o cálculo anual do jornal impresso, o cálculo
anual do jornal online e finalmente sua diferença. Não sendo procedente o recurso a questão deve ser mantida.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 10

Data do Envio: 26/04/22 14:51Inscrição: 166956
A questão apresentou dificuldades de compreensão em seu enunciado.

Resposta aos Recursos
Para resolver o problema é necessário compreender o conceito de Mínimo Múltiplo Comum. Ao fazer o MMC de 30, 48 e 72
temos como resultado 720. Diante disso o recurso não procede.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: C. Gerais Sup.

Número da questão: 11

Data do Envio: 25/04/22 22:44Inscrição: 181598
Na opção III tida como verdadeira- É usado o termo administração pública, como sinônimo de gestão pública. E na questão
não estava especificado que era um servidor da área da administração. Na questão era qualquer servidor.
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Matéria: C. Gerais Sup.

Número da questão: 11

Data do Envio: 26/04/22 14:30Inscrição: 173072
Questão 11. Prezados (as), respeitosamente solicito recurso da questão. Onde lê-se posse, no item II, deveria ser
nomeação “II - Apresentação dos documentos exigidos por lei e pelo edital do concurso, na ocasião da pose”. Posse é o ato
de investidura no cargo. Nomeação é uma forma de provimento de cargo público, que ocorre antes da posse e quando é
requerido os documentos ou parte deles citados no edital. Portanto, o item II está incorreto, na minha visão. O artigo 20 da
lei 1350 de 16 de julho de 2014 justifica meus questionamentos. No § 1º diz que a posse ocorrerá no prazo de 30 dias do
provimento (sendo que a nomeação é um ato de provimento e não a posse, que ocorre após a nomeação). Tanto é que o §
4º diz que não terá efeito o ato de provimento (nomeação) se a posse não ocorrer em 30 dias. Posse é uma coisa e
nomeação é outra. Isso gerou um dúvida, que me fez escolher a alternativa C, que acredito ser correta, mesmo que a escrita
esteja errada no documento oficial. 
Lei 1350 de 16 de julho de 2014
Art. 11. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
Art. 20. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as
responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer
das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.
§ 1º A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta dias) contados da publicação do ato de provimento.
§ 4º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no 
Em caso dúbios, a lei municipal pode ser complementada pela Lei 8112, que discrimina nomeação (ato de provimento) de
posse (investidura no cargo).
Art. 7o A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
Art. 8o São formas de provimento de cargo público:
I - nomeação;
Dessa forma solicito como primeira opção a alteração da resposta correta de “E” (alternativa errada) para C (alternativa
correta) ou em segunda opção a anulação da questão.

Resposta aos Recursos
SEM ARGUMENTO que justifique a anulação da questão, visto que está bem claro o que diz o Segundo o art. 15 da Lei nº
1.350, de 16 de julho de 2014. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 12

Data do Envio: 26/04/22 21:45Inscrição: 174457
Não existem evidências de que Antônio Pinto da Fonseca foi o fundador do povoado, apenas boatos, sendo assim , não
poderia ser considerado oficialmente fundador do povoado

Data do Envio: 28/04/22 13:34Inscrição: 182946
Solicito a anulação da questão nº 12, pois a questão não menciona de qual povoado seria o fundador? Veja bem, seguindo a
história regional, como menciona a questão, antes da efetiva ocupação de Santo Antônio da Platina, vários outros povoados
se formaram na região, por exemplo o povoado instalado próximo ao rio Jacaré, no ano de 1888, também tínhamos o
povoado situado próximo a região da cidade de Tomazina no ano 1867. São todos povoados instalados antes da efetiva
ocupação de Santo Antônio da Platina e estão na história regional e estão entre os fatos que movimentaram a região.
Novamente solicito a anulação da questão nº12, a questão foi mal formulada, tendo vária opções de respostas.

Resposta aos Recursos
e em relação aos outros nomes existe algum boato? este é o único nome que a literatura faz refências

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 13

Data do Envio: 28/04/22 14:46Inscrição: 166698
Em 31 de março de 1914, pela Lei Estadual nº 1424, sancionada pelo Presidente do Estado do Paraná, Carlos Cavalcanti de
Albuquerque, foi criado o município de Santo Antônio da Platina, com território desmembrado do município de Jacarezinho,
cuja instalação se deu em 20 de agosto do mesmo ano, ocasião em que foram empossados: o primeiro Prefeito Municipal.
Evergisto Alves Capucho (ten.-cel. da G.N.), e a primeira Câmara Municipal, composta pelos camaristas (vereadores):
Rodolpho Eugênio Ferreira (eleito Presidente), Américo Olympio do Prado, Antônio Lopes Galvão, Francisco da Silva
Machado, Joaquim Gonçalves da Silva e Josino Monteiro Pimentel.

Data do Envio: 25/04/22 21:24Inscrição: 170700
A questão 13 faz referencia ao ano de instalação do município, no entanto as opções tem datas especificas, deixando o
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Matéria: C. Gerais Sup.

Número da questão: 13

leitor confuso aja vista que ele pede (qual o ano), não haveria porque ter colocado datas especificas nesse contexto. 

Data do Envio: 27/04/22 16:05Inscrição: 167015
Solicito cancelamento da prova toda de enfermagem devido as questões estarem com duplos sentidos, e confusas.

Resposta aos Recursos
a pergunta é clara qual ano? não se refere a dia ou mês. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 14

Data do Envio: 25/04/22 17:53Inscrição: 169723
Questão com duas alternativas iguais, LETRA B e D. as duas são iguais. 

questão com duas respostas. 

Data do Envio: 25/04/22 18:19Inscrição: 170730
A resposta da letra B e D estavam iguais. Eu assinalei a D e a B foi considerada a certa.

Data do Envio: 25/04/22 18:21Inscrição: 176787
Solicito revisão da questão Nº 14, tendo como justificativa que a alternativa B, considerada correta pelo gabarito provisório,
está duplicada de forma idêntica na alternativa D da referida questão. Sendo assim, as duas alternativas estão corretas e de
acordo com o que se pede no enunciado, conforme o art. 25 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014 do município de Santo
Antônio da Platina.

Data do Envio: 25/04/22 18:37Inscrição: 173297
Na prova para educador físico,a questão de número 14 trata-se da lei municipal 1.350 onde existem duas alternativas que
estão marcando a mesma sequência como resposta "assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade,
responsabilidade", ambas na letra B e D. Eu respondi como certa a letra D mas no gabarito provisório saiu como correta a
letra B,mas as duas estão iguais.

Data do Envio: 25/04/22 19:01Inscrição: 171383
A questão possui mais de uma alternativa certa , tanto a assertiva B ,ou C , possuem o mesmo texto, sendo assim deveria
ser anulada.

Data do Envio: 25/04/22 18:57Inscrição: 176959
A questão possui 2 alternativas corretas, a letra B e D, que são iguais, e portanto, deve ser anulada.

Data do Envio: 25/04/22 19:28Inscrição: 173818
Alternativa duplicada
No Gabarito Provisório consta a resposta correta como sendo a alternativa B "assiduidade, disciplina, capacidade de
iniciativa, produtividade, responsabilidade", e a alternativa D possui o mesmo texto.

Data do Envio: 25/04/22 19:44Inscrição: 168123
As alternativas B e D são iguais.O gabarito provisório deu como certa a alternativa B,sendo que a D era igual.

Data do Envio: 25/04/22 19:44Inscrição: 172365
Alternativas B e D com igual resposta.
Assinalei a letra D e no gabarito consta letra B como correta. 
Espero que seja retificado e que tenha valor igual as duas alternativas. 
Fico no aguardo d um retorno

Data do Envio: 25/04/22 19:45Inscrição: 166575
Concurso Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina-Pr.
Cargo: Engenheiro Agrônomo (prova 24/04/2022).
Pedido de Anulação de questão.
Prova de Conhecimentos Gerais e Legislação (11-15).
Questão nº 14: alternativas "B" e "D" possuem exatamente o mesmo conteudo escrito, impossibiltando a escolha da
alternativa correta.

Data do Envio: 25/04/22 20:14Inscrição: 174550
As alternativas B e D eram exatamente iguais.

Data do Envio: 26/04/22 7:51Inscrição: 166551
As alternativas B e D são iguais, portanto as duas estão corretas
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Matéria: C. Gerais Sup.

Número da questão: 14

Data do Envio: 25/04/22 20:26Inscrição: 177568
A resposta letra D tem o mesmo texto da resposta dada como correta(letra B). 

Assiduidade, disciplina, produtividade, responsabilidade.

Data do Envio: 25/04/22 20:28Inscrição: 171019
Existem duas alternativas de respostas iguais.

Data do Envio: 25/04/22 20:41Inscrição: 172595
Prova de Enfermagem
Questão 14 : encontra-se duas alternativas iguais. Alternativas B e D, questão na qual deve ser anulada pela Banca.

Data do Envio: 25/04/22 20:51Inscrição: 173114
Alternativas iguais

Data do Envio: 25/04/22 21:16Inscrição: 172650
À Banca Examinadora do Concurso Público da Prefeitura de Santo Antônio da Platina solicito anulação da questão 14,
correspondente a disciplina de "Conhecimentos Gerais e Legislação", a qual apresenta duas alternativas idênticas, sendo
elas  as alternativas B e D. Desta forma, ao assinalar a letra D como sendo uma das respostas corretas, de acordo com o
art. 15 da Lei nº 1.350 de 16 de julho de 2014, o candidato acaba por se prejudicar, sendo o gabarito provisório computado
como letra B,  ou seja, havendo duplicidade de resposta correta.

Data do Envio: 25/04/22 21:21Inscrição: 181245
A alternativa B e a alternativa D são idênticas. A questão ficou confusa por conta disso.

Data do Envio: 25/04/22 21:23Inscrição: 170044
Ilustríssima banca examinadora, peço anulação da questão, pois essa apresenta duas respostas idênticas, sendo que as
duas são corretas (B e D).

Data do Envio: 25/04/22 21:26Inscrição: 170700
Na questão 14 as opções B e D possuem exatamente a mesma grafia, a mesma assertiva não devendo assim ser
considerada a questão por motivos de  duplicidade de alternativas.

Data do Envio: 25/04/22 22:06Inscrição: 167879
As alternativas A e D estão iguais. Portanto, solicito anulação da questão e a devida consideração no gabarito.

Data do Envio: 25/04/22 22:00Inscrição: 169788
A questão 14 se encontra com duas alternativas exatamente iguais, as alternativas B e D.

Data do Envio: 25/04/22 22:08Inscrição: 181598
As alternativas (B) e (D) estão repetidas.

Data do Envio: 25/04/22 22:13Inscrição: 166612
Na questão referida, o item B. e D. estão iguais e corretas, logo isso gera um problema no gabarito.

Data do Envio: 25/04/22 23:55Inscrição: 183863
As alternativas B e D são iguais, portanto ambas estão corretas.

Data do Envio: 26/04/22 1:02Inscrição: 172983
Essa questão apresenta as alternativas B e D idênticas, portanto, ambas as alternativas deveriam ser consideradas corretas
ou a questão anulada. 

Data do Envio: 26/04/22 7:40Inscrição: 178987
As alternativas B e D estão com a mesmas respostas, portanto é questão com fundamentação para anulação.

Data do Envio: 26/04/22 7:55Inscrição: 176107
Resposta B e D são exatamente a mesma, por isso, deve ser considerado as duas alternativas ou anulado a questão.

Data do Envio: 26/04/22 12:04Inscrição: 182840
Na questão temos duas alternativas com a mesma resposta, alternativa "B" e alternativa "D", e como o gabarito correto
corresponde a essas alternativas, o gabarito correto deve ser alterado para alternativa "B" ou "D" pontuando aqueles
candidatos que assinalaram umas dessas duas questões. 

Data do Envio: 26/04/22 8:00Inscrição: 182973
As alternativas "B" e "D" são idênticas entre si, sendo que a "B" é a alternativa correta

Data do Envio: 26/04/22 8:37Inscrição: 177628
Duas alternativas iguais, sendo a alternativa B igual a D.
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Matéria: C. Gerais Sup.

Número da questão: 14

Data do Envio: 26/04/22 8:43Inscrição: 182203
A questão em si, possui duas respostas iguais, sendo ela a Letra B e a D.
No gabarito provisório a assertiva correta é letra B, porém como a letra D é idêntica a letra B, as duas assertivas estão
corretas. 

Data do Envio: 26/04/22 8:46Inscrição: 174263
a resposta B e D estão iguais

Data do Envio: 26/04/22 8:55Inscrição: 174268
as respostas B e D estao iguais

Data do Envio: 26/04/22 9:05Inscrição: 179447
a questão nº 14 da prova de Engenheiro agrônomo no gabarito provisório consta como resposta correta a opção "B"
(Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade.), porém, a resposta da opção "D" é
idêntica à opção "B", tendo assim duas respostas corretas para a mesma questão. 

Data do Envio: 26/04/22 9:33Inscrição: 181691
Solicito a análise e consideração da pontuação da questão 14 para ambas as alternativas "B" e "D", que se encontram em
duplicidade no caderno de provas do cargo de Educador físico.

Data do Envio: 26/04/22 9:40Inscrição: 171784
Apresenta duas respostas iguais:
b e d
Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade.

Data do Envio: 26/04/22 9:41Inscrição: 183321
Solicito a revisão da questão 14, pois as alternativas B e D eram idênticas.

Data do Envio: 26/04/22 10:12Inscrição: 182741
A letra B e a letra D são respostas iguais  ,sendo que a resposta correta é  a letra B eu coloquei a resposta D que está
correta também pois são  respostas iguais,e no gabarito está  somente a resposta B,portanto  eu acertei a alternativa, pois
as respostas são  as mesmas só  que estão  em alternativas B e D.

Data do Envio: 26/04/22 10:14Inscrição: 168440
Ilustríssima Banca Examinadora, venho por este recurso pedir a Anulação da Questão 14.

14. Segundo o art. 25 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração
dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 
A. Assiduidade, Capacidade de iniciativa, Produtividade; Responsabilidade, Empatia.
B. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade.
C. Empatia, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Número de faltas, Responsabilidade. 
D. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade.
E. Sinergia, Disciplina, Capacidade gerencial, Produtividade, Liderança.

Visto que as alternativas B e D, estão repetidas.
B. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade.
D. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade.

Data do Envio: 26/04/22 10:28Inscrição: 170449
A questão apresenta duas opções iguais. Tanto na opção "B" como a opção "D" está escrito "Assiduidade, Disciplina,
Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade.". Desta forma, as duas opções estão corretas, e quem marcou a
letra "D" também deve pontuar.

Data do Envio: 27/04/22 9:43Inscrição: 167818
Esta questão possui duas alternativas iguais, sendo, B e D, com isso, deve ser anulada. 

Data do Envio: 26/04/22 12:04Inscrição: 170568
Alternativa B (considerada resposta correta) contempla a mesma resposta da alternativa D. Conforme edital: " a prova
objetiva é composta de questões objetivas, de múltipla escolha contendo cinco alternativas, sendo somente uma alternativa
correta". As instruções da capa também orientam que apenas uma questão deve ser assinalada, porém a existência de suas
respostas iguais, ambas corretas, confundem o candidado, de forma que a questão deve ser anulada.

Data do Envio: 26/04/22 12:48Inscrição: 175015
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Matéria: C. Gerais Sup.

Número da questão: 14

Boa tarde, conforme previsto em edital venho através deste requerer a anulação da questão de numero 14, pois conforme
esta elencado abaixo, a mesma possui 2 respostas iguais, acarretando assim, uma questão passivel de anulação por haver
erro na formulação da questão.
14. Segundo o art. 25 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos
e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, ao entrar em exercício, o servidor
nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos,
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados
os seguintes fatores:
A. Assiduidade, Capacidade de iniciativa, Produtividade; Responsabilidade, Empatia.
B. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade.
C. Empatia, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Número de faltas, Responsabilidade.
D. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade.
E. Sinergia, Disciplina, Capacidade gerencial, Produtividade, Liderança.

Data do Envio: 26/04/22 13:30Inscrição: 176117
Existem duas alternativas iguais e corretas

Data do Envio: 26/04/22 13:42Inscrição: 182174
As respostas B e D estão corretas, pois são idênticas.

Data do Envio: 26/04/22 13:47Inscrição: 166852
As alternativas B e D são exatamente iguais. No gabarito aparece como correta a alternativa B, ou seja, tinha duas
respostas corretas.

Segue legislação municipal para embasamento:
LEI Nº 1.350, DE 16 DE JULHO DE 2014.
DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 25. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por
período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do
cargo, observados os seguinte fatores:

I - Assiduidade;

II - Disciplina;

III - Capacidade de iniciativa;

IV - Produtividade;

V - Responsabilidade.

Data do Envio: 26/04/22 13:53Inscrição: 169885
As alternativas B e D são iguais

Data do Envio: 26/04/22 13:56Inscrição: 178177
À Banca Examinadora do Concurso Público  destinado ao cargo
de Educador Físico:
No dia 24 de abril foi realizada a prova escrita objetiva, cujo gabarito foi
divulgado no dia 25 de abril. Conforme publicação, a questão de número 39, que
corresponde a disciplina de conhecimentos gerais, tem como gabarito a seguinte alternativa:
B e D

Sendo assim peço respeitosamente a anulação da questão tendo em vista o erro na digitação das alternativas, levando a
possíveis conclusões equivocadas por parte do candidato.

Data do Envio: 26/04/22 14:07Inscrição: 173151
Duas alternativas iguais.

Data do Envio: 26/04/22 14:22Inscrição: 169182
As alternativas B e D são iguais.

Data do Envio: 26/04/22 14:25Inscrição: 178153
RESPOSTA CORRETA EM DUPLICIDADE.
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: C. Gerais Sup.

Número da questão: 14

Data do Envio: 26/04/22 14:28Inscrição: 175478
A questão contém duas respostas corretas iguais a letra B, que está como correta no gabarito, e a letra D, que apresenta a
mesma resposta, sendo ela: Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade. Peço
revisão da questão tendo em vista que as duas alternativas são a mesma, sendo assim as duas corretas.

Data do Envio: 26/04/22 14:33Inscrição: 167339
A questão 14 estava com duas alternativas iguais (B e D)
"Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade"

Data do Envio: 26/04/22 14:43Inscrição: 176847
Na questão 14 existem duas alternativas repetidas, sendo elas as alternativas “B” e “D”. No gabarito provisório divulgado, a
alternativa considerada correta é a alternativa “B”, sendo assim, os candidatos que marcaram a alternativa “D” como correta
acabam sendo lesados considerando que ambas as alternativas citadas estão descritas de formas idênticas. 

Data do Envio: 26/04/22 14:50Inscrição: 166956
A questão apresenta duas alternativas iguais (letras B e D).

Data do Envio: 26/04/22 15:06Inscrição: 169925
A questão possui dupla alternativa, sendo B e D a mesma resposta.

Data do Envio: 26/04/22 15:24Inscrição: 179661
Essa questão de conhecimentos gerais, no gabarito, a resposta correta é a letra B. No entanto, a letra D onde assinalei
como certa, é a mesma resposta que a letra B. Então na questão 14, haverá duas respostas que estão corretas, que são as
letras B e D, que é "Assiduidade, Disciplina, Capacidade de Iniciativa, Produtividade, Responsabilidade."

Data do Envio: 26/04/22 16:20Inscrição: 167250
A questão possui duas respostas iguais, a alternativa B e alternativa D.

Data do Envio: 26/04/22 16:28Inscrição: 169177
Prezado examinador conforme orientações dos fiscais no dia da prova,solicito por meio recurso dessa questão por equívoco
em sua formulação geral. 

Data do Envio: 26/04/22 16:30Inscrição: 170238
Neste caso exposto, a questão deve ser anulada por apresentar vício evidente. A questão apresenta uma mesma resposta
em duas alternativas, tornando possível como respostas as letras “B” e “D” o que invalida a questão. 

Data do Envio: 26/04/22 16:49Inscrição: 183471
Prezados Senhores, venho respeitosamente manifestar intenção de recurso com os seguintes fundamentos:
Questão 14, alternativas de A a E. Sendo alternativas B e D corretas, pois as duas alternativas são idênticas. No gabarito
saiu alternativa B como sendo a correta. Sendo assim, verifica-se que a questão apresentou duas respostas corretas.
Diante ao exposto, a questão deve ser anulada.

Atenciosamente,

Pietra Lordelos Fernandes Mendes

Data do Envio: 26/04/22 16:57Inscrição: 173302
Na questão 14 havia 2 alternativas idênticas, sendo elas a "B" e a "D", apresentando os mesmos fatores: "Assiduidade,
disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade". Eu assinalei a letra D e no gabarito provisório está
como B

Data do Envio: 26/04/22 18:40Inscrição: 169975
As assertivas B e D são iguais. 

Data do Envio: 26/04/22 19:20Inscrição: 175873
Questão possui 2 alternativas iguais, portanto, deve ser anulada.

Data do Envio: 26/04/22 19:39Inscrição: 174530
A questão apresenta 2 alternativas iguais, gerando ambiguidade de resposta e dúvida de interpretação ao candidato. Sendo
a questão mal formulada, solicito recurso da mesma.

Data do Envio: 26/04/22 20:11Inscrição: 181796
Resposta duplicada 

Data do Envio: 26/04/22 21:02Inscrição: 173291
Resposta da questão em duplicidade (letra B e D) gerou dúvidas.

Data do Envio: 26/04/22 21:50Inscrição: 166919
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: C. Gerais Sup.

Número da questão: 14

Relacionando-se a questão de nº 14

14) Segundo o art. 25 da Lei nº 1.350, de 16 de Julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração
dos servidores do Município de Santo Antônio da Platina, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

A. assiduidade, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, empatia;
B. assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade;
C. empatia, disciplina, capacidade de iniciativa, número de faltas, responsabilidade;
D. assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade;
E. sinergia, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, liderança.

A questão apresenta uma mesma resposta em duas alternativas, tornando possível como respostas as letras “B” e “D” o que
invalida a questão. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a avaliação das
ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação e a soma dos pontos aos participantes que assim colocaram
as alternativas  B ou D ou considerar as duas alternativas.

Data do Envio: 26/04/22 21:56Inscrição: 173837
Questão com duas respostas iguais.
Sendo elas: B e D.

Data do Envio: 26/04/22 22:01Inscrição: 181630
A alternativa B e a alternativa D possuem conteúdo exatamente igual que diz respeito a "Assiduidade, Disciplina,
Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade".

Data do Envio: 26/04/22 23:56Inscrição: 170093
Questão com duplicidade de respostas. 

Data do Envio: 27/04/22 1:55Inscrição: 168694
Prezado examinador, venho respeitosamente através deste, solicitar a revisão da questão "14" da prova para o cargo de
engenheiro agrônomo, entendendo que houve equívoco no gabarito, visto que a questão possui duas alternativas idênticas,
sendo as alternativas B e D, que dizem:

"Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade"

Considerando que a alternativa B foi dada como correta, justifica-se a consideração da alternativa D também como correta
ou a anulação da questão.  

Data do Envio: 27/04/22 9:24Inscrição: 168402
Conforme previsto no Edital 001-2022 de abertura de concurso público do município de Santo Antônio da Platina e
especificamente no item "7.1 Tipos de Provas ou Avaliação" na alínea "c) A Prova Objetiva para os cargos de nível Superior
(...) é composta de 40 (quarenta) questões objetivas, de múltipla escolha, conforme conteúdos contidos nos Anexos III e IV,
contendo cinco alternativas (do tipo A, B, C, D e E), sendo somente uma alternativa correta". Nesse sentido a questão de
número 14 do caderno de provas do cargo de ASSISTENTE SOCIAL possui duas alternativas iguais: "B" e "D". Dessa forma
a questão contrária o própria edital soberano de abertura de concurso público e deve ser anulada para todos os candidatos. 

Data do Envio: 27/04/22 9:50Inscrição: 174190
A questão apresenta 2 respostas corretas, a letra B e D.

Data do Envio: 27/04/22 10:34Inscrição: 171723
alternativas B e D estão repetidas.

Data do Envio: 27/04/22 10:51Inscrição: 167753
Na questão esta constando opções iguais na letra B e a D

Data do Envio: 27/04/22 11:20Inscrição: 178414
Duas respostas iguais

Data do Envio: 27/04/22 11:33Inscrição: 168105
Resposta dupla ! 

Haviam duas alternativas iguais. 
Alternativas B e D.

Data do Envio: 27/04/22 11:51Inscrição: 171226
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Matéria: C. Gerais Sup.

Número da questão: 14

Alternativas B e D estão iguais, gerando dupla possibilidade de resposta. 

Data do Envio: 27/04/22 12:30Inscrição: 166540
Duas alternativas iguais letra b e d 

Data do Envio: 27/04/22 14:35Inscrição: 170028
Ilustres examinadores, conforme a publicação do gabarito provisório a questão de número 14 consta como correta a
alternativa B, porém a questão possui alternativas em duplicidade, sendo a alternativa B e D exatamente iguais.
Ante o exposto, faz-se necessário a anulação da questão.

Data do Envio: 27/04/22 14:45Inscrição: 176931
Duas respostas iguais (B e D)

Data do Envio: 27/04/22 15:29Inscrição: 176355
A questão apresenta as alternativas "B" e "D" apresentam a mesma resposta, sendo assim ambas estão corretas!

Data do Envio: 27/04/22 15:30Inscrição: 170604
Anulação/ Correção de Gabarito
A pergunta em questão apresenta duas alternativas iguais.

Data do Envio: 27/04/22 16:05Inscrição: 167015
Solicito cancelamento da prova toda de enfermagem devido as questões estarem com duplos sentidos, e confusas.

Data do Envio: 27/04/22 16:13Inscrição: 167207
A questão contém duas alternativas iguais (B e D).

Data do Envio: 27/04/22 17:01Inscrição: 180168
Duas respostas iguais.

Data do Envio: 27/04/22 17:15Inscrição: 171003
tem duas respostas iguais A e D sao iguais

Data do Envio: 27/04/22 20:19Inscrição: 182274
Respostas iguais 

Data do Envio: 27/04/22 21:12Inscrição: 169326
ocorre duplicidade na alternativa correta, ou seja, alternativas B e D estão iguais.

Data do Envio: 27/04/22 20:47Inscrição: 171371
Nesta questão indicada pela banca como resposta certa a letra B, há se considerar que a letra D também possui a mesma
resposta. Portanto, a questão teria duas respostas certas, o que entendo que deve ser ANULADA por este motivo a questão
número 14 de conhecimentos gerais e legislação..

Data do Envio: 27/04/22 21:37Inscrição: 183980
A questão citada possui alternativas iguais, sendo alternativa A e D. 

Data do Envio: 27/04/22 22:12Inscrição: 182100
Possui 2 respostas iguais gerando confusão para assinalar a resposta correta

Data do Envio: 27/04/22 22:12Inscrição: 171721
Deve se considerar também, como correta a resposta da letra D pois  possui a mesma que a letra B
Assiduidade,Disciplina, Capacidade de iniciativa,Produtividade, Responsabilidade.

Data do Envio: 27/04/22 22:14Inscrição: 171022
Questão apresentando Alternativas com duplicidade de resposta, sendo essas b e d apresentando a mesma resposta,
sendo ambas adequadas, porém no gabarito provisório com resposta apenas certa para alternativa B.

Data do Envio: 27/04/22 23:06Inscrição: 176002
Questão apresenta duas alternativas iguais!

Letra B e D

Data do Envio: 27/04/22 23:18Inscrição: 171189
Essa questão tem duas alternativas com a mesma resposta. Alternativa B e D estão corretas.

Data do Envio: 28/04/22 6:52Inscrição: 182808
As respostas da letra B e D estão iguais. No gabarito foi computada como a correta a letra B, porém eu marquei a D, e o
conteúdo das duas questões são exatamente iguais.
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Matéria: C. Gerais Sup.

Número da questão: 14

Data do Envio: 28/04/22 8:35Inscrição: 167452
Havia na prova duas alternativas iguais, a (B) e (D)

Data do Envio: 28/04/22 8:47Inscrição: 178657
Alternativa B e D iguais

Data do Envio: 28/04/22 10:19Inscrição: 168580
A questão encontra-se com duas respostas iguais, sendo as letras B e D

Data do Envio: 28/04/22 11:02Inscrição: 169548
Na questão 14 o candidato deve indicar os fatores que serão utilizados para a avaliação da capacidade e aptidão, ao final do
estágio probatório, do servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo.
Conforme determina o artigo 25 da Lei nº 1.350 de 16 de julho de 2014, os quesitos avaliados consistem em assiduidade,
disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Estes fatores, entretanto, estão igualmente indicados
nas alternativas “B” e “D”, inclusive observando-se idêntica sequência de palavras. Considerando que ambas as alternativas
estão corretas, cabe a anulação da questão ou, subsidiariamente, a consideração das respostas “B” e “D” como adequadas
no gabarito.

Data do Envio: 28/04/22 11:35Inscrição: 180653
Excelentíssimo professor examinador.
Levando em consideração à questão de número 14 e os dados do gabarito provisório, é interessante salientar que a mesma
se encontra com duplicidade de respostas nas alternativas (B e D são idênticas). No gabarito provisório a resposta correta é
(B), contudo, além do fato de ter questões duplicadas, ambas estão corretas (B e D).

Data do Envio: 28/04/22 12:11Inscrição: 174636

Relacionando-se a questão de nº 14

14) Segundo o art. 25 da Lei nº 1.350, de 16 de Julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração
dos servidores do Município de Santo Antônio da Platina, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

A. assiduidade, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, empatia;
B. assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade;
C. empatia, disciplina, capacidade de iniciativa, número de faltas, responsabilidade;
D. assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade;
E. sinergia, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, liderança.

* Neste caso exposto, a questão deve ser anulada por apresentar vício evidente. A questão apresenta uma mesma resposta
em duas alternativas, tornando possível como respostas as letras “B” e “D” o que invalida a questão. 

Data do Envio: 28/04/22 13:32Inscrição: 179129
Resposta B e D estão iguais 

Data do Envio: 28/04/22 13:38Inscrição: 172651
Prezado examinador, respeitosamente venho pedir a anulação da questão 14. A questão apresenta duas respostas iguais.
Desde já, agradeço a atenção e compreensão.

Data do Envio: 28/04/22 16:48Inscrição: 169245
A questão 14, em seu gabarito considerou correta a alternativa “b”, no entanto, em análise as demais alternativas, pode-se
constatar que houve duplicidade de respostas, sendo que a alternativa “d”, possui a mesma afirmação da alternativa “b”,
portanto, considerando que ambas as alternativas possuem idênticas resposta, deve ser atribuída nota para a questão, visto
que a minha resposta lançada no gabarito foi a alternativa “d”

Data do Envio: 28/04/22 14:17Inscrição: 176427
A questão mencionada tem duas alternativas idênticas que seria a resposta da questão. São as alternativas a seguir.
A Alternativa B
A alternativa D

Data do Envio: 28/04/22 15:30Inscrição: 177742
Há duas respostas corretas.

Data do Envio: 28/04/22 16:12Inscrição: 170763
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: C. Gerais Sup.

Número da questão: 14

A. Assiduidade, Capacidade de iniciativa, Produtividade; Responsabilidade, Empatia.
B. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade.
C. Empatia, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Número de faltas, Responsabilidade.
D. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade.
E. Sinergia, Disciplina, Capacidade gerencial, Produtividade, Liderança.

Tem duas alternativas iguais a letra B e D, portanto deverá ser anulada essa questão.

Data do Envio: 28/04/22 16:38Inscrição: 178686
Há duas opções para alternativa correta, a alternativa b e d são iguais.Eu assinalei a d que também está correta, porém
difere do gabarito. 

Resposta aos Recursos
procede o recurso as questões B e D estão corretas
COMO FICOU DUAS ALTERNATIVAS CANCELA A QUESTÃO

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 15

Data do Envio: 25/04/22 20:14Inscrição: 166843
Solicita-se a ANULAÇÃO da questão por apresentar duas alternativas verdadeiras para o significado de “Paraná” na língua
tupi-guarani: A alternativa “B” está correta por apresentar o significado de Paraná como “Rio Caudaloso” (conforme o site
Paraná Turismo) e a alternativa “C” também está correta pois diversas fontes apresentam o significado de Paraná como
“semelhante ao mar” e o termo “Água Grande” pode ser compreendido por “mar” por analogia ao sentido figurado da
palavra.  
Site Paraná Turismo (https://www.paranaturismo.pr.gov.br/Turista/Pagina/Historia-do-Parana): “O primitivo homem
paranaense pertencia à família tupi-guarani e jê. Foram os tupis que deram nome ao Estado: Paraná "rio caudaloso"...” 
Site Dicionário Tupi Guarani (https://www.dicionariotupiguarani.com.br/): pará + nã = semelhante ao mar.
Site Gazeta do Povo (https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/nossa-lingua-bj1t0jirc6y6v2p2gdkh8bz9q/): Palavra de
origem guarani que significa rio semelhante ao mar. Pará (mar) + Anã (parecido, semelhante). 

Data do Envio: 25/04/22 22:24Inscrição: 174412
Qual o significado da palavra Paraná em tupi?
Palavra de origem tupi guarani que significa semelhante ao mar. Pará (mar) + Anã (parecido, semelhante).

Não havia essa alternativa nas respostas, assim, a questão deve ser anulada.

Data do Envio: 25/04/22 23:06Inscrição: 169876
Na língua tupi-guarani, o significado de Paraná de acordo com o dicionário tupi-guarani: Paraná (Paranã): Grande rio,
semelhante ao mar. Fonte: https://www.academia.edu
PDF Dicionário Tupi-guarani/ Português. Dicionário Tupi - Academia.edu

Data do Envio: 25/04/22 23:24Inscrição: 167887
De acordo com a língua tupi-guarani o Paraná é o único dos três estados sulistas a ter nome de origem Tupi, que vem da
justaposição de PARÁ, “MAR”, com ANÃ, “SEMELHANTE”; donde vem o significado de Paraná: “SEMELHANTE AO MAR”.
Com base na língua tupi-guarani o significado de Paraná é definido como “semelhante ao mar”, sendo assim esta questão
poderia ter este significado para ser mais coerente com o real significado da palavra Paraná na língua tupi-guarani. Portanto,
esta questão deveria ser anulada.

Referências:

CÂMARA JR., Joaquim Mattoso. Dicionário de lingüística e gramática. Petrópolis : Vozes, 1986.
CARVALHO, Moacyr Ribeiro de. Dicionário Tupi antigo - português. Salvador : Edição do Autor, 1987.
CASTRO, C. Batista de. Glossário etimológico das palavras Tupi-guaranis. São João d’El Rei : [s.ed.], 1934.
CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário histórico das palavras portuguesas de origem Tupi. 4ª ed. são Paulo :
Melhoramentos / EDUNB, 1998.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário básico da língua portuguesa. 27ª ed. Rio de Janeiro : Nova
Fronteira, 1997.
FOLHA DE SÃO PAULO/FIAT. Roteiros turísticos: Brasil. Folha de São Paulo, 1995.
GARCIA, Rodolpho. “Glossário das palavras e phrases da língua Tupi, contidas na ‘Histoire de la mission des peres
capucins en l’isle de Maragnan et circonvoisines’, do padre Claude d’Abeville”. Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro 94 (148):5-109. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional, 1927.
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NAVARRO, Eduardo de Almeida. Método moderno de Tupi antigo: a língua do Brasil dos primeiros séculos. 2ª ed. Petrópolis
: Vozes, 1999.
NAVARRO, E. A. (2013). Dicionário de tupi antigo: a língua indígena clássica do Brasil. São Paulo: Global
RAMOS, Ricardo Tupiniquim. Nomes próprios de origem Tupi no Brasil do século XIX. Salvador : UFBA, 1999. [Dissertação
de Mestrado].
SAMPAIO, Theodoro. O Tupi na geografia nacional. 4ª ed. salvador: Câmara Municipal de Salvador, 1957.
SILVEIRA BUENO, Francisco da. Vocabulário Tupi-guarani- português. São Paulo : Melhoramentos, 1978.
TIBIRIÇÁ, Luís Carlos. Dicionário Tupi-português: com esboço de gramática de Tupi antigo. 2ª ed. São Paulo : Traço, 1984.

Data do Envio: 26/04/22 9:31Inscrição: 172200
Prezado (a),

A questão 15 deve ser anulada, pois o gabarito expressa a alternativa "B" como correta, mas sabemos que a lingua
tupi-guarani sofreu algumas modificações por conta da dispersão dos índios pelo território brasileiro, por isso estou enviando
dois links onde a palavra "Paraná" tem o significado de "pará + nã = semelhante ao mar", logo, dependendo da
interpretação, outras alternativas também podem ser consideradas como corretas, a exemplo de "Rio Grande", entre outras.
Apesar de saber que vocês retiraram a questão de uma fonte que diz que a palavra "Paraná" também pode ser interpretada
como "caudal", existem outras fontes que apresentam significados divergentes e em razão de haver indígenas de uma
mesma etnia, mas de regiões diferentes, os quais apresentam ou apresentavam vocábulos próprios, não podemos confirmar
com total exatidão o real significado da palavra em questão.

https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parana/

https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parana-2/

Data do Envio: 26/04/22 10:21Inscrição: 177535
A pergunta se refere ao significado de Paraná na língua tupi-guarani, ou seja, na linguagem deles, significa rio semelhante
ao mar. Pará (mar) + Anã (parecido, semelhante). A pergunta foi feita de maneira errada, pois ela deveria ser feita para
saber o que significa a palavra paraná, então ai sim, a alternativa seria Rio Caudaloso.

Data do Envio: 26/04/22 10:37Inscrição: 170449
Há duas opções corretas, as letras "B" e "D". Segundo o "Dicionário dos principais termos indígenas (Tupi – Guarani)
necessários ao estudo da História do Brasil", Paraná significa "rio caudaloso ou grande rio como o mar", desta forma é
possível interpretar que tanto a opção "B) Rio Caudaloso", como a opção "D) Rio Grande", estão corretas.

Fonte:<https://anatomia-papel-e-caneta.com/wp-content/uploads/2019/04/Dicon%C3%A1rio-tupi-guarani.pdf>

Data do Envio: 26/04/22 14:14Inscrição: 169383
Ressalta-se que a origem da palavra “Paraná”, originada do tupi-guarani paranã, tem seu significado firmado pela junção de:
pará+nã = semelhante ao mar – Chiaradia apud. DICIONARIOTUPIGUARANI (201-) – disponível em:
https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parana/
O jornal GAZETA DO POVO (2009), de maneira semelhante, atribui o significado etimológico da palavra: “Palavra de origem
guarani que significa rio semelhante ao mar. Pará (mar) + Anã (parecido, semelhante).”. O veículo de comunicação utilizou
as fontes: dicionário sociolinguístico paranaense (Imprensa Oficial do Paraná) e Curitiba e suas variantes toponímicas
(Academia Paranaense de Letras), ambos do linguista Francisco Filipak. – disponível em:https://www.gazetadopovo.com.br/
e d u c a c a o / n o s s a - l i n g u a - b j 1 t 0 j i r c 6 y 6 v 2 p 2 g d k h 8 b z 9 q / # : ~ : t e x t = P a l a v r a % 2 0 d e % 2 0 o r i g e m % 2 0 g u a r a n i % 2 0 q u e , d o % 2 0 P a r a n % C
3%A1%20era%20escrito%20Paran%C3%A3.
A REVISTA GALILEU (2007), atribui o significado como: “Paraná - também formado pela junção de 'pa'ra' com 'aña', que
significa 'semelhante, parecido'. A palavra serviria para designar um rio semelhante ao mar” - Girardi, Giovana (fevereiro de
2007) – disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT498531-1716-5,00.html
As citadas, e diversas outras fontes, tratam do significado da origem da palavra assemelhando-se a um “Rio Grande”, ou
Grande Rio, comparações atribuídas à semelhança ao mar, massa d’água de grandes proporções. Sendo, portanto,
inequívoco dizer que o significado se trata somente de “Rio Caudaloso”, definição jamais exclusiva. 

Data do Envio: 26/04/22 14:22Inscrição: 169182
A resposta indicada é encontrada nos dicionários atuais. Na língua tupi-guarani o significado é "Semelhante ao mar", opção
não encontrada no enunciado. 

h t t p s : / / w w w . d i c i o n a r i o t u p i g u a r a n i . c o m . b r / d i c i o n a r i o / p a r a n a /
https://gshow.globo.com/RPC/bicho-do-parana/ultimas-noticias/noticia/voce-conhece-o-significado-de-parana.ghtml

Data do Envio: 26/04/22 14:22Inscrição: 182174
De acordo com o Dicionário Ilustrado Tupi-Guarani, Paraná significa: pará + nã = semelhante ao mar.
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O mesmo diz o site do IBGE ao se referir a cidade Altamira do Paraná: "Paraná - Origina-se do guarani 'Pa'ra', (Pará)...mar +
'nã (anã)'...semelhante: semelhante ao mar, rio grande igual ao mar, parente do mar. (FF, AN). Segundo Gonçalves Dias, o
termo vem do tupi, 'pará-nã', significando rio veloz."
Ainda, de acordo com Pându, Pandiá. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, volume três. Pananá significa:  Braço de
rio caudaloso separado deste por uma ilha; canal que liga dois rios (termo da região amazônica). 
Logo, um braço de rio separado não é um rio de grande volume(caudaloso) como sugere a resposta do gabarito provisório.
E mesmo, as diferentes fontes sugerem significados diferentes do mesmo termo com a mesma origem.  

Data do Envio: 26/04/22 14:29Inscrição: 173072
Questão 15. Prezados (as), respeitosamente solicito recurso da questão.  Segundo o dicionário Aurélio (2020), Paraná em
tupí-guarani significa Braço de Rio Caudaloso (correto) e não apenas Rio Caudaloso (errado). Há uma conotação
secundária de “caudal que liga dois rios”, e não apenas Rio Caudaloso. Isso gerou dúvidas, mesmo o termo caudaloso
estando presente na alternativa.
Referência: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa, 2020.
PARÁNÁ: Origem Tupi-Guarani, que vem da justaposição de pará, “caudal”, com anã, “parente, semelhante”; donde:
“semelhante ao caudal, mar”, o que o liga semanticamente aos acidentes geográficos. Ferreira (1997:482) registra dois
sentidos desta forma na variedade amazônica de português do Brasil, como nome comum: “braço de rio caudaloso,
separado deste por uma ilha; caudal que liga dois rios.
Referência: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário básico da língua portuguesa. 27ª ed. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1997.
Dessa forma, solicito a anulação da questão.

Data do Envio: 26/04/22 14:45Inscrição: 169008
Ao senhor presidente do núcleo de concursos externos da UNIOESTE

Eu, Luiz Gabriel de Carvalho Viana, inscrito para o  cargo de Fisioterapeuta, requeiro a anulação da questão nº 15 da
matéria de conhecimentos gerais e legislação, fundamentando no que segue 
Etimologia
O nome do estado provém do termo da língua geral paraná, que significa “rio”.[9] Apesar disso, algumas fontes dizem que o
termo vem do guarani para, “mar”, e anã, “que se parece/assemelha”, sendo, por isso, “(rio) parecido com/semelhante ao
oceano”, de maneira natural por sua dimensão [10][11][12
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1

Significado de Caudaloso
adjetivoTorrencial; cujo fluxo de água é intenso; diz-se do rio que é abundante em águas: rio caudaloso; o rio mais
caudaloso do mundo é o Amazonas.

h t t p s : / / w w w . d i c i o . c o m . b r / c a u d a l o s o / # : ~ : t e x t = S i g n i f i c a d o % 2 0 d e % 2 0 C a u d a l o s o , d o % 2 0 m u n d o % 2 0 % C 3 % A 9 % 2 0 o % 2 0 A m a z o
nas.

Desta forma, permite-se diferentes interpretações nas alternativas B: rio caudaloso e alternativa D : rio grande , pois há
ambiguidade nos termos mencionados.

Resposta assinalada : D

Resposta do gabarito preliminar: B

Peço deferimento

Santo Antônio da Platina- PR, 26 de abril de 2022

Data do Envio: 26/04/22 16:26Inscrição: 174754
Considero que a questão traz, na prova, duas "possibilidades" como respostas corretas, as alternativas A e D. No entanto,
além da prova, existem outras possibilidades de resposta, o que faz com que faltem à questão, da forma como foi
elaborada, clareza e a devida correção, sendo a sua anulação imperiosa. 
A seguir trago vários trechos que exemplificam o alegado:
“ Paraná – Do Tupi Guarani: pará + nã = semelhante ao mar. Paraná é o nome de um estado e de um rio sul-americano,
que nasce da confluência dos rios Grande e Paranaíba, entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul
e tem 2.570 km. de extensão. 
Fonte: Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena – Clóvis Chiaradia 

Paraná - assim como em Pernambuco, a base etimológica está no termo guarani "para'nã", em que "para" é "mar" e "anã" é
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"próximo, parecido". Signifcando, seria algo como "rio que parece com um mar, rio grande".
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/

Origem da palavra paraná: do tupi mparanã (literalmente, "rio largo", referência ao mar), por causa da largura do rio Paraná.
Fonte: Dicionário Etimológico

PARÁNÁ: O único dos três estados sulistas a ter nome de origem Tupi é o Paraná, que vem da justaposição de pará,
“caudal”, com anã, “parente, semelhante”; donde: “semelhante ao caudal, mar”, o que o liga semanticamente aos acidentes
geográficos. Ferreira (1997:482) registra dois sentidos desta forma na variedade amazônica de português do Brasil, como
nome comum: “braço de rio caudaloso, separado deste por uma ilha; caudal que liga dois rios. (TOPONÍMIA PARANAENSE
DE ORIGEM TUPI, Ricardo Tupiniquim Ramos -UFBA/UNEB).

Por que o rio Paraná é comparado ao mar? Etimologia. A etimologia do termo Paraná (ou Paranã) baseia-se na descrição
de Teodoro Sampaio, em 1901, quando definiu ser de origem tupi-guarani, para + nã, significando  o que é semelhante ao
mar.
https://ihgms.org.br/

Data do Envio: 26/04/22 16:48Inscrição: 170349
Do Tupi Guarani: pará + nã = semelhante ao mar. Nenhuma das alternativas apresentava essa resposta como opção. Desta
maneira nenhuma alternativa estava totalmente correta, e nem rio caudaloso, água grande e rio grande seriam totalmente
incorretos, portanto não teria apenas uma alternativa a ser assinalada.

Data do Envio: 26/04/22 16:55Inscrição: 180437
Acredito que a questão tenha sido mal elaborada. Em várias fontes no Google o significado em tupi de Paraná é
"semelhante ao mar". A alternativa mais aceitável na minha opinião seria a D- Rio Grande. O ideal mesmo seria que tivesse
a alternativa "semelhante ao mar", para que não gerasse nenhum tipo de dúvida. No concurso da prefeitura de Ibiporã, de
2019, eles colocaram a alternativa correta como "semelhante ao mar". Isso acaba prejudicando quem estudou.

Fontes: https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parana/

Data do Envio: 26/04/22 19:38Inscrição: 174530
No dicionário tupi-guarani, o SIGNIFICADO de Paraná é "semelhante ao mar", sendo Pará(mar)+anã(semelhante).A
alternativa apontada como correta (Rio caudaloso) não condiz com o significado da palavra, sendo o mais próximo
apresentado a ela uma DEFINIÇÃO como "BRAÇO de um rio caudaloso". SIGNIFICADO E DEFINIÇÃO são termos
diferentes e o BRAÇO DE UM RIO não é o mesmo que RIO em si. Sendo assim, solicito recurso da referida questão.

Data do Envio: 26/04/22 21:10Inscrição: 171961
De acordo com os principais sites especializados no idioma Tupi-guaraní, Paraná significa “pará + nã” = “Semelhante ao
mar”. Em algumas outras fontes também trás a tradução como “Braço de um rio caudaloso, separado do curso principal por
uma ou várias ilhas”, e também “Canal que liga dois rios”, ou “Mar”. Ou seja não existe uma tradução exata, e também não é
possível afirmar com convicção qual realmente é o significado. Portanto, a questão deveria ser anulada.

Data do Envio: 27/04/22 15:29Inscrição: 172573
Aos excelentíssimos examinadores, venho respeitosamente por meio deste solicitar o cancelamento da questão citada,
devido a dubiedade do contexto mencionado na questão, pois segundo o dicionário TUPI GUARANI Paraná – Do Tupi
Guarani: pará + nã = semelhante ao mar. Paraná é o nome de um estado e de um rio sul-americano, que nasce da
confluência dos rios Grande e Paranaíba, entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e tem 2.570
km. de extensão. Demarca a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, em um trecho de 190 km., até a foz do rio Iguaçu;
passando este, faz o limite natural entre a Argentina e o Paraguai. E segundo a toponímia paranaense cita que PARÁNÁ: O
único dos três estados sulistas a ter nome de origem Tupi é o Paraná, que vem da justaposição de pará, “caudal”, com anã,
“parente, semelhante”; donde: “semelhante ao caudal, mar”, o que o liga semanticamente aos acidentes geográficos.
Ferreira (1997:482) registra dois sentidos desta forma na variedade amazônica de português do Brasil, como nome comum:
“braço de rio caudaloso, separado deste por uma ilha; caudal que liga dois rios. Em ambas as explicações nenhuma citação
faz referência a "RIO CAUDALOSO", mas sim deixam abertura para classificação do ri o que faz junção o qual se regere ao
RIO GRANDE, solicito assim que a questão seja anulada. 

Data do Envio: 26/04/22 21:14Inscrição: 174413
A questão possui como seguinte questionamento: "Na língua tupi-guarani, qual é o significado de Paraná?". Como gabarito
provisório foi considerada como correta a alternativa B: "Rio Caudaloso".

Ocorre que, conforme demonstraremos a seguir, este não é o real significado da palavra Paraná.

Conforme Filho, p. 17: "Paraná. Formado pela junção de “para” com “ana”, que significa “semelhante, parecido ao mar”. A
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palavra serviria para designar um rio semelhante ao mar."

Para Navarro (2013), Paraná é palavra das línguas gerais coloniais, que, “em tupi antigo significa mar”, mas, nos “textos
setecentistas o texto paraná ou paranã já aparece, inclusive na toponímia, com o sentido de rio” (NAVARRO, 2013: 590).

Segundo Moreira, 2005, p. 9 : "Paraná: O único dos três estados sulistas a ter nome de origem Tupi é o Paraná, que vem da
justaposição de Pará, “caudal”, com anã, “parente, semelhante”; donde: “semelhante ao caudal, mar”, o que o liga
semanticamente aos acidentes geográficos."

Segundo Cristante, 2017, p. 38, "para-nã: semelhante ao mar ou grande rio".

De acordo com o dicionário on-line de tupi-guarani: "Paraná – Do Tupi Guarani: pará + nã = semelhante ao mar."

Fica evidente que, diante de todo embasamento literário apresentado, e de diversos outros que estão disponíveis para
consulta, o real significado de Paraná na língua tupi-guarani é "semelhante ao mar". 

Como não havia esta opção entre as alternativas corretas, solicita-se que a questão seja anulada.

Referências
VILLALAVA FILHO, Mario Ramão. A língua guarani (ainda) viva no Brasil: a cultura originária que a colonização não
conseguiu eliminar. Onomástica desde América Latina.
MOREIRA, Cristiano Marins. A influência do Tupi na formação do português do Brasil. Mesa-redonda, II CLUERJ, 2005.
CRISTANTE, Mariana Alves Pereira. Práticas funerárias de Grupos de Línguas Tupi-Guarani: Análise de contextos das
regiões do Paranapanema e Alto Paraná. 2017. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
<https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parana/>, acessado em 26/04/2022.

Data do Envio: 27/04/22 9:05Inscrição: 176498
Palavra de origem guarani que significa rio semelhante ao mar. Pará (mar) + Anã (parecido, semelhante). Entre 1853 e
1860, o nome da Província do Paraná era escrito Paranã, e não "Rio Caudaloso" como esta na letra "B" da questão. Pedido
de Anulação dessa questão.

Data do Envio: 27/04/22 9:44Inscrição: 167818
Tal questão é passível de contestação, pois, primeiramente, nem no edital ou mesmo na questão possui o local de
referência da retirada da questão, sendo que outro ponto deve ser destacado, o enunciado da questão é bem claro “Na
língua tupi-guarani, qual é o significado de Paraná”, desse modo dar-se a tender que tal colocação deve retratar o significado
fidedigno da palavra, o qual não é localizado em nenhuma das afirmativas. Desse modo, em pesquisa realizada, que segue
a baixo, na língua Tupi Guarani a palavra Paraná se faz pela junção de duas palavra Pará (mar) + Anã (parecido,
semelhante). No entanto tal afirmativa dada como correta faz se referência ao significado na língua portuguesa “Braço de rio
caudaloso” (https://www.dicio.com.br/parana/). 
  
Paraná – Do Tupi Guarani: pará + Anã = semelhante ao mar
Fonte: Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena – Clóvis Chiaradia 

Palavra de origem guarani que significa rio semelhante ao mar. Pará (mar) + Anã (parecido, semelhante)
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/nossa-lingua-bj1t0jirc6y6v2p2gdkh8bz9q/ 
Copyright © 2022, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.

Data do Envio: 27/04/22 15:20Inscrição: 170355
o significado de Paraná na linguagem indígena é "semelhante ao mar", não tendo resposta adequada na prova para a
questão. Solicito anulação

Data do Envio: 27/04/22 16:05Inscrição: 167015
Solicito cancelamento da prova toda de enfermagem devido as questões estarem com duplos sentidos, e confusas.

Data do Envio: 27/04/22 17:12Inscrição: 171003
nenhuma das opçoes correspondem a resposta, pois Palavra de origem guarani que significa rio semelhante ao mar. Pará
(mar) + Anã (parecido, semelhante).

Data do Envio: 27/04/22 21:02Inscrição: 176173
Segundo, NAVARRO, E. A. o nome Paraná provém do termo da língua geral paraná, que significa “rio”. Apesar disso,
algumas fontes dizem que o termo vem do guarani para, “mar”, e anã, “que se parece/assemelha”, sendo, por isso, “(rio)
parecido com/semelhante ao oceano”, de maneira natural por sua dimensão.
Não tendo uma etimologia definida e consultando o dicionário Tupi com significados diferentes fica inconclusivo afirmar uma
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alternativa correta.

Dicionário de tupi antigo: a língua indígena clássica do Brasil. São Paulo. Global. 2013. p. 590.

Data do Envio: 27/04/22 23:25Inscrição: 183252
Em diversos artigos, publicações e nas páginas de mais fácil acesso na internet, a palavra "Paraná" é traduzida da língua
Tupi-Guarani como "Semelhante ao mar". 
Alguns relatos, apresentam até uma interpretação própria do que quer dizer "semelhante ao mar" como sendo "rio grande"
ou "rio volumoso". 

Solicito uma revisão do significado da palavra "Paraná" considerando tais artigos. Seguem alguns links de pesquisa:

h t t p s : / / w w w . g a z e t a d o p o v o . c o m . b r / e d u c a c a o / n o s s a - l i n g u a - b j 1 t 0 j i r c 6 y 6 v 2 p 2 g d k h 8 b z 9 q / # : ~ : t e x t = P a l a v r a % 2 0 d e % 2 0 o r i g e m % 2
0guarani%20que,do%20Paran%C3%A1%20era%20escrito%20Paran%C3%A3.

https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parana/

https://www.dicionarioetimologico.com.br/parana/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1#Etimologia

Data do Envio: 28/04/22 8:18Inscrição: 174666
Venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar a alteração de gabarito da questão 15, alternativa “B” para
alternativa “D”.

De acordo com o livro, Gramática do Kamaiurá: língua Tupi-Guarani do Alto Xingu I Lucy Seki. Campinas, SP: Editora da
Unicamp; São Paulo, SP: Imprensa Oficial, 2000.
Na página 463, o termo Paraná significa rio grande.

E segundo o IBGE temos o seguinte significado de Paraná: 

“Origina-se do guarani 'Pa'ra', (Pará)...mar + 'nã (anã)'...semelhante: semelhante ao mar, rio grande igual ao mar, parente do
mar. (FF, AN)..."

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/altamira-do-parana/historico

Portanto, a alternativa “D – Rio grande” é a que mais se aproxima da resposta correta.

Data do Envio: 28/04/22 8:23Inscrição: 182208
Solicito a anulação da questão 15, pois, de acordo com o Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena, Clóvis
Chiaradia, temos: 
“Paraná – Do Tupi Guarani: pará + nã= semelhante ao mar. Paraná é o nome de um estado e de um rio sul-americano...”
E ainda:
“Paranã= mar, em tupi.”
De acordo com o IBGE: 
“Paraná - Origina-se do guarani 'Pa'ra', (Pará)...mar + 'nã (anã)'...semelhante: semelhante ao mar, rio grande igual ao mar,
parente do mar (FF, AN). Segundo Gonçalves Dias, o termo vem do tupi, 'pará-nã', significando rio veloz."

Por não haver alternativa correta, peço, gentilmente, a anulação da questão.

Data do Envio: 28/04/22 11:03Inscrição: 169548
Na questão 15 o candidato deve indicar o significado da palavra “Paraná” na língua tupi-guarani. Como alternativa correta, o
gabarito provisório considera a opção “B”, consistente em “Rio Caudaloso”.
Entretanto, em consulta bibliográfica é possível depreender que a palavra “Paraná” tem significado diverso de “Rio
Caudaloso” na língua tupi-guarani.
Segundo o Dicionário Ilustrado Tupi Guarani (1), disponibilizado em sítio eletrônico que preza pela divulgação e valorização
da cultura brasileira, e o Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena, de Clovis Chiaradia (2), a palavra “(...)
Paraná tem origem do Tupi Guarani: pará + nã = semelhante ao mar”.
Ademais, em matéria publicada no jornal Gazeta do Povo (3), intitulada “Nossa língua”, Renan Colombo destaca diversas
palavras utilizadas no cotidiano do paranaense que têm origem indígena, apontando: “Paraná, palavra de origem guarani
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que significa rio semelhante ao mar. Pará (mar) + Anã (parecido, semelhante).”
Em outras palavras, não há consenso bibliográfico sobre o significado da palavra “Paraná” na língua tupi-guarani, vez que há
definições pertinentes a “Semelhante ao Mar”, diversas, portanto, de “Rio Caudaloso”.
Tal constatação é relevante porque a Lei Municipal n° 1.350 de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e
remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina/PR e dá outras providências, assevera, no artigo 13,
que “Os concursos serão abertos por edital específico, o qual constará, ‘obrigatoriamente’: (...) IV – O conteúdo
programático e ‘respectiva bibliografia’, as matérias, os programas ou o nível exigido e os tipos de testes ou tarefas que
constituirão as provas;”.
Ou seja, a legislação municipal considera ser imprescindível, para a realização de concursos públicos, o apontamento de
bibliografia a ser estudada pelos candidatos.
Considerando que a questão exigia a ciência de uma literatura específica, que não há unanimidade sobre o significado da
palavra “Paraná”, e que o edital de concurso público n° 001/2022 não apontou bibliografia sobre o tema, contrariando o
disposto na referida lei municipal, é imprescindível a anulação da questão.

Referências:
(1) DICIONÁRIO ILUSTRADO TUPI GUARANI. Disponível em: https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parana/.
Acesso em: 25 abr. 2022.
(2) CHIARADIA, CLOVIS. Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena, 728p, isbn-10 8588075334, isbn-13
978-8588075337, 2008, Limiar.
(3) Gazeta DO POVO, Disponível em:
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/nossa-lingua-bj1t0jirc6y6v2p2gdkh8bz9q/. Acesso em: 25 abr. 2022.

Data do Envio: 28/04/22 12:11Inscrição: 174636
15. O primitivo homem paranaense pertencia à família tupi-guarani e jê. Foram os tupis que deram nome ao
Estado: Paraná. Na língua tupi-guarani, qual é o significado de Paraná?
A. Rio Bonito.
B. Rio Caudaloso.
C. Água Grande.
D. Rio Grande.
E. Rio da Prata.

* Neste caso exposto, a questão deve ser anulada por apresentar vício evidente. Pois na lingua TUPI-GUARANI , PODE
SER A ALTERNATIVA D, pois no dicionário se descreve como rio grande, grande mar  , também , segue link da descrição
invalida a questão. 
https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parana/

Data do Envio: 28/04/22 13:10Inscrição: 182946
Solicito a anulação da questão nº 15 (quinze) por não apresentar a fonte da informação, porque dependendo da fonte, a
questão poderá ficar sem alternativa correta.
Por exemplo: segundo o Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena a palavra Paraná na língua Tupi-guarani
significa “semelhante ao mar”, de acordo com essa fonte a questão nº15 ficaria sum uma resposta correta.  Já no Dicionário
Brasileiro de Língua Portuguesa (Michaelis) a palavra Paraná (Etimologia Tupi-guarani) tem dois significados: braço de rio
caudaloso separados do curso principal por uma ou várias ilhas; canal que liga dois rios. 
O Jornal Gazeta do Povo, por sua vez, na área de Educação, no artigo intitulado “Nossa Língua” define a palavra Paraná(de
acordo com a língua tupi-guarani) como: “rio semelhante ao mar. Pará (mar) + Anã (parecido, semelhante).
Note, portanto, que em nenhuma das fontes citadas acima o significado da palavra Paraná (em tupi-guarani) corresponde a
alguma das alternativas da questão nº15. A definição que mais se aproxima da alternativa apontada pelo gabarito provisório
como correta é a definição do Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa (Michaelis), porém, expressão “braço de rio
caudaloso” é muito diferente da expressão “rio caudaloso”.

Fontes:
- Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena – Clóvis Chiaradia,                                                        acessado em
28/04/2022 por meio do endereço eletrônico https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parana/
- Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa (Michaelis) acessado em 28/04/2022 por meio do endereço eletrônicohttps://mic
h a e l i s . u o l . c o m . b r / m o d e r n o - p o r t u g u e s / b u s c a / p o r t u g u e s - b r a s i l e i r o / p a r a n a # : ~ : t e x t = 1 % 2 0 B r a % C 3 % A 7 o % 2 0 d e % 2 0 r i o % 2 0 c a u d
aloso,Canal%20que%20liga%20dois%20rios.
- Educação – Nossa Língua, acessado em 28/04/2022 por meio do endereço eletrônico
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/nossa-lingua-bj1t0jirc6y6v2p2gdkh8bz9q/

Data do Envio: 28/04/22 14:56Inscrição: 176590
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Número da questão: 15

Solicito a anulação da questão nº 15 (quinze) por não apresentar a fonte da informação, porque
dependendo da fonte, a questão poderá ficar sem alternativa correta.
Por exemplo: segundo o Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena a palavra Paraná na
língua Tupi-guarani significa “semelhante ao mar”, de acordo com essa fonte a questão nº15 ficaria
sum uma resposta correta. Já no Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa (Michaelis) a palavra
Paraná (Etimologia Tupi-guarani) tem dois significados: braço de rio caudaloso separados do curso
principal por uma ou várias ilhas; canal que liga dois rios.
O Jornal Gazeta do Povo, por sua vez, na área de Educação, no artigo intitulado “Nossa Língua”
define a palavra Paraná(de acordo com a língua tupi-guarani) como: “rio semelhante ao mar. Pará
(mar) + Anã (parecido, semelhante).

 Note, portanto, que em nenhuma das fontes citadas acima o significado da palavra Paraná (em tupi guarani) corresponde a
alguma das alternativas da questão nº15. A definição que mais se aproxima da 
alternativa apontada pelo gabarito provisório como correta é a definição do Dicionário Brasileiro de 
Língua Portuguesa (Michaelis), porém, expressão “braço de rio caudaloso” é muito diferente da
expressão “rio caudaloso”.
Fontes:
- Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena – Clóvis Chiaradia,
a c e s s a d o em 2 8 / 0 4 / 2 0 2 2 p o r m e i o do e n d e r e ç o e l e t r ô n i c o
h t t p s : / / w w w . d i c i o n a r i o t u p i g u a r a n i . c o m . b r / d i c i o n a r i o / p a r a n a /
- Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa (Michaelis) acessado em 28/04/2022 por meio do

 endereço eletrônicohttps://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues brasileiro/parana#:~:text=1%20Bra%C
3%A7o%20de%20rio%20caudaloso,Canal%20que%20liga%
20dois%20rios.
- Educação – Nossa Língua, acessado em 28/04/2022 por meio do endereço eletrônico
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/nossa-lingua-bj1t0jirc6y6v2p2gdkh8bz9q/

Data do Envio: 28/04/22 16:08Inscrição: 170763
Paraná – Do Tupi Guarani: pará + nã = semelhante ao mar.
Deveria ser anulada está questão, pois não tinha uma resposta com os dizeres do significado. A resposta no gabarito
provisório foi a alternativa B)- Rio Caudaloso.
Na pergunta está explicito  '' Na língua tupi-guarani, qual é o significado de Paraná?
Portanto deveria ter ''semelhante ao mar.''
https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parana/

Data do Envio: 28/04/22 16:17Inscrição: 168694
Prezado examinador, venho respeitosamente através deste, solicitar a revisão da questão "15" da prova para o cargo de
engenheiro agrônomo, entendendo que houve equívoco no gabarito, visto que a questão tem como correta a alternativa "B",
que diz:

"Rio Caudaloso" 

Segundo a literatura a palavra de origem guarani significa "semelhante ao mar". Pará (mar) + Anã (parecido, semelhante).

Outras definições encontradas: um braço de rio, largo e extenso, que forma uma ilha, e que encontra o mesmo rio mais
adiante.

Visto o descrito acima já é possível verificar divergências com a alternativa considerada correta no gabarito, cabendo a
anulação da questão.

Fontes: 
Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena – Clóvis Chiaradia 

Dicionário sociolinguístico paranaense (Imprensa Oficial do Paraná) e Curitiba e suas variantes toponímicas (Academia
Paranaense de Letras), ambos do linguista Francisco Filipak.

Leia mais em: 
<https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/nossa-lingua bj1t0jirc6y6v2p2gdkh8bz9q/> 

<https://www.dicionarioinformal.com.br/paran%C3%A1/>

<https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parana/>
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Número da questão: 15

Data do Envio: 28/04/22 16:25Inscrição: 177742
Há 3 respostas (B, C e D que podem ter significados semelhantes). 

Rio caudaloso seria a resposta correta de acordo com o gabarito. Segundo o dicionário Aurelio online:

RIO CAUDALOSO
- (https://www.dicio.com.br/rio/) RIO (substantivo masculino) Curso de água natural que deságua noutro, no mar ou num
lago: os rios correm para o mar.
- (https://www.dicio.com.br/caudaloso/) CAUDALOSO significa (adjetivo): Torrencial; cujo fluxo de água é intenso; diz-se do
rio que é abundante em águas: rio caudaloso;

ÁGUA GRANDE
- (https://www.dicio.com.br/agua/) ÁGUA (substantivo feminino): Porção líquida que cobre 2/3 ou aproximadamente 70% da
superfície do planeta Terra; conjunto dos mares, rios e lagos.
- (https://www.dicio.com.br/grande/) GRANDE (adjetivo): De tamanho maior ou fora do normal; Comprido, extenso ou longo;
Sem medida; excessivo; Que transcende certos parâmetros: grande profundeza; Forte; em que há intensidade; 

RIO GRANDE
- (https://www.dicio.com.br/rio/) RIO (substantivo masculino) Curso de água natural que deságua noutro, no mar ou num
lago: os rios correm para o mar.
- (https://www.dicio.com.br/grande/) GRANDE (adjetivo): De tamanho maior ou fora do normal; Comprido, extenso ou longo;
Sem medida; excessivo; Que transcende certos parâmetros: grande profundeza; Forte; em que há intensidade; 

Além de Aurélio, com base em outras fontes, verifica-se o seguinte conteúdo: -
(https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parana/) --> Paraná – Do Tupi Guarani: pará + nã = semelhante ao mar.
Com base nestes termos, rio semelhante ao mar poderia se enquadrar em "rio grande", "água grande", ou "rio caudaloso",
pois todos esses termos podem ser equivalentes a "rio semelhante ao mar", especialmente porque não há consenso ou
documentos que comprovem com precisão que o significado de Paraná de fato seja exclusivamente "rio caudaloso").

(FONTE: NAVARRO, E. A. Dicionário de tupi antigo: a língua indígena clássica do Brasil. São Paulo. Global. 2013. p. 590.)
Segundo NAVARRO, paraná também pode significar também rio que se assemelha ao mar. 

Pelas razões acima expostas, pode haver mais de uma resposta correta e não há registro científico ou consenso
estabelecido sobre essa tradução.

Data do Envio: 28/04/22 16:44Inscrição: 178052
O examinador inspirou-se evidentemente na matéria constante no site:
https://www.paranaturismo.pr.gov.br/Turista/Pagina/Historia-do-Parana.
"O primitivo homem paranaense pertencia à família tupi-guarani e jê. Foram os tupi que deram nome ao Estado: Paraná "rio
caudaloso", sendo estes ainda, os que primeiramente entraram em contato como o homem branco."
No entanto, tal artigo carece de bibliografia que o sustente.
Uma pesquisa rápida na internet demonstra que o significado Paraná advém do Tupi Guarani: pará + nã = semelhante ao
mar. Por analogia poderíamos assinalar as assertivas "C" ou "D", bem longe da assertiva "B".
https://web.archive.org/web/20191105141827/https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parana/
Utilizar tradução divergente da real é deturpar a língua indígena com significado etimológico diferente. 
O Gazeta do Povo também publicou matéria dizendo: "Palavra de origem guarani que significa rio semelhante ao mar. Pará
(mar) + Anã (parecido, semelhante). Entre 1853 e 1860, o nome da Província do Paraná era escrito Paranã
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/nossa-lingua-bj1t0jirc6y6v2p2gdkh8bz9q/ 
Copyright © 2022, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados."

https://www.achando.info/parana

(pa.ra.ná)
Bras. Amaz.

sm.

1. Canal que separa uma ilha fluvial da margem do rio.
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Matéria: C. Gerais Sup.

Número da questão: 15

2. Canal entre dois rios.

[F.: Do tupi para'nã, 'semelhante ao mar'.]

https://www.aulete.com.br/paran%C3%A1

Portanto a questão deve ser anulada por não apresentar resposta correta.

Resposta aos Recursos
não existe entre as alternativas MAR, o que existe é a alternativa RIO CAUDALOSO.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Arquiteto

Número da questão: 19

Data do Envio: 28/04/22 11:04Inscrição: 169548
Na questão 19, o candidato, tendo como base a NBR 13532:1995, deveria assinalar a alternativa que não correspondesse
aos documentos técnicos e desenhos a serem apresentados na etapa do anteprojeto de arquitetura ou de pré-execução.
De acordo com o gabarito provisório, a alternativa “C” deveria ser escolhida, por corresponder às perspectivas (interiores ou
exteriores, parciais ou gerais).
Depreende-se que o teste diz respeito ao tema “etapas de um projeto de arquitetura”, previsto no conteúdo programático do
edital do certame.
Entretanto, embora a questão tenha como embasamento a NBR 13532:1995, há bibliografia mais recente sobre o assunto,
consubstanciada na NBR 16.636-2:2017, que derroga a normativa anterior e, a partir dos novos conteúdos, permite concluir
que a alternativa adequada, no caso em tela, também seria a “B”, o que enseja a anulação.
Com efeito, a ABNT NBR 16.636-2:2017 traz apontamentos sobre a elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos
especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos, e dispõe, na segunda parte, sobre projeto arquitetônico. 
O item 6.4.7.2, subitem a), da mencionada normativa, aduz que “planta e cortes de terraplenagem” é um documento técnico
de desenho a ser apresentado somente na etapa de projeto executivo arquitetônico (PE-ARQ) e, portanto, não é cabível na
fase do anteprojeto de arquitetura, demonstrando, assim, que a alternativa “B” é uma possível resposta da questão.
Vale ressaltar, quanto a ABNT NBR 16.636-2:2017, que se trata de uma normativa de caráter técnico e, desse modo,
obrigatória, vigente a partir de 19 de dezembro de 2017, ou seja, 4 (quatro) anos antes da publicação do edital de concurso
público n.° 01/2022. No mais, prevê o cancelamento e substituição da ABNT NBR 13531:1995 e ABNT NBR 13532:1995
(citada como embasamento da questão ora recorrida).
Nesse sentido, é evidente que a questão se pauta em normativa sem validade, que somente poderia ser citada caso
constasse de bibliografia indicada no edital do certame, à luz da Lei Municipal n° 1.350 de 2014, que considera a
imprescindibilidade, para a realização de concursos públicos, do apontamento de bibliografia a ser considerada pelos
candidatos.
De fato, referida legislação, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração dos servidores do município de
Santo Antônio da Platina/PR e dá outras providências, assevera, no artigo 13, que “Os concursos serão abertos por edital
específico, o qual constará, ‘obrigatoriamente’: (...) IV – O conteúdo programático e ‘respectiva bibliografia’, as matérias, os
programas ou o nível exigido e os tipos de testes ou tarefas que constituirão as provas;”.
Diante do exposto, é necessária a anulação da questão.

Resposta aos Recursos
Considerando que a ABNT NBR 13532:1995 - Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura, foi cancelada em
15/12/2017 e em substituição a mesma estão vigentes as ABNT NBR 16636-1:2017 e ABNT NBR 16636-2:2017.
Considerando a Norma vigente, ABNT NBR 16636-2:2017, embora mantenha a relação das alíneas, no item, “6.4.5.3
Documentos técnicos a serem apresentados” referentes ao Anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ).
Considerando que o objetivo da questão é medir o conhecimento técnico do candidato, a compreensão e o entendimento
das Leis Municipais, Federais e Normas técnicas.
Considerando que não se buscou gerar conflito quanto as Normas, vigente e cancelada.
Em vista do acima exposto e dos recursos apresentados. Fica a questão invalidada.
A Norma vigente pode ser consultada junto ao site ABNT catálogo, na url:https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?Q=a
EtQbEkvakRsY0tlc3R2M2Z6T3Jsc0pDakRwTlZmdkxJbG40Zm9xYnVxdz0=

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 21
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Matéria: Arquiteto

Número da questão: 21

Data do Envio: 28/04/22 11:50Inscrição: 175272
O comando da questão solicita ao candidato que avalie dentre as alternativas, infraestruturas básicas de parcelamento em
zonas habitacionais de interesse social, conforme estabelecido pelo Estatuto da Cidade, pela Lei nº 6.766, de dezembro de
1979.
Logo no início é possível notar algumas inconsistências nas informações apresentadas pelo comando da questão, como
afirmar que o Estatuto da Cidade é estabelecido pela Lei 6.766, sendo que é a Lei nº10.257/2001 que estabelece o Estatuto
da Cidade, regulamentando os Arts.182 e 183 da Constituição Federal. 
Outro ponto relevante, é o fato da lei do Estatuto da Cidade, não definir pré-quesitos mínimos para infraestrutura básica para
parcelamentos em zonas habitacionais de intersocial. Esses pré-requisitos estão dispostos em lei de parcelamento do solo
urbano, e não no Estatuto da Cidade.
Por conta das inconsistências de informações apresentadas no comando da questão, gerando uma análise confusa e
imprecisa da questão, solicito a anulação da questão.

Resposta aos Recursos
Considerando os argumentos apresentado nas justificativas dos recursos.
Considerando que para o pleno entendimento a questão deveria ser redigida da seguinte forma: “Conforme estabelecido
pelo Estatuto da Cidade e pela Lei nº. 6766, de dezembro de 1979.[...]”.
Considerando que a questão não buscou gerar conflito quanto ao conhecimento das Leis citadas, muito embora sejam
complementares uma à outra.
Considerando que o objetivo da questão é medir o conhecimento técnico do candidato, a compreensão e o entendimento
das Leis Municipais, Federais e Normas técnicas.
Em vista do exposto, fica a a questão invalidada.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 27

Data do Envio: 25/04/22 18:12Inscrição: 169298
A questão 27 da prova para cargo de arquiteto trata dos recuos, laterais e fundos, obrigatórios para edificações com mais de
dois pavimentos. Embora a questão não cite o nome/número da lei, a resposta dada como certa pelo gabarito provisório
"alternativa B" que diz que os recuos devem ser: "Dados pelo maior valor entre 2 m e/ou altura do edifício dividido por 8". 

A questão foi elaborada através da Lei nº 527/2006 que dispõe sobre o uso e ocupação do solo, ANEXO V - Tabela de
recuos obrigatórios (versão original).

Ocorre que o ANEXO V da referida lei já sofreu várias alterações desde sua edição original, sendo elas: Lei nº732/2008, Lei
nº776/2008 e Lei nº 1763/2018. Em cada alteração sofrida pelo ANEXO V, revogou-se todas as tabelas e textos
anteriormente publicados sendo inserida novas tabelas e textos na lei. Tanto que caso você acesse a lei nº527/2006 através
do site leis municipais, verá as tabelas anteriormente revogadas riscadas e somente o texto dado pela última alteração
destacado na cor azul.

Sendo que desde a primeira alteração sofrida o texto que embasou a resposta da alternativa B já havia sido substituído por
outros parâmetros, que o ANEXO V vigente dado pela lei nº 1763/2018 trás parâmetros em que nenhuma das alternativas
da questão pode ser dada como certa, vendo solicitar a anulação da referida questão.

Data do Envio: 25/04/22 20:14Inscrição: 166843
Solicita-se ALTERAÇÃO de gabarito, pois a única alternativa correta é a D. 
Lei Nº 527, de 27 de Outubro 2006, Uso e Ocupação do Solo, Anexo V (Vide Lei Complementar nº 1763/2018) Lei de Uso e
Ocupação do Solo Urbano, Tabela de Recuos Obrigatórios, “1. Em edificações com 10 (dez) ou mais pavimentos os recuos
laterais e fundos obrigatórios, serão equivalentes à fórmula "H/10 avos", ou seja, a altura do edifício dividida por 10, onde "H"
representa a citada altura em metros lineares.”
Conforme a Tabela de Recuos Obrigatórios do Anexo V dessa lei os recuos laterais e dos fundos para edificações com
menos de 10 pavimentos variam de 1,50 a 2,00 metros a depender da zona que estiver inserida. E ainda, “Em edificações,
quando não houver aberturas para ventilação e iluminação voltadas para as divisas laterais e fundos do terreno, são
dispensados os recuos laterais e fundos obrigatórios.”

Data do Envio: 25/04/22 22:36Inscrição: 178259
Verifiquem a questão, pois, de acordo com o site que a prefeitura redireciona com a lei 527, o  texto do anexo V encontra-se
riscado, e o mesmo fora alterado pela lei complementar 1763/2018 onde, aparentemente é descartado as indicações sobre
os recuos específicos para edificações com 2,4 e 6 pavimentos.



Concurso da Pref. Santo Antônio da Platina - Edital 001/2022 - Diversos Cargos

Página 85 de 197

Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Arquiteto

Número da questão: 27

Data do Envio: 26/04/22 10:07Inscrição: 178718
Segundo o Anexo II
Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano
Índices de Ocupação do Solo Urbano – Distrito Sede de Santo Antônio da Platina, os recuos laterais e fundos, são de 1.5 m,
e em edificações, quando não houver aberturas para ventilação e iluminação voltadas para as divisas laterais e fundos do
terreno, são dispensados os recuos laterais e fundos obrigatórios. Sendo assim, a resposta certa, a letra D.

Data do Envio: 26/04/22 13:18Inscrição: 175680
A questão 27 deveria ser anulada, pois, primeiramente, no enunciado não cita sobre qual lei/cidade é a pergunta, uma vez
que os recuos/normas de cidades são diferentes uma das outras. Considerando que seja Santo Antônio da Platina, a
informação dada como correta pelo gabarito (letra B) se encontra em uma lei que já foi revogada, não possuindo mais valor,
e na atualizada 1.763/2018 são outros dados informados, a respeito de edifícios com mais de 10 pavimentos. Sendo assim,
conforme consta na tabela dessa lei, tanto a letra A como a letra D também estariam certas a respeito do recuo/divisa.

Data do Envio: 26/04/22 19:31Inscrição: 179317
Prezados UNIOESTE/COGEPS, 

A alternativa da questão 27 dada como correta esta presente no Anexo V - Tabela de Recuos Obrigatórios, item 1, da Lei Nº
527, de 27 de Outubro de 2006. No entanto, o texto foi alterado pela Lei Complementar Nº 1763/2018.
 
Visto isso, a alternativa correta passa a ser a letra D. 

Data do Envio: 28/04/22 15:51Inscrição: 182169
A questão busca avaliar o conhecimento sobre recuos obrigatórios, em especial, recuos laterais e de fundo: ?Em edificações
com mais de 2 pavimentos, os recuos laterais e fundos, obrigatórios, serão: …?

O enunciado NÃO determina, com a precisão necessária para resolução assertiva, o tipo e uso da edificação dentre as
diversas opções existentes que variam conforme define a lei de uso e ocupação do solo urbano: 

Segundo a Lei 527 de 27 de outubro de 2006 que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo do Município de Santo Antônio da
Platina:

Art.3, XIV - OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO, é a maneira pela qual a edificação pode ocupar o terreno urbano, em função
dos índices urbanísticos incidentes sobre o mesmo; XXI - USO DO SOLO URBANO é o tipo de atividade desenvolvida no
imóvel urbano; ZONEAMENTO - É a divisão da Zona Urbana em zonas de uso e ocupação do solo.

Os índices urbanísticos, dentre eles os recuos, são determinados em função das definições de zoneamento, uso e ocupação
do solo urbano, todos regulamentados na lei supracitada e suas alterações. 

Importante referir que houve alteração legal por meio da LEI COMPLEMENTAR 1.763 de 14 de dezembro de 2018:

?Altera os Anexos II e V da lei n° 527, de 27 de outubro de 2006, anteriormente alterados pela Lei…, que dispões sobre o
Uso e Ocupação do Solo do Município de Santo Antônio da Platina, e dá outras providências?

Considerando a norma vigente, a alternativa D: 

?D) De 1,5 m quando existirem aberturas voltadas às divisas, e quando da inexistência poderão avançar até as divisas.?

Resultar-se-á CORRETA, uma vez que NÃO se determina o tipo de zona ou uso onde será a referida edificação. Conforme
se verifica no Anexo V, item ?(2) Em edificações, quando não houver aberturas para ventilação e iluminação voltadas para
as divisas laterais e fundos do terreno, são dispensados os recuos laterais e fundos obrigatórios?. 

O item (2) refere-se às edificações situadas em zonas residenciais (ZR1, ZR2 ou ZR3) ou zonas comerciais e de serviços
(ZCS1, ZCS2 ou ZCS3), ou seja, incluindo, edificações com fins comerciais - Conforme ANEXO 1 (Características de Uso
do Solo Urbano) da Lei n° 527, de 27 de outubro de 2006. 

Em diversos casos poderão ser implementadas edificações comerciais (uma edificação classificada como comercial vicinal
por exemplo), acima de 2 pavimentos, resultando em recuos obrigatórios de 1,5 metros laterais e de fundo e, no caso de
não haver aberturas, restariam dispensados deles, avançando até as divisas. Por isso, a falta de informações precisas (o
zoneamento, uso e ocupação do solo, número da legislação base, número da legislação complementar e suas alterações,
entre outros) torna a alternativa D correta. 
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Exemplificando: Considerar uma construção de 3 pavimentos em Zona Comercial e de Serviços 1 (ZCS1), que será utilizada
em atividade classificada como Comércio e Serviço Geral. O arquiteto elabora dois projetos: o projeto A prevê abertura
laterais e de fundo e o projeto B sem aberturas laterais e de fundo. Segundo a Lei 527 - Anexo I, os usos permitidos para
ZCS1 são:

1 - Residencial Unifamiliar, Multifamiliar horizontal e vertical;
2 - Comércio e serviço Vicinal;
3 - Comércio e serviço Geral
Sendo atividade permitida na zona parte-se para verificação dos recuos obrigatórios. O projeto A, segundo ANEXO V
incluído pela Lei Complementar 1.763 de 14 de dezembro de 2018, teria recuos de 1,5 metros obrigatoriamente nas laterais
e fundos. No projeto B, por não apresentar aberturas laterais e de fundos, ficaria dispensado deles.

Considerando a norma revogada, a alternativa B:

?B) Dados pelo maior valor entre 2 m e/ou altura do edifício dividido por 8.?

Também será correta uma vez que a limitação se dará pela aplicação do item (1) - Em edificações com mais de 2
pavimentos os recuos laterais e fundos, obrigatórios, serão dados pelo maior valor entre 2 metros e/ou altura do edifício
dividido por 8, qual seja, seja H/8, onde  ?H? representa a altura do edifício em metros lineares

Dessa maneira, quando o enunciado não especifica e determina com precisão informações relevantes (o zoneamento, uso e
ocupação do solo, número da legislação base, número da legislação complementar e suas alterações, entre outros),
prejudica a interpretação e resolução da questão. 

Pelo exposto, solicito anulação da questão 27.

Data do Envio: 28/04/22 11:04Inscrição: 169548
Na questão 27 cabe ao candidato indicar os recuos laterais e de fundos obrigatórios para edificações com mais de 2 (dois)
pavimentos, propondo como correta a alternativa “B”. 
Depreende-se que a resposta tem como base a nota 1 do anexo V da Lei n° 527 de 27 de outubro de 2006.
Entretanto, referido anexo foi revogado pela Lei Municipal n° 776 de 29 de dezembro de 2008, que, por sua vez, foi alterado
pela Lei n° 1.378 de 10 de setembro de 2014. Esta legislação sofreu alteração e revogação por meio da Lei Municipal n°
1.763 de 14 de dezembro de 2018. 
E, segundo o anexo V da Lei n° 1.763 de 14 de dezembro de 2018, para a determinação correta de recuos frontais, laterais
ou fundos é obrigatório o conhecimento sobre a altura da edificação, o número de pavimentos e a zona territorial em que
será inserida.
Na Zona Industrial I (ZRI), por exemplo, independentemente da altura, o recuo lateral e dos fundos, obrigatório, é de 2 (dois)
metros. Ademais, de acordo com a nota 3: “Dependendo da atividade a ser exercida no terreno havendo riscos de qualquer
natureza para as edificações e populações vizinhas, o órgão municipal de planejamento, ouvido o Conselho do Plano Diretor
Municipal, poderá exigir recuos adicionais”. 
Nas zonas ZR 1, ZR 2 e ZCS 1, conforme nota 2, é dispensado o recuo quando não houver aberturas para ventilação e
iluminação voltadas para as divisas laterais e fundos do terreno. Caso exista, o recuo obrigatório deverá ser de 1,50m (um
metro e cinquenta centímetros) ou, segundo nota 1, “em edificação com 10 (dez) ou mais pavimentos os recuos laterais e
fundos obrigatórios serão equivalentes à fórmula “H/10 avos”. 
Nas zonas ZR 3, ZCS 2 e ZCS 3, independentemente da altura da edificação, ou de quantos pavimentos ela tenha, os
recuos laterais e de fundos serão dispensados caso inexista abertura para ventilação e iluminação voltada para referidas
divisas, conforme nota 2, anteriormente citada. Desse modo, depreende-se que a alternativa “D” é a mais adequada para a
resolução da questão.
Ademais, é possível concluir que para a determinação dos recuos laterais e fundos, obrigatórios, seria imprescindível a
indicação, no enunciado, da legislação que pautaria a resposta, bem como a zona territorial que a edificação está inserida, a
altura dela, e a quantidade de pavimentos.
Desse modo, é necessária a anulação da questão ou que a alternativa “D” seja considerada adequada no gabarito definitivo,
por corresponder à Lei Municipal n° 1.763 de 14 de dezembro de 2018, sendo a única e vigente legislação municipal sobre o
tema, já que a alternativa indicada no gabarito provisório, baseada em uma lei revogada, é inapropriada.
Em outras palavras, a resposta indicada no gabarito provisório se baseia em anexo cuja vigência não se manteve no tempo,
que somente poderia ser citado caso constasse de bibliografia indicada no edital do certame, à luz da Lei Municipal n° 1.350
de 2014, que considera a imprescindibilidade, para a realização de concursos públicos, do apontamento de bibliografia a ser
considerada pelos candidatos.
De fato, referida legislação, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração dos servidores do município de
Santo Antônio da Platina/PR e dá outras providências, assevera, no artigo 13, que “Os concursos serão abertos por edital
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específico, o qual constará, ‘obrigatoriamente’: (...) IV – O conteúdo programático e ‘respectiva bibliografia’, as matérias, os
programas ou o nível exigido e os tipos de testes ou tarefas que constituirão as provas;”.
De mais a mais, vale ressaltar que o enunciado da questão não menciona qual legislação municipal deve basear a resposta,
sendo que a utilização de normativas referentes a Santo Antônio da Platina/PR corresponderia, tão somente, a uma
inferência e, portanto, traz incerteza ao candidato.
Com efeito, até mesmo o Código Civil define parâmetros para análise de recuos laterais em edificações, conforme artigo
1.301 e parágrafos.
Ante a inexistência de informações suficientes, cabe a anulação da questão ou, ainda, a alteração do resultado, a fim de que
o item “D” seja considerado adequado.

Data do Envio: 28/04/22 15:18Inscrição: 178052
O enunciado não indicou qual o instrumento normativo objeto da avaliação, condição suficiente para ser anulada.
Não obstante, o examinador retirou as assertivas do Anexo V da Lei nº 527, de 27 de outubro de 2006, in verbis:

“1. Em edificações com mais de 2 pavimentos os recuos laterais e fundos, obrigatórios, serão dados pelo maior valor entre 2
metros e/ou altura do edifício dividido por 8, qual seja, seja H/8, onde "H" representa a altura do edifício em metros lineares.
2. Em edificações de até 2 pavimentos, quando não houver aberturas para ventilação e iluminação voltadas para as divisas
laterais e fundos do terreno, são dispensados os recuos laterais e fundos obrigatórios.
3. Para edificações com uso residencial, nos casos de existência de aberturas para ventilação e iluminação, o recuo lateral e
de fundo obrigatório é de 1,5 metros. Inexistindo aberturas a edificação poderá atingir as divisas laterais e de fundos do
terreno. Dependendo da atividades a ser exercida no terreno, havendo riscos de qualquer natureza para as edificações e
populações vizinhas, o órgão municipal de planejamento, ouvido o Conselho do Plano Diretor Municipal, poderá exigir recuos
adicionais”.

O referido anexo se encontra revogado pela Lei Ordinária 1378.2014 e também pela Lei Complementar nº 1.763/2018, de 14
de dezembro de 2018 que “Altera os Anexos II e V da Lei n° 527, de 27 de outubro de 2006, anteriormente alterados pela Lei
n° 776/2008 e pela Lei nº 1.378/2014, que dispõem sobre o Uso e Ocupação do Solo no Município de Santo Antônio da
Platina, e dá outras providências.”
Em outras palavras, além de não indicar o dispositivo legislativo objeto da cobrança a banca ainda trouxe como resposta
dispositivos de norma revogada há anos. Dessa forma constata-se  erro material grosseiro (primo ictu oculi) na formulação
da questão, que inviabiliza a sua resolução pelo candidato.
Nestes termos, pede-se a anulação da presente questão devido a falta de embasamento legal para sua existência e a
formulação baseada em nova já revogada.

Referências

LEI Nº 527, DE 27 DE OUTUBRO DE 2006
h t t p s : / / l e i s m u n i c i p a i s . c o m . b r / a 1 / p r / s / s a n t o - a n t o n i o - d a - p l a t i n a / l e i - o r d i n a r i a / 2 0 0 6 / 5 2 / 5 2 7 / l e i - o r d i n a r i a - n - 5 2 7 - 2 0 0 6 - d i s p o e - s o b r e
-o-uso-e-ocupacao-do-solo-no-municipio-de-santo-antonio-da-platina-e-da-outras-providencias, acesso em 28/04/2022.

Resposta aos Recursos
Considerando os argumentos apresentado nas justificativas dos recursos.
Considerando a LEI COMPLEMENTAR Nº 1.763/2018, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018, que alterou os Anexos II e V da Lei
nº 527, de 27 de outubro de 2006, anteriormente alterados pela Lei nº 776/2008 e pela Lei nº 1.378/2014, que dispõem sobre
o Uso e Ocupação do Solo no Município de Santo Antônio da Platina.
Em vista do exposto, fica a a questão invalidada.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 28

Data do Envio: 25/04/22 20:14Inscrição: 166843
Solicita-se ANULAÇÃO da questão por apresentar as alternativas A e B corretas, pois há divergência nas legislações de
obras do Município de Santo Antônio da Platina sobre a altura mínima de tapumes. Considerar as duas legislações vigentes:
Código de Obras LEI Nº 25/90: CAPÍTULO II - DAS EDIFICAÇÕES EM GERAL, Seção VIII - DOS TAPUMES E ANDAIMES,
Art. 41. Os tapumes deverão ter altura mínima de 2,00 metros, podendo avançar até a metade da largura do passeio, não
ultrapassando a 2,00 metros.
Código de Edificações e Obras LEI Nº 531/2006: TÍTULO V - DA PREPARAÇÃO DAS OBRAS DE EDIFICAÇÕES,
CAPÍTULO I - DO CANTEIRO E DA SEGURANÇA DA OBRA, Art. 125. O fechamento do canteiro de obras, obedecerá, no
mínimo, as seguintes condições: (Anexo II - Desenho 12). I - os tapumes terão altura mínima de 2,20m (dois metros e vinte
centímetros);
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Data do Envio: 26/04/22 10:16Inscrição: 178718
Segundo a Lei nº 529, de 27 de outubro de 2006, no Art. 126. Concluídos os serviços ou paralisada a obra por período
superior a 30 (trinta) dias, o tapume será obrigatoriamente recuado para o alinhamento predial, de maneira a deixar o
passeio público totalmente livre, reconstruindo-se o seu revestimento. Ou seja, mesmo com a obra finalizada, ele pode ser
também RECUADO PARA O ALINHAMENTO PREDIAL, e não somente retirado da obra.

Data do Envio: 28/04/22 15:53Inscrição: 182169
Foram solicitadas informações à Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina para esclarecimento sobre a divulgação e
publicidade das normas cobradas na questão. Uma vez que o Código de Edificações e Obras instituído pela Lei
Complementar nº 531, de 27 de outubro de 2006 não poderia ser acessado até dia 24/02/2022, conforme pode-se confirmar
no rodapé da página no Sistema LeisMunicipais (https://leismunicipais.com.br/codigo-de-obras-santo-antonio-da-platina-pr),
data inclusive posterior ao prazo para impugnação ao Edital do Concurso Público, referido no ANEXO V - CRONOGRAMA
DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022; Passos 1.1 - Prazo para impugnação ao Edital do Concurso Público - Até as 17h
14/02/22.

Após abertura do edital houve acesso ao sistema que retornou apenas a LEI nº 25/1990 - Dispõe sobre o Código de Obras
do Município de Santo Antônio da Platina. Tal norma igualmente àquela citada refere-se aos licenciamentos de obras e
procedimentos administrativos, além de instruir e fixar parâmetros concernentes às edificações no processo executivo, entre
outros. A norma encontra-se ainda disponível no site, com a informação ?EM VIGOR - Norma Válida e que produz efeito
l e g a l ? ( h t t p s : / / l e i s m u n i c i p a i s . c o m . b r / a 1 / p r / s / s a n t o - a n t o n i o - d a - p l a t i n a / l e i - o r d i n a r i a / 1 9 9 0 / 3 / 2 5 / l e i - o r d i n a r i a - n - 2 5 - 1 9 9 0 - d i s p o e - s o
bre-o-codigo-de-obras?q=lei+25%2F1990)

Aquele lapso temporal (entre abertura do edital e publicação eletrônica da LC 531) prejudicou a realização e interpretação de
todas questões que contemplavam o conteúdo da referida lei, incluída, como dito, dia 24/02/2022, e a que estava disponível
no momento da abertura do edital do concurso (Lei 25/1990 - Código de Obras).

O sistema de informações eletrônicas do município não foi atualizado a contento. Consultas das legislações municipais no
Diário Oficial do Município também NÃO DISPONIBILIZAM normas anteriores ao ano de 2012, impossibilitando a
conferência (de texto original e oficial) de diversas publicações, inclusive ambos códigos de obras.

Essa limitação de acesso combinada ao lapso temporal de publicização da Lei Complementar nº 531, de 27 de outubro de
2006, culminou afetando diversos candidatos, uma vez que os que acessaram no início da abertura do edital obtiveram uma
informação diversa daqueles que acessaram após 24/02/2022 (data de inclusão da LC 531).

Somado a isso, o enunciado ainda não especificou qual o número da norma a que se referia, mencionando apenas Código
de Obras do Município, podendo ser tanto a LEI nº 25/1990 - Dispõe sobre o Código de Obras do Município de Santo
Antônio da Platina quanto a Lei Complementar nº 531, de 27 de outubro de 2006 - Código de Edificações e Obras o
Município de Santo Antônio da Platina.

Dessa forma, considerando ambas leis, concluiu-se que:

1 - Na Lei 25, Seção VIII - Dos Tapumes e Andaimes, Art. 41:

?Os tapumes deverão ter altura mínima de 2,00 metros, podendo avançar até metade da largura do passeio, não
ultrapassando a 2,00 metros.?

Resposta da alternativa C - ?Os tapumes terão altura mínima de 2,00 m (dois metros).? CORRETA

2 - Na Lei 531, Título V, Capítulo I - Art. 125 - O fechamento do canteiro de obras, obedecerá, no mínimo, as seguintes
condições:

?II - os tapumes e fechamentos laterais do canteiro de obra permanecerão apenas enquanto durarem os serviços de
execução de obras;?

Resposta da alternativa A - ?Os tapumes e fechamentos laterais do canteiro de obra permanecerão apenas enquanto
durarem os serviços de execução de obras?. CORRETA

Portanto, as alternativas  A e C encontram-se igualmente CORRETAS dependendo da lei base: ambos códigos de obras
são passíveis de utilização, uma vez que não foi determinado em edital o número da legislação nem suas atualizações ou
leis complementares afins (apenas: código de obras de forma genérica) e, além disso, o enunciado também não aponta tais
informações de especificidade, como se apresenta a questão:
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?28. Conforme o Código de Edificações e Obras do Município de Santo Antônio da Platina, considera-se fechamento do
canteiro de obras toda vedação provisória, executada com material apropriado, usado para isolar uma obra do logradouro
público e divisas, protegendo os transeuntes e vizinhos. Considerando a legislação Municipal em relação ao fechamento do
canteiro de obras, é CORRETO afirmar ?

Dessa forma, por não mencionar o número da lei ou especificar qual código utilizar, deixou aberta a possibilidade de escolha
dentro do conjunto de leis municipais que gerou ambiguidade e tornou possível mais de uma resposta. Há de se mencionar
também que o conteúdo programático de conhecimento gerais e legislação foi bem elaborado, vez que incluiu nome da
norma, número, data e bem como suas alterações, caso houvesse, diferentemente do conteúdo específico.

Assim, solicito a anulação da questão 28.

Resposta aos Recursos
Tendo em conta o que é solicitado na questão: "Considerando a legislação Municipal em relação ao fechamento do canteiro
de obras, É CORRETO AFIRMAR que:
Considerando que “É CORRETO AFIRMAR”, referência as alternativas apresentadas abaixo e não a outra(s) condição(ões)
que não se apresenta(m) na mesma.
Considerando o preceito legal vigente é a LEI Nº 531, DE 27 DE OUTUBRO DE 2006 a qual revogou, após sua publicação,
a(s) LEI(S) anteriores.
Em vista do exposto e do que se é solicitado na questão, mantém-se a questão.
A Lei acima citada pode ser acessada por meio do site da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina na url:
https://www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br//index.php?sessao=b054603368pzb0&id=1871

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 30

Data do Envio: 26/04/22 14:16Inscrição: 169383
Conforme a Lei Municipal Nº 528, DE 276 DE OUTUBRO DE 2006, que Dispõe Sobre o parcelamento e o remembramento
do Solo para fins urbanos e dá outras providências, o artigo 25 declara: 
“A implantação do loteamento fechado não poderá interromper o prolongamento das vias públicas, em especial aquelas
classificadas na Lei do Sistema Viário como primárias, secundárias, marginais de rodovias e de fundos de vales.”
Portanto, a legislação não abre margem para a interrupção de via pública, mas salienta os casos “em especiais”, não
especificando, em momento algum, a possibilidade de interromper o prolongamento de outras classes de vias, mesmo
Locais. Se tratando de lei, as palavras devem possuir caráter denotativo, sendo “especial”, definido, nos dicionários da
língua portuguesa, como: principalmente, especialmente, fundamentalmente e outros. 
Texto da lei, disponível em:https://leismunicipais.com.br/a/pr/s/santo-antonio-da-platina/lei-ordinaria/2006/52/528/lei-ordinaria
-n-528-2006-dispoe-sobre-o-parcelamento-e-o-remembramento-do-solo-para-fins-urbanos-e-da-outras-providencias

Data do Envio: 26/04/22 19:56Inscrição: 179317
Prezados, UNIOESTE/COGEPS

Conforme o Art. 25 da Lei  Nº 528/2006, a qual dispõe sobre o parcelamento e o remembramento do Solo para fins urbanos:
a implantação do loteamento fechado não poderá interromper o prolongamento das vias públicas, em especial aquelas
classificadas na Lei do Sistema Viário como primárias, secundárias, marginais de rodovias e de fundos de vales.

O texto da lei não afirma em nenhum momento que a implantação de loteamento fechado poderá interromper o
prolongamento da Via Local, alternativa dada como correta. É uma informação que pode ser interpretada no momento de
analisarmos o artigo, porém não há nada claro. 

Visto isso, peço que revisem a questão e que a anulem. 
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Resposta aos Recursos
Considerando que a questão cita a Lei Municipal de Parcelamento e o Remembramento do Solo para fins Urbanos, Lei nº
528, de 27 de outubro de 2006. Que dispõe sobre o parcelamento e o remembramento do solo para fins urbanos.
Considerando a SEÇÃO V - DO LOTEAMENTO FECHADO, Art. 25. “A implantação do loteamento fechado NÃO PODERÁ
interromper o prolongamento das vias públicas, em especial aquelas classificadas na Lei do Sistema Viário como primárias,
secundárias, marginais de rodovias e de fundos de vales.”
Considerando que o Art. 25, da Lei nº 528, de 27 de outubro de 2006, cita a Lei do Sistema Viário, Lei nº 529, de 27 de
outubro de 2006.
Considerando o Art. 1, da Lei do Sistema Viário, Lei nº 529, de 27 de outubro de 2006, cita [...] a complementariedade à Lei
do Plano Diretor Municipal e à Lei de Parcelamento e Remembramento do Solo Urbano e demais posturas municipais [...].
Considerando o questionamento realizado pela questão, “[...] a implantação de loteamento fechado poderá interromper o
prolongamento de qual categorial funcional de vias públicas?”.
Considerando o Edital de abertura de Concurso Público N. 002/2022. Os ANEXOS II e III do referido edital, que tratam
sobre, respectivamente, das atribuições por cargo para o Concurso Público 002/2022 e do conteúdo programático para o
Concurso Público 002/2022.
Considerando que a compreensão e o entendimento das Leis Municipais estão entrelaçados ao pleno desempenho da
profissão, junto ao Município.
E tendo em vista do acima apresentado, mantém-se a questão.
As LEIS citadas encontram-se no site oficial da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina - PR por meio da da URL:
https://www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368pdb0#

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 31

Data do Envio: 28/04/22 8:21Inscrição: 174666
Solicito a anulação da questão 31, pois a sua descrição não nos apresenta lei ou norma que deve ser levada em
consideração para responder a questão. As questões 18, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33 e 37 nos trazem como referência as leis
municipais, na questão 31 não temos essa informação e a norma que trata dos Índices Urbanísticos é a NBR 6505/94 e sua
definição não consta nas alternativas da questão.

Resposta aos Recursos
A questão busca saber do candidato se este tem conhecimento e compreensão sobre o que é, e como é calculada a taxa de
ocupação.
Uma vez que a apresentação de tal informação é obrigatória para a aprovação do projeto de construção ou reforma.
Esta informação consta na LEI Nº 531, DE 27 DE OUTUBRO DE 2006, complementar à Lei do Plano Diretor Municipal,
denominada Código de Edificações e Obras do Município de Santo Antônio da Platina – PR. Art. 19. Parágrafo II, alínea “e”.
A LEI acima citada faz parte do conteúdo programático do Edital do Edital de Concurso Público Nº 002-2022 - Abertura dos
Cargos de Professor e Agente Fiscal, publicado na data de 10/02/2022. Pode ser acessado por meio da URL:https://www.uni
o e s t e . b r / p o r t a l / f i l e s / 1 7 1 2 / C o n c u r s o - P u b l i c o - S a n t o - - - A g e n t e - F i s c a l / 2 4 7 2 / E d i t a l - 0 0 2 - 2 0 2 2 - - - A b e r t u r a - d o s - C a r g o s - d e - P r o f e s s o r
-e-Agente-Fiscal.pdf .
Em vista do acima apresentado, mantém-se a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 26/04/22 13:25Inscrição: 175680
A questão 32, possui alternativa correta no gabarito a letra C, porém essa informação de toldo desde que nao exceda 2/3 do
passeio, não consta no Artigo 88 da Seção VI,a letra E sobre marquises acima de 2metros consta em lei. Caso as duas
forem consideradas corretas, deveria anular a questão.

Data do Envio: 26/04/22 14:18Inscrição: 169383
Ressalta-se que, a Lei Municipal Nº 531, que Dispõe sobre os requisitos técnicos para as edificações e obras a serem
construídas no Município e dá outras providências, descrevem no artigo 88: 
“As saliências, marquises, toldos, e quaisquer outros ornamentos decorativos ou arquitetônicos, só poderão avançar sobre o
alinhamento predial quando: [...]
III - estiverem situadas acima de 2,0 m (dois metros) de qualquer ponto do nível do passeio;”
Definindo, então, a dubiedade em definir a alternativa “E” como incorreta, quando o transcrito em prova define exatamente o
dito na legislação.
Ressalta-se também que a alternativa “C”, embora cite expressamente o dito em lei, que trata da questão da instalação em
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recuo, no entanto, a informação não contempla o adendo da TABELA IV, sendo somente permitida a instalação dos toldos
“sem vedação lateral”, o que sugere não permitir toldos de modo geral, ideia repassada pela alternativa. 

Legislação disponível em:https://leismunicipais.com.br/a/pr/s/santo-antonio-da-platina/lei-ordinaria/2006/54/531/lei-ordinaria-
n - 5 3 1 - 2 0 0 6 - d i s p o e - s o b r e - o s - r e q u i s i t o s - t e c n i c o s - p a r a - a s - e d i f i c a c o e s - e - o b r a s - a - s e r e m - c o n s t r u i d a s - n o - m u n i c i p i o - e - d a - o u t r a s -
providencias-2018-12-14-versao-consolidada

Data do Envio: 26/04/22 16:25Inscrição: 170349
A questão 32 pedia, de acordo com o código de obras do Município de Santo Antônio da Platina, em qual situação descrita
as saliências, toldos e marquises poderiam avançar sobre o alinhamento predial. E de acordo com o Art 88 do mesmo, isso
seria possível para marquises quando estiverem situadas a 2,0 m (dois metros) de qualquer ponto do nível do passeio.
Portanto a alternativa E não estaria incorreta 

Data do Envio: 26/04/22 19:07Inscrição: 179317
Prezados UNIOESTE/COGEPS, 

Conforme o Art. 88 do  Código de Obras do Município de Santo Antônio da Platina, as saliências, marquises, toldos, e
quaisquer outros ornamentos decorativos ou arquitetônicos, só poderão avançar sobre o alinhamento predial quando:

I - em balanço;

II - formarem molduras ou motivos arquitetônicos e não constituírem área de piso, nem grades, peitoris ou guarda corpos;

III - estiverem situadas acima de 2,0 m (dois metros) de qualquer ponto do nível do passeio;

IV - não prejudicarem a arborização e a iluminação pública, nem ocultar as placas e outras indicações dos logradouros.

Ou seja, alternativa letra E. 

Data do Envio: 27/04/22 11:33Inscrição: 171035
Prezado examinador,
solicito alteração de gabarito para alternativa "E", porque assim expõe o código de edificações e obras do Município de
Santo Antônio da Platina (Lei nº 531, de 27 de outubro de 2006), seção VI, Art. 88:

SEÇÃO VI – Das saliências e ornamentos

Art. 88. As saliências, marquises, toldos, e quaisquer outros ornamentos decorativos ou arquitetônicos, só poderão avançar
sobre o alinhamento predial quando: (Anexo II - Desenho 7)

I - em balanço;

II - formarem molduras ou motivos arquitetônicos e não constituírem área de piso, nem grades, peitoris ou guarda corpos;

III - estiverem situadas acima de 2,0 m (dois metros) de qualquer ponto do nível do passeio;

IV - não prejudicarem a arborização e a iluminação pública, nem ocultar as placas e outras indicações dos logradouros.

Deste modo, como se observa, na letra da Lei, a única alternativa válida para a resposta do enunciado é a alternativa "E" -
“Marquises, desde que situadas acima de 2,0 m (dois metros) de qualquer ponto do nível do passeio”.
 
Sendo assim, peço que o gabarito seja alterado da alternativa "C" (que consta como resposta) para a alternativa "E" (que
consta no código de edificações e obras do município).

Data do Envio: 28/04/22 16:02Inscrição: 182169
O Código de Edificações e Obras do Município de Santo Antônio da Platina - Lei Complementar nº 531, de 27 de outubro de
2006 - determina em seu artigo 86:

?A implantação e execução de saliências e ornamentos sobre o alinhamento da via pública e sobre as áreas de recuo
obrigatório das edificações estão sujeitos ao disposto no Anexo I, Tabela III e IV ?

No Anexo I, tabela III e IV, encontramos referência à Lei Complementar nº 1764/2018 - Altera as Tabelas III, IV e VII do
Anexo I, dando nova redação também ao parágrafo 2º do artigo 10 e ao parágrafo 3º do artigo 19 da Lei nº 531, de 27 de
outubro de 2006, que dispõe sobre os requisitos técnicos para as edificações e obras a serem construídas no Município de
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Santo Antônio da Platina, e dá outras providências.

O primeiro problema da questão na não especificação da referida Lei Complementar em edital, onde consta no conteúdo
programático APENAS: ?Legislação Urbana: código de obras, plano diretor, uso, zoneamento e parcelamento do solo.? O
edital em nenhum momento faz referência a atualizações ou não, abrindo a possibilidade de interpretações diversas.
Considerando apenas o Código de Edificações e Obras, a questão não possui resposta correta, uma vez que não era
possível qualquer saliência ou ornamentos avançarem sobre o alinhamento predial até aprovação de lei complementar.

Além disso, considerando agora as novas tabelas incluídas pela Lei Complementar observa-se que são permitidos
avançarem os seguintes elementos:

1 - Ornamentos;
2 - Marquises;
3 - Abrigo para registro e medidor;
4 - Toldos sem vedação lateral.

Os 4 elementos aparecem apenas em duas alternativas C e E:

C) Toldos, desde que não excedam a largura 2/3 do passeio/recuo. 

Resposta C NÃO está correta pois a Lei Complementar especifica literalmente: Toldos SEM VEDAÇÃO LATERAL. Da
maneira como colocada na questão, seria suficiente cumprir o requisito  da largura sendo possível avançar sobre o
alinhamento predial, o que é não é verdade, pois apenas toldos sem vedação lateral podem avançar no alinhamento predial,
desde que não excedam certa largura e ainda cumpram todos os requisitos do Art. 88 da Lei 531.

E) Marquises, desde que situadas acima de 2,00 m (dois metros) de qualquer ponto do nível do passeio. 

A alternativa também NÃO está correta, pois não especifica corretamente as características necessárias para cumprimento
da norma, ou seja, igualmente à alternativa C, necessita cumprir os requisitos do Art. 88, avançar no máximo até 33% do
alinhamento e atender a certas dimensões. Por isso as alternativas C e E formam um paradoxo dentro da questão: se uma
estiver correta a outra também estará.

Dessa forma, pede-se a anulação da questão 32, uma vez que não aponta resposta conclusiva.

Data do Envio: 28/04/22 14:35Inscrição: 181649
A questão 32 pergunta sobre o avanço de marquises, toldos e saliências sobre o alinhamento predial.
A Lei Municipal nº 531/06, que é o Código de Edificações e Obras do Município, no Art. 88, III diz "in verbis".
Art. 88. As saliências, marquises, toldos, e quaisquer outros ornamentos
decorativos ou arquitetônicos, só poderão avançar sobre o alinhamento predial quando: 
III. estiverem situadas acima de 2,0 m (dois metros) de qualquer ponto do
nível do passeio;

A resposta E diz: Marquises, desde que situadas acima de 2,0 m (dois metros) de qualquer ponto do nível do passeio.

Logo, esta é a resposta correta, pois está dizendo exatamente o que a Lei diz.

Data do Envio: 28/04/22 16:08Inscrição: 178052
O examinador retirou a questão do Art. 88, do Código de Obras de Santo Antônio da Platina/PR. 
A assertiva C omitiu a expressão “Toldos sem vedação lateral”, constante da “Tabela IV – Obras complementares das
edificações”, enquanto construiu a assertiva a partir do “Desenho 7 do Anexo II”, tornando a questão ambígua e incompleta,
passível de múltiplas interpretações, dessa maneira a alternativa está ERRADA e não pode ser o gabarito da questão. 
Por outro lado, a assertiva “D” encontra respaldo no código de obras, constando claramente na Tabela III – “Saliências e
ornamento nas edificações”: “Floreira/ Poderão avançar sobre: Recuo 0,40m / Dimensão Máxima 0,40 m”, indo ao encontro
do que foi cobrado na alternativa D “Floreiras, desde que respeitando o limite 0,40 m (quarenta centímetros) de avanço
máximo”. 
Por outro lado, a alternativa “E” também encontra menção no dispositivo legal, pois o inciso III do Art.88 apresenta:
Art. 88. As saliências, marquises, toldos, e quaisquer outros ornamentos decorativos ou arquitetônicos, só poderão avançar
sobre o alinhamento predial quando: (Anexo II - Desenho 7)
III - estiverem situadas acima de 2,0 m (dois metros) de qualquer ponto do nível do passeio. 
Por esta razão, pleiteia-se pela alteração do Gabarito da Letra “C” para a Letra “D”, ou subsidiariamente, a anulação da
questão. O fato de existir três assertivas com aparo legal é argumento suficiente para que a referida questão seja excluída
do concurso, por ferir a legalidade do certame. 
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Resposta aos Recursos
32.
Considerando o contido no Art. 88. da Lei n° 531, de 27 de outubro de 2006, notou-se a manutenção da redação do
parágrafo III.
Considerando as Tabelas III e IV do Anexo I, seja da redação original da Lei supra citada e ou da Lei Complementar nº
1.764/2018, de 14 de dezembro de 2018, que alterou as Tabelas III, IV e VII do Anexo I, da Lei n° 531, de 27 de outubro de
2006.
Notou-se uma divergência entre o que é citado no Art. 88 parágrafo III e na informação apresentada pelas Tabelas III e IV do
Anexo I.
Considerando esta divergência e os recursos apresentados a questão foi invalidada.
As leis acima citadas podem ser acessadas por meio do site da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina na url:
https://www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br//index.php?sessao=b054603368pzb0&id=1871

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 33

Data do Envio: 28/04/22 16:23Inscrição: 182169
A questão 33 não encontra respaldo dentro do conteúdo de conhecimentos específicos apresentado no edital de abertura do
concurso. Que menciona:

?Legislação Urbana: código de obras, plano diretor, uso, zoneamento e parcelamento do solo.?

A LEI nº 25/1990 - Dispõe sobre o Código de Obras do Município de Santo Antônio da Platina NÃO MENCIONA nenhuma
convenção de representação gráfica conforme exigida na questão. Já a Lei Complementar nº 531, de 27 de outubro de 2006
- Código de Edificações e Obras o Município de Santo Antônio da Platina, apesar da imprecisão de nomes (Código de Obras
versus Código de Edificações) ainda seria possível a utilização uma vez que o conteúdo na intenção geral é a
regulamentação de aspectos administrativos e relacionados a obras em âmbito municipal.

Ao utilizar a LC 531 nos deparamos com a Lei Complementar nº 1.764, de 14 de dezembro de 2018 que:

Altera as Tabelas III, IV e VII do Anexo I, dando nova redação também ao parágrafo 2º do artigo 10 e ao parágrafo 3º do
artigo 19 da Lei nº 531, de 27 de outubro de 2006, que dispõe sobre os requisitos técnicos para as edificações e obras a
serem construídas no Município de Santo Antônio da Platina, e dá outras providências.
 
O problema da questão reside em cobrar conteúdos específicos em prova sem mencionar em edital essa definição
normativa: Qual número da lei? A lei possui alterações? Serão cobradas as normas mais atualizadas?

Essas informações são importantes pois, caso não estejam especificadas, abrem margens a outras interpretações dentro
das questões. Além da falta de especificação em edital observou-se que a Lei Complementar nº 1.764, de 14 de dezembro
de 2018, só foi incluída no sistema eletrônico de leis no dia 24/02/2022, ou seja, 12 dias após publicação do edital do
concurso e fora do prazo estabelecido para impugnação dele (período em que se poderia retirar essas dúvidas).

Além disso, há dois códigos de obras: LEI nº 25/1990 - Dispõe sobre o Código de Obras do Município de Santo Antônio da
Platina e a Lei Complementar nº 531, de 27 de outubro de 2006 - Código de Edificações e Obras o Município de Santo
Antônio da Platina. Em ambos não se encontra a resposta correta para questão, a qual somente é possível obter por meio
da LC 1764 que altera a LC 531. 

Ainda, o Código de Edificações e Obras instituído pela Lei Complementar nº 531, de 27 de outubro de 2006 não estava
disponível até dia 24/02/2022 conforme pode se confirmar no rodapé da página no Sistema LeisMunicipais
(https://leismunicipais.com.br/codigo-de-obras-santo-antonio-da-platina-pr).

Após abertura do edital houve acesso ao sistema que retornou apenas a LEI nº 25/1990 - Dispõe sobre o Código de Obras
do Município de Santo Antônio da Platina. Tal norma igualmente àquela citada refere-se aos licenciamentos de obras e
procedimentos administrativos, além de instruir e fixar parâmetros concernentes às edificações no processo executivo, entre
outros. A norma encontra-se ainda disponível no site, com a informação ?EM VIGOR - Norma Válida e que produz efeito
l e g a l ? ( h t t p s : / / l e i s m u n i c i p a i s . c o m . b r / a 1 / p r / s / s a n t o - a n t o n i o - d a - p l a t i n a / l e i - o r d i n a r i a / 1 9 9 0 / 3 / 2 5 / l e i - o r d i n a r i a - n - 2 5 - 1 9 9 0 - d i s p o e - s o
bre-o-codigo-de-obras?q=lei+25%2F1990).

Dessa maneira houve prejuízo para os candidatos que acessaram a norma logo após abertura do edital. Ainda hoje
(28/04/22) consta a Lei 25/1990 como ?EM VIGOR - Norma Válida e que produz efeito legal?.
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Seria razoável de se esperar então, que o edital incluísse, ao menos, o número da lei e data de publicação com a ressalva
?bem como suas alterações?, a fim de evitar as controvérsias e as contradições aqui identificadas. Há de se mencionar que
o conteúdo programático de conhecimento gerais e legislação foram bem elaborados, incluindo nome da norma, número,
data e suas alterações, diferentemente do conteúdo específico.

Por esses motivos pede-se a anulação da questão 33.

Resposta aos Recursos
Considerando o Edital de abertura de Concurso Público n. 002/2022.
Considerando os ANEXO II e III do referido edital, que tratam sobre, respectivamente, das atribuições por cargo para o
Concurso Público 002/2022 e do conteúdo programático para o Concurso Público 002/2022.
Considerando que a LEI Nº 531, DE 27 DE OUTUBRO DE 2006, complementar à Lei do Plano Diretor Municipal,
denominada Código de Edificações e Obras do Município de Santo Antônio da Platina – PR, faz parte do conteúdo
programático.
Considerando que a questão foi elaborada com base na Lei acima citada, especificamente Art. 10. Parágrafo 2º, alíneas “I, II
e III”.
Considerando que as Leis citadas no podem ser acessadas por meio do site da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da
Platina por meio da url: https://www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br//index.php?sessao=b054603368pzb0&id=1871 
O recurso apresentado não foi aceito e a questão foi mantida.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 34

Data do Envio: 26/04/22 13:42Inscrição: 182174
O custo total orçado pela empresa foi de 720 mil, sendo que ela utilizou um BDI de 20 por cento. Assim o custo direto seria
de 720 mil menos 20 %, o que resulto num custo de 576 mil. Ou seja, a resposta correta é a letra B e não a letra D como
consta no gabarito provisório.

Data do Envio: 28/04/22 8:20Inscrição: 174666
Solicito a alteração de gabarito da questão 34, que no gabarito preliminar foi considerada correta a alternativa “D – R$
600.000,00”, porém a resposta correta é alternativa “B – R$ 576.000,00”. 

De acordo com Aldo Dorea Mattos, no livro Como Preparar Orçamentos de Obras, temos a seguinte fórmula:

PV = Custo / 1 – i%

Onde:
PV: Preço de Venda (o valor final orçado, no caso da questão seria o “total orçado do certame licitatório”)
Custo: Custo direto 
i%: incidências sobre o preço de venda (BDI)

720.000,00 = Custo/ 1- 0,2
Custo= 560.000,00

Sendo assim, a alternativa “B” é a correta. Portanto, solicito à Banca a alteração do gabarito preliminar.

Resposta aos Recursos
Considerando que o CUSTO DIRETO, são aqueles custos que o gestor consegue atribuir facilmente, pois são diretamente
ligados à linha de produção, construção, de uma empresa. São os custos ligados ao consumo de todos os insumos e mão
de obra direta para a produção ou entrega do serviço.
Logo, o CUSTO DIRETO corresponde ao VALOR DE CUSTO da empresa e sobre ele é aplicado o BDI.
Sendo assim, realizar um cálculo direto de 80% sobre o valor total orçado inferiria em um erro.
Considerando que a questão busca saber qual foi o custo direto da construtora, sendo assim, os 20% devem ser aplicados
sobre as alternativas e não suprimidos de forma direta (80%) do valor total do orçamento.
Com exposto acima, mantém-se a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 35
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Data do Envio: 28/04/22 14:20Inscrição: 181649
A questão 35 pergunta sobre o comando COTA HORIZONTAL/VERTICAL e sobre o comando para dar continuidade em
QUALQUER TIPO DE COTA, e não necessariamente em cotas horizontais e verticais. A resposta considerada correta pelo
gabarito preliminar é a letra A (DLI e DCO).
O comando DLI inicia cotas horizontais e verticais e o comando DCO sequencias SOMENTE as cotas no mesmo sentido
iniciado.
Já a alternativa C, tem como resposta os comando DLI (incontestável) e DAL e é esta a alternativa correta, pois o comando
DAL de fato "dar continuidade em qualquer tipo de cota", sendo elas horizontais e verticais ou não.
A pergunta é clara: O COMANDO A SER UTILIZADO EM QUALQUER TIPO DE COTA, portanto o comando correto é o
DAL, tendo em vista que o DCO dá continuidade APENAS ao comando no sentido iniciado.

Resposta aos Recursos
Considerando o contido no site da AUTODESK, desenvolvedora da ferramenta AUTOCAD, na área de suporte e
aprendizado a descrição dos comandos DLI (DIMLINEAR), DLA (DIMALINGNED) e DCO (DIMCONTINUE),
respectivamente pelas url's abaixo:

h t t p s : / / k n o w l e d g e . a u t o d e s k . c o m / p t - b r / s u p p o r t / a u t o c a d / l e a r n - e x p l o r e / c a a s / C l o u d H e l p / c l o u d h e l p / 2 0 1 5 / P T B / A u t o C A D - C o r e / f i l e
s/GUID-E908848F-4621-43D2-B377-FD3FBC2B8848-htm.html

h t t p s : / / k n o w l e d g e . a u t o d e s k . c o m / p t - b r / s u p p o r t / a u t o c a d / l e a r n - e x p l o r e / c a a s / C l o u d H e l p / c l o u d h e l p / 2 0 1 5 / P T B / A u t o C A D - C o r e / f i l e
s/GUID-D7C05A85-8985-4576-B22C-5A795DD5B179-htm.html

h t t p s : / / k n o w l e d g e . a u t o d e s k . c o m / p t - b r / s u p p o r t / a u t o c a d / l e a r n - e x p l o r e / c a a s / C l o u d H e l p / c l o u d h e l p / 2 0 1 5 / P T B / A u t o C A D - C o r e / f i l e
s/GUID-27CF5248-EECB-4F5E-9A25-39ED399EA1EC-htm.html

O site traz a descrição em português dos comandos solicitados na questão.

O comando via teclado DLA (DIMALINGNED), faz chamada a ferramenta utilizada para iniciar a cota em elementos que
possuam ângulos diferentes de 0, 90, 180, 270 ou 360. Fazendo com que estas cotas fiquem alinhadas, paralelas, ao
seguimento ou objeto. Tal descrição pode ser comprovada observando-se o ícone que faz referência a tal comando no
menu de ferramentas.

O comando via teclado DLI (DIMALIGNED), faz chamada a ferramenta utilizada para iniciar a cota em elementos que
possuam ângulos de 0, 90, 180, 270, 360 ou qualquer outro ângulo. Porém, estas cotas serão alinhas horizontalmente ou
verticalmente e mensurarão a distância referente a estas orientações. Tal descrição pode ser comprovada observando-se o
ícone que faz referência a tal comando no menu de ferramentas.

Já o comando DCO (DIMCONTINUE) é utilizado para dar continuidade automaticamente a quaisquer cotas adicionais da
última cota linear, angular ou de ordenada criada ou de uma linha de extensão selecionada. As linhas da cota são
automaticamente alinhadas.

Destacamos aqui, que a pergunta pede: "[...]qual das alternativas abaixo corresponde aos comandos de texto que podem
ser utilizados para [...]" primeiramente: "[...] realizar ou iniciar uma cota horizontal/ vertical [...]", e em segundo "[...] e o
comando utilizado para dar continuidade em qualquer tipo de cota, [...]", ao final: [...] respectivamente?". Isto é que a
resposta deve observar a sequência em à pergunta é realizada.

Observando a descrição dos comandos do próprio desenvolvedor e ao que se pede na questão a única resposta que atende
ao solicitado é a alternativa A.
Em vista disto, mantém-se a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Assistente Social

Número da questão: 24

Data do Envio: 26/04/22 9:39Inscrição: 171784
Na Cartilha onde foi retirada as fundamentações para elaboração da pergunta, a alternativa a baixo traz uma referencia
dentro do texto (ABEPSS, 1996) que na alternativa não constou, fato este que leva o candidato desconsiderar a afirmativa. 

( ) identificação das demandas presentes na sociedade, visando formular respostas profissionais para o
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Matéria: Assistente Social

Número da questão: 24

enfrentamento da questão social, considerando as novas articulações entre o público e o privado.

Resposta aos Recursos
Mantenho a questão, pois todas as alternativas encontram-se na cartilha intitulada Parâmetros para Atuação de Assistentes
Sociais na Política de Assistência Social, conforme citada na questão!

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 27

Data do Envio: 28/04/22 13:01Inscrição: 173695
O que a questão cobra não está em consonância com o livro "Curso de Direito do Serviço Social"
Na parte em que trata sobre os conselhos, não traz de forma explícita a distinção entre natureza e funcionamento, deixando
assim a questão confusa em sua interpretação.

Resposta aos Recursos
Mantemos a questão, e esclarecemos que o enunciado trata do item III Os Conselhos – Gestão Administrativa
Descentralizada, na especificidade do item que discute a questão da Natureza e do Funcionamento, discussão que se
encontram nas seguintes páginas 108  a 112. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 26/04/22 13:16Inscrição: 171784
a alternativa "A" tem uma modificação no texto onde troca a palavra "frente" por "com", que troca o sentido to restante da
frase. ex: Apresenta-se como uma possibilidade de resgate do homem "frente" a totalidade da vida.

sendo o significado de frente: A expressão à frente significa “estar na dianteira”, “estar no comando”, “estar em posição
vantajosa em relação aos demais, diferente de "com" é acompanhamento, sendo ainda sinônimo de: junto, juntamente,
simultaneamente.

Resposta aos Recursos
Mantemos a questão, considerando que em vários estudos da interdisciplinaridade o uso do termo está correto, não
alterando o contexto de entendimento da frase!

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Contabilista

Número da questão: 16

Data do Envio: 26/04/22 21:47Inscrição: 174413
A questão pede que seja calculado o valor do Patrimônio líquido de uma determinada empresa, com base em alguns saldos
apresentados.

Ocorre que o entendimento de Patrimônio Líquido foi alterado pela Lei nº 11.941, de 27 de maio 2009. Referida Lei alterou a
Lei 6404/76, que é base da contabilidade geral, retirando a conta "lucros acumulados" do patrimônio líquido.

Vejamos o que a nova lei determina que seja o Patrimônio Líquido: "III – patrimônio líquido, dividido em capital social,
reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados."
Podemos notar que a conta lucros acumulados não faz mais parte do patrimônio líquido, pois a conta de Lucros Acumulados
foi extinta do Balanço Patrimonial publicado, tornando-se apenas uma conta de caráter transitório, não podendo a mesma
apresentar saldo credor.

Diante dessa alteração na Lei, a conta lucros acumulados não deve integrar o patrimônio líquido. Agora o artigo 178 da lei
6404 possui a seguinte redação:

Grupo de Contas
Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de
modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia.
§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos
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Matéria: Contabilista

Número da questão: 16

seguintes grupos:
I – ativo circulante; e                          (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos:
I – passivo circulante;                      (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
II – passivo não circulante; e                           (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros,
ações em tesouraria e prejuízos acumulados.                     (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 3º Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente.

Conforme pode ser visto na Lei, a conta "lucros acumulados" possui caráter transitório, não devendo ser integrante do
patrimônio líquido da entidade. Como a questão sequer informou o formato da empresa (S/A, ME, EPP...) não era possível
saber se o saldo apresentado era transitório (não devendo ser considerado patrimônio líquido) ou se não precisaria zerar
esse saldo.

Diante dos fatos apresentados, pede-se a anulação da questão.

Referências: LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, LEI Nº 11.941, DE 27 DE MAIO DE 2009.

Resposta aos Recursos
O enunciado da questão não especificou qual o porte da “empresa comercial” mencionada, gerando dúvida sobre se na
questão estava sendo tratada como: uma Microempresa, que adotada padrões simplificados de contabilidade, onde é
permitido manter no Balanço Patrimonial saldos de Lucros Acumulados; ou um Sociedade Anônima, caso em que a conta
de Lucros acumulados tem caráter transitório e não deve aparecer no Balanço Patrimonial, porque os lucros devem ter
destinação prévia. Portanto, o fato de não apresentar o porte da empresa, pode interferir no cálculo exigido na questão.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 17

Data do Envio: 25/04/22 20:29Inscrição: 178851
REFERENTE AO PRAZO DE DEPRECIÇÃO NO ENUNCIADO DA PERGUNTA FOI APRESENTADO UM PRAZO DE 120
MESES, PRAZO ESSE QUE NÃO CONDIZ COM O QUE MANDA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N 162 DE 31/12/1998,
PUBLICADO NO DOU 07/01/1999; QUE FALA QUE O PRAZO PARA DEPRECIÇÃO DE UM CAMINHÃO SERIA DE 48
MESESOU 25% AO ANO, ACREDITO QUE A ELABORAÇÃO DA PERGUNTA FOI CONTRA O QUE DIZ A LEGISLÇÃO.
INDUZINDO O CANDIDATO AO ERRO.

Resposta aos Recursos
O Enunciado da questão deixa claro que o cálculo da depreciação do caminhão mencionado na questão teve como base a
Norma Brasileira de Contabilidade NBC-TG 27 – Ativo Imobilizado, a qual prevê a possibilidade de utilizar o método linear de
depreciação (linha reta), e ao invés de considerar tabelas fixas que tem fins tributários, deve-se utilizar a vida útil estimada
para o uso do bem e seu valor residual no final do período de uso para calcular a depreciação.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 23

Data do Envio: 25/04/22 21:43Inscrição: 178851
SEGUNDO OS ARTIGOS APARESENTADOS NA LEI 101/2000 REFERENTE AS INFORMAÇÕES APRESENTADOS NA
PERGUNTA; FOI VERIFICADO QUE O PERCENTUAL GASTO COM O PODER EXECUTIVO FOI DE 49% FICANDO
ABAIXO DO QUE APONTA A LEI QUE SERIA DE 54%. COMO NÃO FOI EXCEDIDO O VALOR APRESENTADO NO
ARTIGO, VERIFICA-SE QUE O PODER EXECUTIVO NÃO ATINGIU OS LIMITES APONTADOS NOS ARTIGOS,
VERIIFICA-SE QUE AS RESPOSTAS DA PERGUNTAS NÃO APRESENTAM DE FORMA CLARA O QUE FOI PEDIDO NA
PERGUNTA PODENDO GERAR CONFLITO NAS RESPOSTAS B - E.
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Matéria: Contabilista

Número da questão: 23

Resposta aos Recursos
O enunciado da questão leva em consideração a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e suas
regulamentações. No caso, o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) na sua 11º Edição, aprovado pela PORTARIA STN
Nº 375/2020 regulamenta os relatórios e anexos referentes aos demonstrativos descritos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º e nos
arts. 48, 52, 53, 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, que deverão ser elaborados pela União, pelos estados, pelo
Distrito Federal e pelos municípios. Esta regulamentação por sua vez é que determina os nomes para os limites
constitucionais mencionados na questão. Considerando os dados da questão, o limite máximo é de R$ 8.100.000,00; o
Limite Prudencial de R$ 7.695.000,00; e o Limite de Alerta de R$ 7.290.000,00. Portanto na questão, o valor mencionado
ultrapassou apenas o limite de Alerta (7.350.000,00).

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 39

Data do Envio: 26/04/22 7:46Inscrição: 166551
Relatório resumido de execução orçamentária ART.52 da LRF 
O RELATÓRIO Q SE REFERE O INCISO 3 DO ART 165 DA CF ABRANGERA TODOS OS PODERES E O MINISTÉRIO
PÚBLICO, SERÁ PUBLICADO ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DE CADA BIMESTRE
portanto a alternativa D tbm esta correta

Resposta aos Recursos
De acordo com o Art. 54. da Lei Complementar 101/2000, ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos
Poderes e órgãos referidos no art. 20, o Relatório de Gestão Fiscal. Por sua vez, o Manual de Demonstrativos Fiscais,
aprovado pela Portaria STN 924/2021, que regulamenta os demonstrativos exigidos na respectiva lei, estipula que estão
obrigados a emitir o Relatório de Gestão Fiscal a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estando
compreendido: a) na esfera federal: o Poder Legislativo (incluído o Tribunal de Contas da União), o Poder Judiciário
(incluindo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal), o Poder Executivo e o Ministério Público da União (incluindo o Ministério
Público do Distrito Federal); b) na esfera distrital: o Poder Legislativo (incluído o Tribunal de Contas do Distrito Federal) e o
Poder Executivo; c) na esfera estadual: o Poder Legislativo (incluído o Tribunal de Contas do Estado), o Poder Judiciário, o
Poder Executivo, o Ministério Público Estadual; e d) na esfera municipal: o Poder Legislativo (incluído o Tribunal de Contas
do Município, quando houver) e o Poder Executivo.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Dentista I

Número da questão: 18

Data do Envio: 28/04/22 14:26Inscrição: 183878
A alternativa "B", tida como correta, indica que "indivíduos com fluorose estão sob o risco de desenvolver lesões de cárie
como qualquer outro indivíduo, quando exposto aos fatores de risco à cárie". Na literatura temos estudos e autores que
dizem que "o esmalte dentário fragilizado pela fluorose, dependente da
gravidade, é mais suscetível ao desenvolvimento de cárie", como pode-se encontrar no artigo disponível no seguinte link:http
s : / / p e r i o d i c o s . u f b a . b r / i n d e x . p h p / r e v f o / a r t i c l e / d o w n l o a d / 4 7 5 0 9 / 2 5 8 8 3 # : ~ : t e x t = 2 6 % 2 0 ( 2 0 1 6 ) % 2 C % 2 0 n a % 2 0 q u a l , s u s c e t % C 3 %
ADvel%20ao%20desenvolvimento%20de%20c%C3%A1rie.

Resposta aos Recursos
A assertiva “Os indivíduos com fluorose estão sob o risco de desenvolver lesões de cárie como qualquer outro indivíduo,
quando exposto aos fatores de risco à cárie” está correta. Esta afirmação está descrita, exatamente desta forma, no livro da
autora Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Fluoretos e saúde bucal. São Paulo: Santos; 2008, pg. 97 do capítulo 5, intitulado
“Toxidade crônica dos fluoretos”. Isto se deve ao fato de que NÃO foi afirmado na assertiva que o desenvolvimento da cárie
se daria na mesma proporção para indivíduos com e sem fluorose; o que foi afirmado é que indivíduos com fluorose também
desenvolvem cárie, como qualquer outra pessoa sem fluorose, quando expostos aos fatores de risco à cárie. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 21

Data do Envio: 28/04/22 10:59Inscrição: 177738
Prezado examinador, respeitosamente venho pedir a mudança da resposta correta na questão 21. No gabarito preliminar, a
resposta consta que ‘Em relação ao risco de infecção, a placa e a espátula são consideradas artigos CRITICOS’, enquanto o
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Matéria: Dentista I

Número da questão: 21

correto está na opção B, que diz que a placa e a espátula são artigos Não críticos. Obrigada pela atenção.

Resposta aos Recursos
A questão 21 se refere à: "Quando a cárie e doença periodontal evolui até sua fase final, levando à perda de todos os dentes
em um indivíduo, agimos com o objetivo de reabilitá-lo e reintegrá-lo à sociedade. Essa ação se caracteriza por um
procedimento situado, respectivamente, nos seguintes níveis de prevenção e aplicação."

Não havendo qualquer referência à risco de infecção x placa x espátula

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 23

Data do Envio: 26/04/22 18:42Inscrição: 169975
A assertiva B está com erro de escrita, podendo confundir no momento da escolha da alternativa. Está escrito "... sendo o
componente a extraído o mais prevalente...". O correto seria "... sendo o componente a SER extraído o mais prevalente..."

Data do Envio: 26/04/22 19:30Inscrição: 175873
Alternativa B, não existe componente "a extraído" no índice CPO-D

Resposta aos Recursos
De fato, há um erro de terminologia e material, pois constou “extraído” quando deveria ter constado “perdido”. Além disso, foi
colocado o artigo “a” por engano na frase. Os dois equívocos prejudicaram o entendimento da frase e a escolha correta pelo
candidato. 

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 28

Data do Envio: 26/04/22 21:23Inscrição: 174412
O PH gastrintestinal no idoso DIMINUI.
Com o envelhecimento, o ambiente ácido do estômago não se mantém tão ácido quanto deveria. 
https://idosos.com.br/hipocloridria-em-idosos/
O que muda com a idade: diminuição na produção de ácido clorídrico, o que dificulta o processo de digestão; elevação do
tempo de esvaziamento gástrico, especialmente para líquidos; menor resistência da mucosa gástrica a agressões externas;
diminuição do fluxo sanguíneo para a mucosa gástrica, aumentando o risco de úlceras; aumento da prevalência da bactéria
H. pylori.
https://www.nutrii.com.br/blog/quais-mudancas-acontecem-no-sistema-digestorio-dos-idosos/

Data do Envio: 27/04/22 15:43Inscrição: 170355
Na questão a resposta do gabarito provisório é B, porém esta está incorreta devido ao fato de ser apenas o pH gástrico que
é aumentado no idoso. Tendo como característica intestinal a diminuição relacionada à idade na área da superfície do
intestino delgado. Sendo assim o termo "gastrintestinal" está incorreto invalidando a resposta

Data do Envio: 27/04/22 16:21Inscrição: 183878
A alternativa “B” diz: "na farmacocinética, durante a fase de absorção, o Ph gastrointestinal aumenta nos idosos". 
Porém, no link:https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/geriatria/terapia-medicamentosa-em-idosos/farmacocin%C3
%A9tica-no-envelhecimento, temos um trecho onde diz “Apesar da diminuição relacionada à idade na área da superfície do
intestino delgado, o esvaziamento gástrico desacelerado e o aumento do pH gástrico, as alterações na absorção dos
fármacos tendem a ser clinicamente irrelevantes na maioria dos fármacos.
Com isso, entende-se que o aumento do pH gastrointestinal em idosos é acarretado devido as alterações fisiológicas da
idade, não necessariamente pela absorção do fármaco, que pode ocorrer com uso de medicamentos específicos, como
inibidores da bomba de prótons”. O aumento do pH gastrointestinal sendo fisiológico é citado também no artigo disponível
através do link: saudedireta.com.br/docsupload/13400224185362-15933-1-PB.pdf.
Como a questão traz uma perspectiva geral, não sendo sobre um fármaco específico, não se pode considerar que a
alternativa "B" esteja correta. 
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Matéria: Dentista I

Número da questão: 28

Resposta aos Recursos
"...Apesar da diminuição relacionada à idade na área da superfície do intestino delgado, o esvaziamento gástrico
desacelerado e o AUMENTO do PH GÁSTRICO..." Ruscin JM, Linnebur SA. Farmacocinética no envelhecimento, 2018.

Tender a ser clinicamente irrelevante não significa que é um fator que deva ser desconsiderado. Como bem afirmou o
recorrente não é sobre um fármaco específico, desta forma, no tratamento de idosos deve-se ter em mente que a alteração
do ph intestinal pode ocorrer e influenciar na farmacocinética do fármaco.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 29

Data do Envio: 25/04/22 22:43Inscrição: 174412
A resposta correta seria semirrígida, e não flexível.

Traumatismo dentoalveolar na dentição decídua

 

Dentoalveolar trauma in the primary dentition

 

 

Estela Maris Losso; Maria Cristina dos Reis Tavares; Fernanda Mara de Paiva Bertoli; Flares Baratto-Filho

Faculdade de Odontologia, Universidade Positivo – Curitiba – PR – Brasil

As contenções mais usadas são as que empregam fios de náilon ou de aço fixados aos dentes com resina composta.
Podem ser flexíveis, com fios de náilon que variam do n.º 70 ao 80, e geralmente são utilizadas quando há lesões nos
tecidos de sustentação; semirrígidas, com fios ortodônticos 0,2 mm ou 0,4 mm, indicadas a fraturas de tecido ósseo; e
rígidas, com fios ortodônticos de 0,5 mm, quando ocorrem fraturas radiculares.

Data do Envio: 27/04/22 20:47Inscrição: 174640
A contenção também pode ser rígida.

Resposta aos Recursos
O enunciado da questão está extremamente claro, de acordo com a recente atualizaçao das Diretrizes da Associação
Internacional de Traumatologia Dentária, do ano de 2020, o tratamento para fratura alveolar é feito com " Estabilização do
segmento com contenção flexível por 4 semanas" - Tabela 6 - página 130  do Guia disponível em:
https://www.iadt-dentaltrauma.org/images/Portuguese_IADT_Guidelines_FULL2020.pdf

Assim, o recurso não se aplica, visto que tenta justificativa com fonte diferente da requisitada na questão além de se
apresentar desatualizada (artigo de 2011).

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 30

Data do Envio: 27/04/22 16:20Inscrição: 183878
A alternativa “E” diz “... e (C) Associada a medicamento para aumento de tecido gengival”. Acredito que possa ter ocorrido
um equívoco de tradução, dando a entender que os medicamentos possuem a finalidade de gerar aumento do tecido
gengival, qualificando a alternativa como incorreta também, pois a nova classificação periodontal nos traz na classificação o
“aumento gengival influenciado por drogas”, sendo essas drogas utilizadas para outros fins e o aumento gengival sendo um
efeito adverso.

Data do Envio: 28/04/22 15:43Inscrição: 179166
A questão requeria que fosse apontada a questão incorreta, de modo que o gabarito preliminar indicou a alternativa B como
resposta. 
Entretanto, a alternativa E encontra-se INCORRETA também, visto que em, em seu último trecho apresenta a seguinte
informação: "[...]Associada a medicamento PARA aumento de tecido gengival."
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Matéria: Dentista I

Número da questão: 30

Segundo a Classificação das
Doenças e Condições Periodontais e Peri-Implantares de 2018, não se trata de medicamento PARA AUMENTO de tecido
gengival, mas sim "AUMENTO GENGIVAL INFLUENCIADO POR MEDICAMENTO", conforme consta na Classificação,
tradução do original "drug influenced gingival enlargement".   
Desta forma, há ambiguidade de respostas, o que configura descaracterização da questão. 

Grata.

Referência:

STEFFENS, J.P.; MARCANTONIO, R.A.C. Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares 2018:
guia Prático e Pontos-Chave. Rev Odontol UNESP. v.47, n.4, p. 189-197, 2018. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/rounesp/a/F9F6gnVnNm6hFt6MBrJ6dHC/?format=pdf&lang=pt

CATON, J.G. et al. A new classification scheme for periodontal and peri-implant diseases and conditions - Introduction and
key changes from the 1999 classification. J Clin Periodontol
. 2018 Jun;45 Suppl 20:S1-S8. doi: 10.1111/jcpe.12935.

Resposta aos Recursos
STEFFENS, J.P.; MARCANTONIO, R.A.C. Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares 2018:
guia Prático e Pontos-Chave. Rev Odontol UNESP. v.47, n.4, p. 189-197, 2018.

O artigo trás na página 190 linha 25: C - (C) Associada a medicamento para aumento de tecido gengival.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 27/04/22 16:19Inscrição: 183878
A alternativa “E” está correta, descreve as caraterística do leucoedema sem nenhum erro, como podemos conferir na
literatura disponível no link: https://diagnosticobucal.com.br/desvios-de-normalidade-da-cavidade-bucal/. 

Resposta aos Recursos
O recurso procede de acordo com Cruz et al. Lesões Brancas da Cavidade Oral – Uma Abordagem Estomatológica. Rev.
Fac. Odontol. Porto Alegre, v. 50, n. 1, p. 5-8, jan./abr., 2009.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 34

Data do Envio: 28/04/22 10:58Inscrição: 177738
Prezado examinador, respeitosamente venho pedir a anulação da questão 34.  A resposta do gabarito preliminar aponta
como correta a questão C (A vacinação contra hepatite B seja de duas doses, no esquema 0-6 meses), enquanto o correto é
que o esquema básico se constitua de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180
dias da primeira para a terceira dose. Obrigada pela atenção.
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Matéria: Dentista I

Número da questão: 34

Resposta aos Recursos
A questão 34 refere-se a: "34. Sabe-se que a gestação acarreta várias modificações no organismo da mulher, como o
aumento de aporte sanguíneo materno e a compressão dos órgãos internos, principalmente da bexiga. Com a evolução da
gestação, o peso do feto é um fator importante a se considerar em relação ao atendimento odontológico da mulher grávida.
De acordo com essas informações, a melhor maneira de se posicionar a gestante na cadeira odontológica, a fim de que não
comprometa nenhuma função orgânica, é"
Não havendo qualquer relação com vacinação contra hepatite B.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

A questão 34 refere-se a: "34. Sabe-se que a gestação acarreta várias modificações no organismo da mulher, como o
aumento de aporte sanguíneo materno e a compressão dos órgãos internos, principalmente da bexiga. Com a evolução da
gestação, o peso do feto é um fator importante a se considerar em relação ao atendimento odontológico da mulher grávida.
De acordo com essas informações, a melhor maneira de se posicionar a gestante na cadeira odontológica, a fim de que não
comprometa nenhuma função orgânica, é"
Não havendo qualquer relação com vacinação contra hepatite B.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 36

Data do Envio: 25/04/22 23:57Inscrição: 183863
- Cada tubede de lidocaína 3% tem 54mg de lidocaína
- a dose maxima para a paciente em questão é de 240mg -  o que é equivalente a 4,5 tubetes do anestésico
- Portanto a alternativa B seria a correta.

Data do Envio: 26/04/22 18:48Inscrição: 169975
O valor da dose máxima do sal anestésico Lidocaína está desatualizado de acordo com Malamed, S.F Manual de anestesia
local. 6ª ed., Rio de Janeiro, Elsevier, 
2013. No caso, a DOSE MÁXIMA RECOMENDADA para Lidocaína é de 7,0mg/kg ou 500mg. Ou seja, não está de acordo
com o preconizado pela literatura e o que deve ser seguido na prática clínica. 

Data do Envio: 26/04/22 21:40Inscrição: 174412
A resposta correta deve ser letra E ( 6 TUBETES É A QUANTIDADE MÁXIMA DE TUBETES QUE PODE SER UTILIZADA
NA PACIENTE). 

50KG X 4,4= 220

220 DIVIDIDO POR 36(quantidade de anestésico que eu tenho no tubete) = 6,1

Resposta aos Recursos
3% em 1 mL = 30 mg em 1 mL
x ----------- 1, 8 mL (1 tubete)
x = 54 mg

50 kg x 4,4 mg/kg (limite) = 220

220/54 = 4,07 (4 tubetes)

A questão não avalia a dose máxima preconizada pelo autor Malamed, poderia ser qualquer solução anestésica hipotética,
p. ex. solução X 5%. A avaliação da questão está no candidato saber fazer o cálculo de dosagem máxima.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 38

Data do Envio: 25/04/22 22:35Inscrição: 174412
Traumatismo dentoalveolar na dentição decídua

 



Concurso da Pref. Santo Antônio da Platina - Edital 001/2022 - Diversos Cargos

Página 103 de 197

Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Dentista I

Número da questão: 38

Dentoalveolar trauma in the primary dentition

 

 

Estela Maris Losso; Maria Cristina dos Reis Tavares; Fernanda Mara de Paiva Bertoli; Flares Baratto-Filho

Faculdade de Odontologia, Universidade Positivo – Curitiba – PR – Brasil

Luxação intrusiva

Também denominada intrusão, é o deslocamento dentário para o interior do seu alvéolo. É considerada grau I (suave)
quando mais de 50% da coroa fica visível, grau II (moderada) quando menos de 50% da coroa pode ser vista e grau III
(severa) quando há intrusão total.

Tratamento: depende da direção de intrusão e da associação ou não com fratura da tábua óssea. Para dentes intruídos em
direção ao sucessor permanente (imagem radiográfica do dente intruído alongada em relação ao homólogo), a extração é o
tratamento de escolha, a fim de aliviar a pressão sobre o germe do permanente. Caso contrário, ou seja, imagem
radiográfica encurtada do dente intruído sugerindo direção vestibular da intrusão, é preciso aguardar a reerupção do dente
decíduo, o que tem de acontecer em até seis meses. Avalia-se nas consultas de controle a ocorrência de infecção; nesse
caso deve ser instituída antibioticoterapia. Quando há fratura da tábua óssea associada, o processo de reerupção
dificilmente ocorre, o que aponta para a necessidade da exodontia. 

Resposta aos Recursos
O enunciado da questão está extremamente claro, de acordo com a recente atualizaçao das Diretrizes da Associação
Internacional de Traumatologia Dentária, do ano de 2020, o tratamento preconizado para luxação intrusiva: " Deve-se
aguardar reposicionamento espontâneo do dente, independente da direção de deslocamento -A melhora espontânea na
posição do dente intruído geralmente ocorre dentro de 6 meses -Em alguns casos, isso pode levar 1 ano- Tabela 11 - página
143  do Guia disponível em: https://www.iadt-dentaltrauma.org/images/Portuguese_IADT_Guidelines_FULL2020.pdf

Assim, o recurso não se aplica, visto que tenta justificativa com fonte diferente da requisitada na questão além de se
apresentar desatualizada (artigo de 2011).

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 39

Data do Envio: 26/04/22 19:01Inscrição: 169975
A questão apresenta mais de uma alternativa correta sobre hábitos bucais deletérios. A alternativa "E" também está correta:
"Quando o bebê faz movimentos de protrusão e retrusão da mandíbula durante a extração do leite ele propicia um correto
crescimento e desenvolvimento craniofacial". Na literatura é possível encontrar artigos que afirmam a assertiva: GISFREDE,
T F et al. Hábitos bucais deletérios e suas consequências em Odontopediatria. Rev. Bras. Odontol. vol.73 no.2 Rio de
Janeiro Abr./Jun. 2016. VINHA, P.P.; CARVAHO, G.D.C.; BRANDÃO, G. - ALTERAÇÕES MOROFOFUNCIONAIS
DECORRENTES DO USO DA MAMADEIRA no livro O ALEITAMENTO MATERNO NO CONTEXTO ATUAL 
– POLÍTICAS, PRÁTICAS E BASES CIENTÍFICAS. ED. Sarvier. 2008. P. 444-461. 

Data do Envio: 26/04/22 21:47Inscrição: 174412
Letra E também está correta.
A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO FACIAL DO BEBÊ
Thomas Van Der Laan

A "ordenha" é um esforço físico intenso, tornando o peito materno fisicamente insubstituível. Mamando, o bebê succiona
("chupa") o conteúdo líquido, obtendo pressão negativa na boca, principalmente pela ação dos músculos bucinadores e sem
muito esforço, enquanto que a "ordenha" do peito materno exige um maior trabalho dos músculos pterigoideos, masséteres
e temporais, movimentando a mandíbula para frente e para trás em sincronia com a deglutição. 

O intenso trabalho muscular, avançando e retruindo a mandíbula, realizado principalmente pelos pterigoideos mediais e
laterais, masséteres e temporais, faz com que estes músculos estejam bem treinados, ou melhor, preparados fisicamente
para futuramente exercer uma boa função mastigatória dos alimentos duros.

Esses movimentos PROTRUSIVOS E RETRUSIVOS mandibulares, realizados diversas vezes ao dia, fazem com que a
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Número da questão: 39

zona bilaminar ou retrodiscal das ATM's, altamente inevervada e vascularizada, receba uma quantidade considerável de
estímulos neurais, obtendo como resposta o crescimento póstero-anterior mandibular, fazendo com que a mandíbula se
encontre em posição ideal para a erupção dos dentes decíduos em neutroclusão (Classe I).

Data do Envio: 27/04/22 15:29Inscrição: 170355
Na questão 39 é perguntado quanto aos hábitos bucais deletérios, tendo como resposta certa no gabarito a alternativa A.
Porém a alternativa B não apresenta erro já que o habito mais frequentemente encontrado em crianças é a sucção de
chupeta, juntamente com a sucção digital. Como exposto no artigo de revisão de literatura "Hábitos bucais deletérios e suas
consequenciais em Odontopediatria" de Thays Ferreira Gisfreide et. al. Publicado em 2016 na Revista Brasileira de
Odontologia, vol. 73. No artigo em questão é citado os problemas expostos na alternativa B como causadores do hábito.
Tonando assim a alternativa B correta.

Data do Envio: 27/04/22 16:18Inscrição: 183878
A alternativa “E” está correta.
“Quando o bebê faz movimentos de protrusão e retrusão da mandíbula durante a extração do leite ele propicia um correto
crescimento e desenvolvimento orofacial e mandibular.”, descrito no artigo disponível no link:http://revodonto.bvsalud.org/sci
e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i d = S 0 0 3 4 - 7 2 7 2 2 0 1 6 0 0 0 2 0 0 0 1 2 # : ~ : t e x t = Q u a n d o % 2 0 o % 2 0 b e b % C 3 % A A % 2 0 f a z % 2 0 m o v i m e n t o s
,e%20desenvolvimento%20orofacial%20e%20mandibular. 
Apesar da diferença nos termos “orofacial e mandibular” e “craniofacial”, o crescimento orofacial e mandibular fazem parte
do crescimento craniofacial, como podemos conferir em:
https://statics-submarino.b2w.io/sherlock/books/firstChapter/112900169.pdf. 

Data do Envio: 28/04/22 8:46Inscrição: 172753
A questão afirma ser correto enquadrar a sucção nutritiva (aleitamento materno) como um hábito deletério, o que descordo
veementemente. O aleitamento materno além de muito nutritivo ajuda no desenvolvimento muscular e emocional, além de
apresentar uma menor chance da criança desenvolver hábitos deletérios de verdade, como a sucção não nutritiva.

Data do Envio: 28/04/22 16:42Inscrição: 179166
A alternativa A foi apontada como a correta e consta da seguinte forma “Os hábitos bucais deletérios podem ser divididos
em: sucção não nutritiva, sucção nutritiva e hábitos FUNCIONAIS”. Entretanto, o termo correto seria hábitos
PARAFUNCIONAIS, termo consolidado na literatura e que descreve os hábitos deletérios que englobam a respiração bucal,
deglutição atípica e incompetência labial (SCHIFFMAN; FRICTON; HALEY, 1992; FERNANDES, 2001). Segundo
Alves-Rezende (2012), as atividades do sistema mastigatório podem ser funcionais ou parafuncionais (OKESON, 2000). As
atividades funcionais são a mastigação, deglutição e fala, que possibilitam ao sistema realizar as funções necessárias,
enquanto as atividades PARAFUNCIONAIS podem ser o bruxismo, o apertamento, a onicofagia e outros maus hábitos
bucais (TOMÉ et al.,1996; MELO;BARBOSA, 2009). Segundo SILVA (2012), as anomalias de oclusão podem ter origem em
hábitos PARAFUNCIONAIS, devendo-se a perturbações no desenvolvimento do esqueleto ou apenas a um mau
posicionamento dos dentes anteriores causada pela sucção digital, chupeta, deglutição infantil/atípica e distúrbios linguais. A
influência destes hábitos PARAFUNCIONAIS pode levar a alterações no plano oclusal (GRABER et al., 1993; OVSENIK et
al., 2007; PROFFIT, 1993). Por estas razões, a alternativa A não pode ser considerada com correta, visto estar em
dissonância à literatura científica, estando o presente recurso fundamentado nos artigos clássicos e livros consolidados
conforme consta abaixo: 
Referências:
- Okeson JP. Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão. 4. ed. São Paulo: Artes Médicas; 2000.
- Proffit W; White Jr. R; Sarver, D. Tratamento Contemporâneo de Deformidades Dentofaciais. Porto Alegre, Artmed; 2003. 
- Schiffman EL, Fricton JR, Haley D. The relationship of occlusion, parafunctional habits and recent life events to mandibular
dysfunction in a non-patient population. J Oral Rehabil. 1992 May;19(3):201-23. doi: 10.1111/j.1365-2842.1992.tb01095.x.
PMID: 1500964.
- Melo GM, Barbosa JFS. Parafunção × DTM: a influência dos hábitos parafuncionais na etiologia das desordens
temporomandibulares. POS. 2009; 1(1): 43-8.
- Tomé MC, Farret MMB, Jurach EM. Hábitos orais e maloclusão. In: Marchesan, I. Tópicos em fonoaudiologia. São Paulo:
Lovise; 1996. p.97- 109
- Graber, T; Jonas, I; Rakosi, T. (1993). Color atlas of dental medicine. Orthodonticdiagnosis. New York, Thieme.
- Ovsenik, M; Farcnik, F; Verdenik, I. (2004). Comparison of intra-oral and study cast measurements in the assessment of
malocclusion. European Journal of Orthodontics.26(3), pp. 273-277. 
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Matéria: Dentista I

Número da questão: 39

Resposta aos Recursos
A questão pede sobre hábitos bucais deletérios: "Sobre hábitos bucais deletérios..." A alternativa "E" não é um hábito
deletério.

GISFREDE, T F et al. Hábitos bucais deletérios e suas consequências em Odontopediatria. Rev. Bras. Odontol. vol.73 no.2
Rio de Janeiro Abr./Jun. 2016."O hábito sem fim nutritivo mais frequente encontrado nas crianças é o da sucção digital, ao
lado da sucção de chupetas, sendo prevalente nos primeiros anos de vida da criança e havendo uma diminuição desse
hábito com o passar da idade."

Devido a um erro de digitação concordamos com o recurso de anulação da questão já que o correto seria: "Os hábitos
bucais podem ser divididos em: sucção não nutritiva, sucção nutritiva e hábitos funcionais." E não "hábitos bucais deletérios"
visto que a sucção nutritiva não é deletéria.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 40

Data do Envio: 26/04/22 0:00Inscrição: 183863
Na alternativa C diz que a dentina menos resistente que o esmalte. A dentina é menos resistente do que ao esmalte aos
efeitos da cárie e ao atrito realizado durante o bruxismo. Portanto a alternativa estaria correta e não incorreta como pede o
enunciado.

Data do Envio: 26/04/22 19:14Inscrição: 169975
A questão apresenta mais de uma alternativa incorreta. A alternativa E apresenta divergência. De acordo com os artigos
encontrados na literatura, os smear plugs aparecem como 40 vezes mais ESPESSOS e não longos. (Referências: RIBEIRO,
RG. ESTUDO DA PERMEABILIDADE DENTINÁRIA DAS PAREDES DOS CANAIS RADICULARES INSTRUMENTADOS
COM DIFERENTES SOLUÇÕES IRRIGANTES, ASSOCIADAS OU NÃO À IRRADIAÇÃO DE LASER. Universidade
Estadual de São Paulo - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 2001. GUERISOLI, DMZ. ESTUDO DOS EFEITOS
DE ALGUMAS SOLUÇÕES IRRIGADORAS SOBRE A MICRODUREZA DENTINÁRIA E CAPACIDADE DE REMOÇÃO DO
SMEAR LAYER. Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 2007.  Além disso, o artigo
principal que fala sobre a assertiva, faz um estudo sobre os SMEAR LAYER e não smear plug. (Referência: Mader, C L et al.
“Scanning electron microscopic investigation of the smeared layer on root canal walls.” Journal of endodontics vol. 10,10
(1984): 477-83. doi:10.1016/S0099-2399(84)80204-6)

Data do Envio: 27/04/22 16:17Inscrição: 183878
A alternativa “C” está correta. A dentina é um tecido mais resiliente que o esmalte, por ter quantidade inferior de minerais em
sua composição, sendo assim menos resistente ao desgaste que o esmalte. 

Data do Envio: 28/04/22 8:56Inscrição: 172753
A questão pede uma afirmativa INCORRETA e o gabarito provisório marcou a alternativa C como incorreta. A dentina é
formada por 70% mineral; 18% material orgânico; 12% água além da presença dos túbulos dentinários que a torna menos
resistente e mais elástica comparada com o esmalte que é formado por 97% mineral; 2% água, 1% material orgânico,
portanto ao meu entender essa alternativa está correta, não incorreta.
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Resposta aos Recursos
O módulo de elasticidade do esmalte é maior que o da dentina. Portanto não se ode dizer que "A dentina é muito mais macia
e ELÁSTICA do que o esmalte dentário" como afirma a alternativa "C".
ANUSAVICE (1998) apresenta um módulo de elasticidade de 12 MPa a 14 GPa para a dentina e 46 GPa a 48 GPa para o
esmalte.

"O primeiro relato na endodontia foi realizado por McComb e 
Smith (1975), que constataram a presença da camada de smear layer 
em todo canal radicular preparado e alargado, independente da técnica de instrumentação empregada. Sua espessura pode
variar de 1 
a 5 µm, contudo, ela pode ser empurrada para o interior dos túbulos dentinários devido aos movimentos empregados
durante a instrumentação, atingindo uma profundidade de até 40 µm (MADER; 
BAUMGARTNER; PETERS, 1984). Nesta situação ela passa a ser 
denominada de smear plug (BRÄNNSTRÖM; NORDENVALL; 
GLANTZ, 1980)." (Oda et al. Smear layer na endodontia, preservar ou remover? SALUSVITA, 
Bauru, v. 35, n. 1, p. 119-127, 2016.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Dentista II

Número da questão: 18

Data do Envio: 27/04/22 16:07Inscrição: 168912
A questão pede que se assinale a alternativa INCORRETA sobre a fluorose dentária, sendo apresentadas as 5 alternativas,
podemos observar como incorreta a letra B, que afirma que as concentrações de fluoretos na dentina são maiores que no
esmalte de dentes fluoróticos e a letra E em que se afirma que são claramente diferenciadas do esmalte adjacente e
centralizadas na superfície. Ambas apresentam-se incorretas. 

Resposta aos Recursos
A assertiva “Em dentes fluoróticos, as concentrações de fluoretos são maiores na dentina do que no esmalte.” está correta.
Esta afirmação está descrita, exatamente desta forma, no livro da autora Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Fluoretos e saúde
bucal. São Paulo: Santos; 2008, pg. 89 do capítulo 5, intitulado “Toxidade crônica dos fluoretos”. Isto se explica porque os
cristalitos de apatita na dentina são menores do que no esmalte, o que aumenta a área de exposição, e também devido ao
elevado grau de hidratação tubular. Portanto, a alternativa "E" é a única opção INCORRETA.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 25

Data do Envio: 26/04/22 13:53Inscrição: 169885
O nível de flúor recomendado tem flutuação em faixa de variância entre 0,7 e 1,2 ppm (partículas por milhão) e depende da
média diária e anual de temperatura. A OMS sugere que a água deve ter o teor máximo de 1,5 ppm.
O que mais se aproxima em regioes quentes é a resposta D
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Resposta aos Recursos
O Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal (CECOL), da Faculdade de Saúde Pública
(FSP) da Universidade de São Paulo (USP), é parte de uma rede de Centros Colaboradores credenciados pelo Ministério da
Saúde (MS) para apoiar ações de vigilância da saúde bucal desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Atualmente, o CECOL é a melhor referência para contribuir com melhoraria da qualidade da gestão setorial, com o objetivo
de dotar o país de um sistema de vigilância da fluoretação das águas assentado em informações confiáveis e melhorar a
qualidade dos dados disponíveis sobre a cobertura da fluoretação no Brasil. Reunidos em São Paulo, nos dias 26 e 27 de
novembro de 2009, e nos dias 28 e 29 de julho de 2011, nos SEMINÁRIOS SOBRE VIGILÂNCIA DA FLUORETAÇÃO DE
ÁGUAS, pesquisadores e especialistas no assunto analisaram estudos realizados em diferentes localidades brasileiras, e
debateram os múltiplos aspectos envolvidos no desafio de proporcionar água fluoretada de excelente qualidade para todos.
O resultado destes dois seminários foi a produção do documento “Consenso técnico sobre classificação de águas de
abastecimento público segundo o teor de flúor” que se encontra no link abaixo, bem como sua referência para consulta. 
h t t p : / / w w w . c e c o l . f s p . u s p . b r / d c m s / u p l o a d s / a r q u i v o s / 1 3 9 8 1 7 7 7 1 5 _ C E C O L - U S P - C l a s s i f i c a c a o A g u a s S e g u n d o T e o r F l u o r - D o c u
mentoConsensoTecnico-2011.pdf
[CECOL/USP] Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal. Consenso técnico sobre
classificação de águas de abastecimento público segundo o teor de flúor. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo; 2011.
Portanto, o candidato consultando as referências supra citadas, poderá observar que, conforme o CECOL, para localidades
onde as médias das temperaturas máximas anuais se situam entre 26,3ºC e 32,5ºC, a melhor combinação, levando-se em
consideração, simultaneamente, o benefício e o risco, ocorre na faixa de concentração em 0,55 a 0,84 ppm.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Educador Físico

Número da questão: 18

Data do Envio: 28/04/22 13:28Inscrição: 174774
A quarta afirmativa da questão 18, leia-se
"As gorduras encontradas na forma de triglicerídeos são muito abundantes no corpo e podem ser
metabolizadas a fim de produzir energia."
abre uma margem para dupla interpretação, ao afirmar que triglicerídeos são muito abundantes no corpo, sendo que tal
afirmação varia de individuo para individuo, pois e você tem um nível alto no sangue, isso pode aumentar o risco de uma
doença cardíaca e outros problemas de saúde, não sendo recomendado possuir níveis abundantes de triglicérides no corpo.
Dito isso, verifica-se que tanto a alternativa E como a alternativa D podem ser corretas, pois não necessariamente todos os
seres humanos, nem mesmo a grande maioria possuem níveis abundantes de triglicérides no corpo, sendo recomendado o
controle dos níveis no sangue. Se a afirmativa dissesse que triglicérides são as principais gorduras do nosso corpo estaria
correta, porém deixou-se margem para interpretação, o que torna ambas as alternativas corretas.

Resposta aos Recursos
O enunciado da questão deixa claro que se refere às fontes de energia para o funcionamento do corpo humano. Dessa
forma, o triglicerídeo é a principal forma de armazenamento de gordura para fins metabólicos. A questão e as alternativas
foram baseadas na seguinte referência: KRAEMER, W. K.; FLECK, S. J.; DESCHENES, M. R. Fisiologia do exercício: teoria
e prática / 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
Kraemer, Fleck e Deschenes (2016, p. 56) afirmam que “As gorduras encontradas na forma de triglicerídios são muito
abundantes no corpo e podem ser metabolizadas a fim de produzir energia”.
Desta forma, recomenda-se pela manutenção da questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 25

Data do Envio: 26/04/22 20:44Inscrição: 174530
Entre as afirmativas, a segunda se refere a prática da GR ser exclusivamente para MULHERES EM NÍVEL DE
COMPETIÇÃO. O termo correto seria SEXO FEMININO, tendo em vista que a prática começa ainda na infância. Com
relação a prática ser somente em nível de competição, é um termo improcedente, pois a prática de todas as modalidades de
ginástica podem e estão inseridas nos planejamentos curriculares da disciplina de educação física e BNCC, auxiliando no
desenvolvimento das habilidades motoras e não somente em nível de competição, sendo que as categorias de competição
se iniciam entre 9 e 10 anos (CATEGORIA PRÉ-INFANTIL), mais uma vez afirmando ser essa faixa etária pertencente a
infância. Diante do exposto, solicito recurso da questão.
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Matéria: Educador Físico

Número da questão: 25

Data do Envio: 28/04/22 15:14Inscrição: 176590
Solicito a anulação da questão nº 25 por apresentar resposta incorreta no gabarito provisório. 
A questão diz " A ginástica rítmica é uma ramificação da ginástica que possui infinitas possibilidades de movimentos 
corporais combinados aos elementos de balé e dança teatral. Em relação a essa modalidade, assinale V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas" e segundo o gabarito provisório alega, a alternativa correta é a letra b), onde a
mesma afirma que todas as afirmações são verdadeiras. 
Porem, a segunda afirmação diz "A ginástica rítmica é uma modalidade esportiva praticada exclusivamente por mulheres em
nível de 
competição, conforme estatuído pela Federação Internacional de Ginástica." e no estatuto da federação internacional de
ginástica, edição 2022, não consta tal informação sobre a exigência de estar em nível de competição para a pratica do
esporte, gerando duvida sobre veracidade da fonte de tal afirmação podendo gerar dupla interpretação com relação a essa
afirmação, pois alegar que a pratica da modalidade esta condicionada apenas a um grupo restrito, vai contra a Carta
Internacional da Educação Física e Esporte, onde no seu artigo 1.1 diz " Todo  ser  humano  tem  o  direito  fundamental  de
acesso  à  educação  física,  à atividade física e ao esporte, sem qualquer tipo de discriminação com base em etnia, gênero,
orientação  sexual,  língua,  religião,  convicção  política  ou  opinião,  origem nacional ou social, situação econômica ou
qualquer outra"

fonte: https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_Statutes%202022%20with%20changes.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_por

Resposta aos Recursos
A segunda alternativa diz que “A ginástica rítmica é uma modalidade esportiva praticada exclusivamente por mulheres em
nível de competição, conforme estatuído pela Federação Internacional de Ginástica.” De acordo com o dicionário da língua
portuguesa, o termo mulheres é sinônimo de sexo feminino. Além disso, na alternativa não é mencionado que a ginástica
rítmica é somente em nível de competição, a alternativa menciona que “a ginástica rítmica é uma modalidade esportiva
praticada exclusivamente por mulheres em nível de competição”, ou seja, não sendo em competição pode ser realizada
também por homens.
Também se ressalta que em nível de competição, a ginástica rítmica é praticada somente por mulheres (sexo feminino). 
Desta forma, recomenda-se pela manutenção da questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 28

Data do Envio: 28/04/22 11:41Inscrição: 182946
Solicito a anulação da questão nº 28 (vinte e oito) por não apresentar resposta correta.
A questão nº28 diz: “Sobre as provas oficiais de atletismo, assinale a alternativa CORRETA:”
O gabarito provisório apresenta como alternativa correta a alternativa “E” (As corridas com barreiras são: 100m com
barreiras, 110m com barreiras e 400m com barreira).
Porém, as Provas Oficiais da Corrida com Barreiras, de acordo com as Confederação Brasileira de Atletismo (órgão máximo
responsável pelo esporte atletismo no Brasil) são:
- Feminino: 100m e 400m (categoria adulto, sub 23, juvenil e menores), 80m e 300m (categoria mirins) e 60m (categoria
pré-mirim);
- Masculino: 110m e 400m (categoria adulto, sub 23, juvenil e menores), 100m e 300m (categoria mirins) e 60m (categoria
pré-mirim).
- E também temos as provas combinadas em que as provas de Corrida com Barreiras possuem metragens diferentes das
que foram apresentadas na alternativa “E”.

Portanto, a questão 28 deverá ser anulada porque ao usar a palavra “são” (verbo “ser” no presente do indicativo) antes dos
dois pontos, delimitou-se a resposta como sendo somente provas Oficiais da Corrida com Barreiras as provas de 100m,
110m e 400m, possibilidade totalmente refutada pela Tabela de Provas Oficiais apresentada pela Confederação Brasileira
de Atletismo.
A questão foi mal formulada, errou ao não mencionar que a Corrida com Barreiras é uma Prova, errou ao não mencionar a
Categoria (adulto, sub 23, juvenil, menores, mirins ou pré-mirim) e também errou ao não dizer se as provas eram Masculinas
ou Femininas.
  
Fonte: Confederação Brasileira de Atletismo /Provas Oficiais / Regras de Competição e Regras Técnicas – Acessado no dia
28/04/2022 por meio dos endereços eletrônicos: 
•https://www.cbat.org.br/provas/provas_oficiais.asp
•https://www.cbat.org.br/repositorio/cbat/documentos_oficiais/regras/regrascompeticaoeregrastecnicas2022.pdf

Data do Envio: 28/04/22 14:56Inscrição: 176590
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Matéria: Educador Físico

Número da questão: 28

Solicito a anulação da questão nº 28 (vinte e oito) por não apresentar resposta correta.
A questão nº28 diz: “Sobre as provas oficiais de atletismo, assinale a alternativa CORRETA:”
O gabarito provisório apresenta como alternativa correta a alternativa “E” (As corridas com
barreiras são: 100m com barreiras, 110m com barreiras e 400m com barreira).
Porém, as Provas Oficiais da Corrida com Barreiras, de acordo com as Confederação Brasileira de
Atletismo (órgão máximo responsável pelo esporte atletismo no Brasil) são:
- Feminino: 100m e 400m (categoria adulto, sub 23, juvenil e menores), 80m e 300m (categoria
mirins) e 60m (categoria pré-mirim);
- Masculino: 110m e 400m (categoria adulto, sub 23, juvenil e menores), 100m e 300m (categoria
mirins) e 60m (categoria pré-mirim).
- E também temos as provas combinadas em que as provas de Corrida com Barreiras possuem
metragens diferentes das que foram apresentadas na alternativa “E”.
Portanto, a questão 28 deverá ser anulada porque ao usar a palavra “são” (verbo “ser” no presente do indicativo) antes dos
dois pontos, delimitou-se a resposta como sendo somente provas Oficiais
da Corrida com Barreiras as provas de 100m, 110m e 400m, possibilidade totalmente refutada pela
Tabela de Provas Oficiais apresentada pela Confederação Brasileira de Atletismo.
A questão foi mal formulada, errou ao não mencionar que a Corrida com Barreiras é uma Prova,
errou ao não mencionar a Categoria (adulto, sub 23, juvenil, menores, mirins ou pré-mirim) e
também errou ao não dizer se as provas eram Masculinas ou Femininas.
Fonte: Confederação Brasileira de Atletismo /Provas Oficiais / Regras de Competição e Regras
Técnicas – Acessado no dia 28/04/2022 por meio dos endereços eletrônicos:
•https://www.cbat.org.br/provas/provas_oficiais.asp
•https://www.cbat.org.br/repositorio/cbat/documentos_oficiais/regras/regrascompeticaoeregrastecn
icas2022.pdf

Resposta aos Recursos
No enunciado da questão 28 ficou faltando mencionar que se referia a provas oficiais na categoria adulta. Desta forma, abre
possibilidade para a inclusão de outras distâncias em categorias menores. Dessa forma, recomenda-se a anulação da
questão.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 30

Data do Envio: 25/04/22 18:36Inscrição: 173297
A questão de número 30 na prova de educador físico apresenta duas alternativas iguais como opção de resposta, sendo
elas a letra B e a letra D.

Data do Envio: 25/04/22 22:06Inscrição: 167879
As alternativas B e D estão iguais. Portanto, solicito anulação da questão e a devida consideração no gabarito. 

Data do Envio: 26/04/22 9:31Inscrição: 181691
Solicito a anulação da questão 30, em razão de ter sido elaborada de maneira errônea, apresentando duplicidade de
alternativas "B" e "D", incorrendo em erro e prejuízo ao candidato.

Data do Envio: 26/04/22 13:55Inscrição: 178177
À Banca Examinadora do Concurso Público  destinado ao cargo
de Educador Físico:
No dia 24 de abril foi realizada a prova escrita objetiva, cujo gabarito foi
divulgado no dia 25 de abril. Conforme publicação, a questão de número 39, que
corresponde a disciplina de conhecimentos específicos, tem como gabarito a seguinte alternativa:
B e D

Sendo assim peço respeitosamente a anulação da questão tendo em vista o erro na digitação das alternativas, levando a
possíveis conclusões equivocadas por parte do candidato.

Data do Envio: 26/04/22 15:20Inscrição: 179661
Essa questão de conhecimento específico do cargo Educador Físico, deve ser anulada, pelo fato que contém duas
respostas iguais, que seria a letra B e D.

Data do Envio: 26/04/22 19:46Inscrição: 174530
A questão apresenta 2 alternativas iguais (B e D), gerando dúvida de interpretação ao candidato. Sendo a questão mal
formulada, fica o candidato prejudicado na resolução da mesma, então solicito recurso da questão.
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Matéria: Educador Físico

Número da questão: 30

Data do Envio: 26/04/22 20:12Inscrição: 181796
Resposta duplicada

Data do Envio: 26/04/22 20:48Inscrição: 169082
A questão de número 30 possuía duas alternativas iguais, sendo a letra B e D, gerando confusão e induzindo o candidato ao
erro, devido ao erro grosseiro e invencível na elaboração das alternativas 

Data do Envio: 26/04/22 21:33Inscrição: 174457
Havia 2 alternativas com a mesma reposta, vindo a confundir e influenciar a resposta.

Data do Envio: 27/04/22 9:04Inscrição: 176498
Pedido de anulação da questão, pois as letras "B" e letra "D" estão com a mesma resposta.

Data do Envio: 27/04/22 17:02Inscrição: 180168
duas respostas iguais.

Data do Envio: 28/04/22 10:20Inscrição: 182946
Solicito a anulação da questão nº30 por dois motivos:

1 - A questão nº 30 possui erro invencível/grosseiro com duas alternativas iguais (alternativas B e D);

2 - Não há alternativa correta!
O Gabarito Provisório aponta a alternativa "E" como correta, porém, há um erro na alternativa apontada como correta.
A questão pede que seja assinalada a alternativa que contempla os itens CORRETOS e, na alternativa apontada como
correta (E - I e V, apenas) no item V afirma: " O Futebol é disputado por duas equipes compostas por onze jogadores cada",
quando na verdade, segundo as Regras Oficiais de Futebol, disponível no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol,
diz na página 43 - Sobre os Jogadores: " As partidas são disputadas por duas equipes compostas por até 11 jogadores
cada, um dos quais jogará como  goleiro. Nenhum jogo começará nem continuará se uma ou ambas as equipes tiverem
menos de sete jogadores", ou seja, o Futebol poderá ser disputado por duas equipes compostas por menos de onze
jogadores, mostrando que a questão 30 não possui resposta verdadeira.

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol - Acessado no dia 28/04/2022 por meio do endereço eletrônico
https://conteudo.cbf.com.br/cdn/202110/20211005110112_949.pdf

Data do Envio: 28/04/22 11:46Inscrição: 180653
Prezado examinador. 
Em relação à questão atual, cabe salientar que a mesma se encontra com duplicidade de respostas nas alternativas (B e D
são idênticas). Apesar de ambas estarem erradas, o fato de estarem em duplicidade já se caracteriza como passiva de
recurso, além do mais, leva inconscientemente os candidatos a assinalar uma das duas por serem idênticas.

Data do Envio: 28/04/22 13:21Inscrição: 174774
A questão possui duas alternativas iguais, a alternativa B e a alternativa D, motivo pelo qual deverá ser anulada.

Data do Envio: 28/04/22 14:56Inscrição: 176590
Solicito a anulação da questão nº30 por dois motivos:
1 - A questão nº 30 possui erro invencível/grosseiro com duas alternativas iguais (alternativas B e
D);
2 - Não há alternativa correta!
O Gabarito Provisório aponta a alternativa "E" como correta, porém, há um erro na alternativa
apontada como correta.
A questão pede que seja assinalada a alternativa que contempla os itens CORRETOS e, na
alternativa apontada como correta (E - I e V, apenas) no item V afirma: " O Futebol é disputado por
duas equipes compostas por onze jogadores cada", quando na verdade, segundo as Regras Oficiais
de Futebol, disponível no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol, diz na página 43 - Sobre
os Jogadores: " As partidas são disputadas por duas equipes compostas por até 11 jogadores cada,
um dos quais jogará como goleiro. Nenhum jogo começará nem continuará se uma ou ambas as
equipes tiverem menos de sete jogadores", ou seja, o Futebol poderá ser disputado por duas
equipes compostas por menos de onze jogadores, mostrando que a questão 30 não possui resposta
verdadeira.
Fonte: Confederação Brasileira de Futebol - Acessado no dia 28/04/2022 por meio do endereço
eletrônico https://conteudo.cbf.com.br/cdn/202110/20211005110112_949.pdf

Data do Envio: 28/04/22 16:08Inscrição: 170763
Assinale a alternativa que contempla os itens CORRETOS:
A. I e II, apenas.
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Matéria: Educador Físico

Número da questão: 30

B. III e V, apenas.
C. II e IV, apenas.
D. III e V, apenas.
E. I e V, apenas.

Tem duas alternativas iguais a letra B e D.Portanto deve ser anulada está questão.

Resposta aos Recursos
Houve um erro de digitação, no qual deixou as alternativas "B" e "D" iguais, o que pode ter confundido/atrapalhado os
candidatos. Dessa forma, recomenda-se a anulação da questão.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Engenheiro Agrônomo

Número da questão: 20

Data do Envio: 26/04/22 11:26Inscrição: 172200
A questão 20 deve ser anulada tendo em vista que o gabarito afirma ser a alternativa "D" a correta, porém a saturação de
bases V(%) e a necessidade de calagem corretas são 32,92% e 2,35 t por hectare, respectivamente e não 34% e 2,32 t
ha-1. Nem pelas regras de arredondamento esses valores conferem.

Data do Envio: 28/04/22 16:13Inscrição: 173984
Por meio deste peço a revisão da questão visto que refazendo os cálculos sobre a necessidade de calagem como se pedia
na questão, vimos que a CTC potencial é de 5,07 cmolc dm-3 como está indicado na alternativa C.
E a saturação de bases não é de 34% como está na alternativa D, a saturação correta é de 32,9283%.
Por isso a alternativa C está correta e não a letra D, como indica o Gabarito provisório, sendo então a necessidade de
revisão.

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 21

Data do Envio: 25/04/22 21:16Inscrição: 172650
À Banca Examinadora do Concurso Público da Prefeitura de Santo Antônio da Platina solicito alteração de gabarito da
questão 21 para a alternativa "A", o qual a banca computou em gabarito provisório como resposta correta a alternativa "E".
Na alternativa “E” é proposto que “o potássio deve ser aplicado em cobertura na cultura da soja e utilizar como fonte o
sulfato de amônio.” Ou seja, sulfato de amônio é uma fonte de nitrogênio, e não de potássio. Para a adubação potássica o
recomendado é utilizar formulados de NPK (nitrogênio-fósforo-potássio), como o exemplo do 30-20-20 correspondente a
alternativa “A” ou utilizar cloreto de potássio (KCl). De acordo com a Embrapa, podendo ser verificado no link a seguir, as
principais fontes de potássio para adubação mineral na agricultura são: cloreto de potássio, sulfato de potássio (48 a 50% ou
60 a 62% de K2O) e nitrato de potássio (16% de N e 46% de K2O), sendo o cloreto de potássio o mais utilizado, com cerca
de 90% do volume aplicado para suprir a necessidade de potássio na agricultura brasileira (EMBRAPA). Já para a adubação
nitrogenada, as fontes de nitrogênio (N) mais utilizadas são a uréia (45% de N), sulfato de amônio (21% de N e 23% de
enxofre - S), nitrato de potássio (13% de N e 44% de K2O), fosfato monoamônico ou MAP (10% de N e 46 a 50% de P2O5)
e fosfato diamônico ou DAP (16% de N e 38 a 40% de P2O5) (EMBRAPA). Dessa forma, a alternativa A está correta, onde
propõe que o nitrogênio deverá ser aplicado por ocasião da semeadura, utilizando fertilizantes formulados, tais como
30-30-20, o qual também fornece o fósforo e o potássio. A formulação 30-20-20 ao sendo posterior a expressão “tais como”
se demonstra apenas como um exemplo de adubação, já que a mesma sempre dependerá da análise e necessidade do
solo e cultura em questão. Fonte:https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/arvore/CONTAG01_38_711
2 0 0 5 1 6 7 1 7 . h t m l # : ~ : t e x t = A s % 2 0 p r i n c i p a i s % 2 0 f o n t e s % 2 0 d e % 2 0 p o t % C 3 % A 1 s s i o , a % 2 0 n e c e s s i d a d e % 2 0 d e % 2 0 p o t % C 3 % A 1 s
sio%20na

Data do Envio: 25/04/22 23:42Inscrição: 167887
Segundo Granjeiro e Cecílio Filho (2006), os principais fertilizantes potássicos utilizados na agricultura são o cloreto de
potássio KCl (60 a 62% de K2O e 48% de Cl), o sulfato de potássio K2SO4 (50 a 53% de K2O e 17% de S), o nitrato de
potássio KNO3 (44 a 46% de K2O e 13 a 14% de N) e o sulfato de potássio e magnésio K2SO4.2MgSO4 (22% de K2O,
22% de S e 12 a 18% de Mg). Dentre essas fontes, o KCl representa maior parte do mercado, aproximadamente 95% de
todo o potássio usado na agricultura.
Com base nos autores acima, não existe fertilizante potássico com a fonte sulfato de amônio para ser utilizado em cobertura
na soja, portanto a alternativa “E” está incorreta.
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Matéria: Engenheiro Agrônomo

Número da questão: 21

Dentre as alternativas da questão vinte e um (21), a que está correta é a alternativa “B”, onde cita que “a aplicação de
fertilizante nitrogenado na semeadura da soja ou em cobertura, além de reduzir a nodulação e a eficiência da FBN, não
favorece a incrementos de produtividade para a soja”, e de acordo com a EMBRAPA: “Resultados obtidos em todas as
regiões onde a soja é cultivada mostram que a aplicação de fertilizante nitrogenado na semeadura ou em cobertura em
qualquer estádio de desenvolvimento da planta, em sistemas de semeadura direta ou convencional, além de reduzir a
nodulação e a eficiência da FBN, não traz nenhum incremento de produtividade para a soja”. Sendo assim, altas doses de
Nitrogênio, podem sim, reduzir a FBN e consequentemente reduzir a produtividade soja.
Portanto a questão de número 21 deveria ser ALTERADO o gabarito para a alternativa “B”. 

Referências:

GRANJEIRO, L.C.; CECÍLIO FILHO, A.B. Características de produção de frutos de melancia sem sementes em função de
fontes e doses de potássio. Horticultura Brasileira, v.24, n.4, p. 450-454, 2006.

< h t t p s : / / w w w . a g e n c i a . c n p t i a . e m b r a p a . b r / g e s t o r / s o j a / a r v o r e / C O N T A G 0 1 _ 8 1 _ 2 7 1 0 2 0 0 6 9 1 3 3 . h t m l # : ~ : t e x t = R e s u l t a d o s % 2 0 o b t i
dos%20em%20todas%20as,FBN%2C%20n%C3%A3o%20traz%20nenhum%20incremento>, Acessado em 25 de abril de
2022.

Data do Envio: 26/04/22 8:19Inscrição: 174897
Solicito a alteração do gabarito de letra E (provisório) para B (item correto).

1 - o item E está incorreto, pois afirma que irá utilizar como fonte de potássio, o sulfato de amônio.
correção: De acordo com a alguns trabalhos publicados pela EMBRAPA, além de diversas empresas de fertilizantes, o
Sulfato de amônio é utilizado como fonte de Nitrogênio e Enxofre.

Sulfato de amônio como fonte de nitrogênio na adubação de mudas de erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hil.).

link para acesso:
h t t p s : / / w w w . e m b r a p a . b r / b u s c a - d e - p u b l i c a c o e s / - / p u b l i c a c a o / 3 0 8 7 7 0 / s u l f a t o - d e - a m o n i o - c o m o - f o n t e - d e - n i t r o g e n i o - n a - a d u b a c a
o - d e - m u d a s - d e - e r v a - m a t e - i l e x - p a r a g u a r i e n s i s - s t - h i l # : ~ : t e x t = S u l f a t o % 2 0 d e % 2 0 a m % C 3 % B 4 n i o % 2 0 c o m o % 2 0 f o n t e , % 2 D % 2 0
Portal%20Embrapa

2 - o item B está correto.
Com base na literatura científica publicada, o nitrogênio reduz a nodulação e a FBN.

Conclusão do artigo: "A adubação nitrogenada na cultura da soja, independente da época de aplicação e da cultivar, inibe o
número de nódulos, volume dos nódulos e matéria seca
dos nódulos e não proporciona aumento do volume radicular, matéria seca da parte aérea e do sistema radicular. Os
cultivares de soja comportam-se morfofisiologicamente de forma diferenciada à época e dose de aplicação de nitrogênio,
sendo que o
cultivar ST 797 IPRO apresentou maior nodulação e matéria seca das plantas de soja."

link para acesso:https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/rama/article/download/5959/3413/#:~:text=Alguns%20estudo
s%20reportaram%20que%20o,%2C%202006b%3B%20ARATANI%20et%20al.

Sendo assim, solicito a inversão dos gabaritos.

atenciosamente.

Data do Envio: 26/04/22 8:21Inscrição: 179146
A alternativa E é incoerente, pois, o sulfato de amônio apresenta a fórmula (NH4)2SO4. Dessa forma, sem a presença de
potássio. Além disso, o potássio geralmente é aplicado na forma de cloreto de potássio em cobertura.

Data do Envio: 26/04/22 8:47Inscrição: 167864
Gabarito está errado.
No caso a alternativa E, pois o sulfato de amônio não é fonte de potássio, mas sim de Nitrogênio.

A alternativa correta é a B. Visto trabalho científico publicado pela EMBRAPA -
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONTAG01_81_271020069133.html.
Umas das conclusões deste trabalho é: "a aplicação de fertilizante nitrogenado na semeadura ou em cobertura em qualquer
estádio de desenvolvimento da planta, em sistemas de semeadura direta ou convencional, além de reduzir a nodulação e a
eficiência da FBN, não traz nenhum incremento de produtividade para a soja." 
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Data do Envio: 26/04/22 9:10Inscrição: 168440
Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão objeto deste recurso deve ser alterado para: Alternativa B.
A aplicação de fertilizante nitrogenado na semeadura da soja ou em cobertura, além de reduzir a nodulação e a eficiência da
FBN, não favorece a incrementos de produtividade para a soja. Como será demonstrado a seguir.
“No entanto, resultados obtidos em todas as regiões onde a soja é cultivada mostram que a aplicação de fertilizante
nitrogenado na semeadura ou em cobertura em qualquer estádio de desenvolvimento da planta, em sistemas de semeadura
direta ou convencional, além de reduzir a nodulação e a eficiência da FBN, não traz nenhum incremento de produtividade
para a soja.” 
Esse trecho foi retirado do Artigo Científico “Interação bradyrhizobium e azospirllum em cultivares de soja (glycine max (l.)
Merrill) e seus efeitos na produtividade”, escritos pelos autores T. O. D. Gonzaga, A. S. Silva Filho, V. L. Silva. Comprovando
que a Alternativa B está completamente correta. 
A alternativa E colocada como correta no gabarito preliminar, está completamente errada, visto que o Sulfato de Amônio é
um sal inorgânico, que possui a composição (NH4)2SO4, fonte de Nitrogênio e Enxofre, não sendo, portanto, fornecedor de
Potássio no solo como dito na alternativa E.  Referência (https://www.gotaquimica.com.br/noticias/sulfato-de-amonio-2/)

Data do Envio: 26/04/22 9:42Inscrição: 172200
A questão 21 deve ser anulada, pois o gabarito afirma que a alternativa "E" está correta, onde diz: "o potássio deve ser
aplicado em cobertura na cultua da soja e utilizar como fonte o sulfato de amônio".

A partir desta sentença o que podemos entender? Que o sulfato de amônio é uma fonte de potássio, porém sabemos que a
fórmula do componente em questão é (NH4)2SO4, ou seja, ele é rico em nitrogênio e em enxofre, porém não apresenta
potássio em sua composição.
Talvez vocês tiveram o objetivo de dizer que o potássio deve ser aplicado em cobertura e que o sulfato de amônio é uma
opção de fertilizante a ser utilizada no cultivo da soja, mas da forma que a frase foi montada, isso não fica claro, pois
podemos interpretar que o sulfato de amônio seria uma fonte de potássio, o que não é verdade!

Data do Envio: 26/04/22 14:22Inscrição: 173072
Questão 21: Prezados (as), respeitosamente solicito recurso das questões. Há um erro claro na resposta “E” da questão 21.
A fonte citada, sulfato de amônia, fórmula química (NH4)2SO4 (Meurer, 2017; pg. 159) não tem potássio e não é utilizado
como fonte de potássio, mas sim de nitrogênio. Então não pode ser essa resposta a correta. Ao meu ver, dentre as
alternativas a resposta correta é a letra B
Dessa forma solicito, em primeira opção, a correção da resposta da letra E (alternativa do gabarito e que acredito estar
errada) para a letra B (alternativa correta que assinalei) ou em segunda opção a anulação da questão.
Referência: Meurer, E. J. Fundamentos de Química do Solo. 6ª. Ed. Porto Alegre: 2017
266p.

Data do Envio: 26/04/22 15:48Inscrição: 175062
Segundo o Gabarito oficial da Banca Examinadora, a alternativa correta para a questão seria a letra E, onde lê-se: "o
potássio deve ser aplicado em cobertura na cultura da soja e utilizar como fonte o sulfato de amônio."
Porem, segundo a literatura, o Sulfato de Amônio é fonte apenas de Nitrogênio e Enxofre, e não de Potássio como consta na
afirmação da alternativa E. 
Portanto, a questão está errada. 

Data do Envio: 26/04/22 18:12Inscrição: 168694
Prezado examinador, venho respeitosamente através deste, solicitar a revisão da questão "21" da prova para o cargo de
engenheiro agrônomo, entendendo que houve equívoco no gabarito, visto que a questão tem como correta a alternativa "E",
que diz:

"O potássio deve ser aplicado em cobertura na cultura da soja e utilizar como fonte o sulfato de amônio."

Ao analisar a questão, existe outra alternativa que também pode ser considerada correta, sendo esta a alternativa "B".

Segundo Sediyama (2016), a adubação nitrogenada para a cultura da soja é tema muito polêmico dentro da comunidade
científica. Alguns estudos reportaram que o uso de fertilizantes nitrogenados, em doses superiores a 20 kg ha–1 de N, pode
reduzir a nodulação e a eficiência da FBN, e não melhora o desempenho produtivo da cultura (HUNGRIA et al., 2006b;
ARATANI et al. 2008; KASCHUK et al., 2016).
 
Com base na literatura, em condições tropicais brasileiras o processo de Fixação Biológica de Nitrogênio através da
simbiose entre a bactéria Bradyrhizobium e a soja pode fornecer todo o Nitrogênio que a cultura necessita, desde que
respeitados os procedimentos para uma adequada nodulação. Sendo assim, a não existe comprovadamente a necessidade
de adubação nitrogenada no cultivo da soja atualmente. Sendo que a recomendação para o cultivo de soja é a utilização de
inoculante sem a suplementação com fertilizante nitrogenado(EMBRAPA, 2011). Apenas em casos isolados (sem respaldo
científico), em áreas de primeiro cultivo de soja, onde não existem populações de rizóbio no solo, falam-se na aplicação de
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baixas doses de N na semeadura (20 a 30 kg ha–1 de N) com a finalidade disponibilizar N às plantas até o início da
nodulação, o que de qualquer forma não é especificado  na questão. De tal forma a questão não pode ser considerada
errada. 

Em sustentação ao recurso, ainda evidencio que a alternativa dada como correta no gabarito, pode ser considerada
incoerente, visto que o sulfato de amônio não é fonte exclusiva e preferencial no fornecimento de potássio para a cultura da
soja, inclusive sendo prioritariamente usado para o fornecimento de nitrogênio e enxofre para a cultura, com desvantagens
de proporcionar alta salinidade no solo e acidificação. Atualmente, as principais fontes de fertilizantes contendo K, no
mundo, são cloreto de potássio (KCl) – 58 a 60% de K2O; sulfato de potássio (K2SO4) – 48 a 53% de K2O e 17 a 18% de
enxofre (S); sulfato de potássio e magnésio (K2SO4.2MgSO4) – 21-22% de K2O, 10-11% de Mg e 21-22% de S; e nitrato de
potássio (KNO3) ou salitre potássico – 13% de N e 44-46% de K2O (Reetz 2017). No Brasil, a principal fonte de K
utilizada na agricultura é o KCl, que contém de 58 a 60% de K2O (Yamada e Roberts 2005; Martins et al. 2008).

Visto o descrito acima já é possível verificar várias divergências com a alternativa considerada correta no gabarito, cabendo
a anulação ou a consideração da alternativa "B" como correta, sendo a questão que se apresenta mais coerente.

Literatura usada como referência:
HUNGRIA, M.; CAMPO, R. J.; MENDES, I. C. Fixação biológica do nitrogênio na cultura da soja. Londrina: Embrapa Soja,
2001. 48p. 

HUNGRIA,  M.;  FRANCHINI,  J.  C.;  CAMPO,  R.  J.;  CRISPINO,  C.  C.;  MORAES,  J.  Z.;  SIBALDELLI,  R.  N.;
ARIHARA,  J.  Nitrogen  nutrition  of  soybean  in  Brazil:  contribu-tions of biological N2 fixation and N fertilizer to grain yield.
Canadian Journal of Plant Science, v. 86, n. 4, p. 927-939, 2006a. Disponível em:
http://www.nrcresear-chpress.com/doi/pdf/10.4141/P05-098. Acesso em: 22 abr. 2017.

HUNGRIA,  M.;  CAMPO,  R.  J.;  MENDES,  I.  C.;  GRAHAM,  P.  H.  Contribution  of  bio-logical nitrogen fixation to the N
nutrition of grain crops in the tropics: the success of soybean (Glycine max (L.) Merr.) in South America. In: SINGH, R. P.;
SHANKAR, N.;  JAIWAL,  P.  K.  (Ed.).  Nitrogen  nutrition  and  sustainable  plant  productivity. Houston: Studium. p. 43-93,
2006b. 

KASCHUK, G.; NOGUEIRA, M. A.; DE LUCA, M. J.; HUNGRIA, M. Response of deter-minate and indeterminate soybean
cultivars to basal and topdressing N fertilization compared to sole inoculation with Bradyrhizobium. Field Crops Research, v.
195, p.  21-27,  2016.  Disponível  em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429016301630. Acesso em:
14 fev. 2018.

RAIJ, B. van. Fertilidade do solo e adubação. Piracicaba: Agronômica Ceres, 1991. 343p.

SEDIYAMA, T. Produtividade da soja. Londrina: Mecenas, 2016. 310p.

Recomendações de adubação para o Estado de Pernambuco: 3. ed. rev. Recife: Instituto Agronômico de Pernambuco,
2008. 212 p. il.

Link de trabalho científico corroborando alternativa B como correta:
https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/rama/article/view/5959/3413

Data do Envio: 26/04/22 19:14Inscrição: 172230
O gabarito preliminar considerou como resposta correta a alternativa E.
No entanto, a assertiva em questão está incorreta, pois Sulfato de Amônio, é uma fonte de Enxofre e de Nitrogênio e não de
Potássio como afirma a assertiva considerada correta pela banca. Vejamos o que dispõe a literatura sobre Sulfato de
Amônio:

“Também conhecido como SAM, o sulfato de amônio é um composto químico cuja fórmula é (NH4)2SO4. Ele geralmente é
obtido através da mistura da amônia e do ácido sulfúrico, embora ocorra naturalmente também em um mineral raro formado
em fumarolas marinhas e como resultado da queima de carvão, a mascanhite.
Em termos de nutrientes agrícolas, o sulfato de amônio contém:
o 20% de nitrogênio na forma amoniacal;
o Entre 22 e 24% de enxofre sulfatado.”

Considerando o supracitado, nota-se claramente que é impossível o Sulfato de Amônio fornecer potássio para a cultura da
soja. 
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Entre as inúmeras fontes de potássio utilizadas na cultura da soja destacam-se: cloreto de potássio e sulfato de POTÁSSIO.
Nenhum produtor em sã consciência em nosso país aplica sulfato de amônio em sua lavoura para fornecer Potássio.
Diante de todo exposto, há que se considerar a alternativa E INCORRETA e, desta forma, humildemente rogo à eminente
Banca para que ANULE essa questão.

Referências:
Site: https://blog.verde.ag/nutricao-de-plantas/entenda-o-que-e-o-sulfato-de-amonio

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_am%C3%B3nio

Data do Envio: 27/04/22 9:13Inscrição: 170052
Por meio deste recurso solicito alteração da alternativa dada como CORRETA na questão 21.

21. Considerando o manejo da fertilidade do solo, a fixação biológica do nitrogênio (FBN) e a prática adequada de adubação
para o cultivo da cultura da soja, é CORRETO afirmar:

Gabarito: E

E. O potássio deve ser aplicado em cobertura na cultura da soja e utilizar como fonte o sulfato de amônio. 

Justificativa: ERRADO. O fertilizante sulfato de amônio - (NH4)2SO4 - NÃO é fonte de potássio.

Solicito a alteração do gabarito para a alternativa "B"

B. A aplicação de fertilizante nitrogenado na semeadura ou em cobertura, além de reduzir a nodulação e a eficiência da
FBN, não favorece a incrementos de produtividade para a soja.

Justificativa: Tal informação é apresentada em vários trabalhos, como:
CRISPINO, Carla Cripa, et al. "Adubação nitrogenada na cultura da soja." Embrapa Soja-Comunicado Técnico
(INFOTECA-E) (2001).

No qual aponta-se que:
"Em todos os experimentos conduzidos em Londrina e Ponta Grossa a aplicação de 100 kg de N/ha no plantio reduziu
drasticamente a nodulação (Tabelas 1 a 4).
Nessa época, mesmo a aplicação de uma dose de N considerada baixa, 30 kg de N, também reduziu a nodulação nos oito
experimentos conduzidos. Como exemplo, a aplicação de 30 kg de N no plantio reduziu a massa de nódulos em 44% em
Londrina X PC X EMBRAPA 48 (Tabela 1) e em 86% em Ponta Grossa X PD X BRS 134 (Tabela 4), em relação à
população naturalizada do solo. Em Jaciara, a redução na massa de
nódulos formada pela aplicação de 100 kg de N no plantio foi de 20%" (CRISPINO et al, 2001, p.4).

Além de: "A adubação nitrogenada da cultura da soja, no plantio,
no florescimento ou no enchimento dos grãos é desnecessária e, portanto, não é recomendada [...]" (CRISPINO et al, 2001,
p.5)

E "Os resultados obtidos nesses nove experimentos, portanto, corroboram com aqueles obtidos em vários outros locais do
Brasil, indicando que a adubação
nitrogenada na cultura da soja é desnecessária" (CRISPINO et al, 2001, p.5)

Alternativa B - CORRETO.

Data do Envio: 27/04/22 10:15Inscrição: 177770
A resposta "E" é INCORRETA, pois o sulfato de amônio é fonte de nitrogênio e não de potássio. A resposta CORRETA é
alternativa "B", pois de acordo com a Embrapa, a aplicação de fertilizante nitrogenado na semeadura da soja ou em
cobertura, além de reduzir a 
nodulação e a eficiência da FBN, não favorece a incrementos de produtividade para a soja.

Data do Envio: 27/04/22 20:40Inscrição: 171371
Questão 21 – gabarito E 
O Potássio deve ser aplicado em cobertura na cultura da soja e utilizar como fonte o sulfato de amônio. 
Explicação: Sulfato de Amônio não é fonte de potássio.
Sulfato de amônio, (NH4)2SO4, é um sal inorgânico, que é uma importante fonte de nitrogênio (N) e enxofre (S) para a
nutrição de culturas (vegetais). Sulfato de Amônio contém 20% de nitrogênio e 22% de enxofre em sua composição. È um
produto higroscópico e solúvel e água.
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Data do Envio: 27/04/22 22:06Inscrição: 174235
21. Considerando o manejo da fertilidade do solo, a fixação biológica do nitrogênio (FBN) e a prática adequada de adubação
para o cultivo da cultura da soja, é CORRETO afirmar:
Resposta do gabarito provisório: E

Alternativa (A) - o nitrogênio deverá ser aplicado por ocasião da semeadura, utilizando fertilizantes formulados, tais como
30-30-20, o qual também fornece o fósforo e o potássio.
Justificativa: De acordo com Hungria; Campos; Mendes, (2001) a prática da adubação nitrogenada na semeadura na cultura
da soja é desnecessária. Mesmo para produções superiores a 4000 kg ha-1 de soja, o nitrogênio necessário são obtidos
exclusivamente pela inoculação, não sendo necessária nenhuma complementação com fertilizantes nitrogenados.
Assim, a alternativa (A) está INCORRETA pois o nitrogênio aplicado em semeadura na cultura da soja, não incrementa em
resultados produtivos. Sendo que a demanda de nitrogênio pela cultura da soja, pode ser suprida basicamente pela
inoculação
Alternativa (B) - a aplicação de fertilizante nitrogenado na semeadura da soja ou em cobertura, além de reduzir a nodulação
e a eficiência da FBN, não favorece a incrementos de produtividade para a soja.
Justificativa: a aplicação de fertilizante nitrogenado no plantio ou em cobertura em qualquer estádio de desenvolvimento da
planta de soja, em sistema plantio direto ou convencional, reduz a nodulação e a eficiência da fixação biológica do nitrogênio
(Hungria; Campo; Mendes, 2001).
Deste modo a alternativa (B) está INCORRETA, visto que a aplicação de fertilizante nitrogenado na semeadura da soja ou
em cobertura reduz a nodulação e a eficiência da FBN, além de não favorecer incrementos de produtividades para a soja.
Alternativa (C) - a bactéria Bradyrhizobium spp. não se associa simbioticamente com a cultura da soja, mas com a cultura do
arroz. 
Justificativa: Na cultura da soja, o processo de fixação biológica do nitrogênio ocorre pelo estabelecimento de uma relação
simbiótica, principalmente com bactérias que, pela taxonomia atual, estão classificadas no gênero Bradyrhizobium (Hungria;
Campo; Mendes, 2001).
Portanto a alternativa (C) está INCORRETA, visto que na cultura da soja o gênero Bradyrhizobium se associa
simbioticamente.
Alterativa (D) é fundamental aplicar o nitrogênio na cultura da soja em cobertura e utilizar como fonte de N a ureia
encapsulada para liberação gradativa.
Justificativa: a aplicação de fertilizante nitrogenado no plantio ou em cobertura em qualquer estádio de desenvolvimento da
planta de soja, em sistema plantio direto ou convencional, reduz a nodulação e a eficiência da fixação biológica do
nitrogênio, além de não haver incrementos na produção.
Portanto a alternativa (C) está INCORRETA.
Alternativa (E) - O potássio deve ser aplicado em cobertura na cultura da soja e utilizar como fonte o sulfato de amônio.
Justificativa: De acordo com Vitti et al. (2002) o sulfato de amônio é, um fertilizante utilizado como fonte de nitrogênio e de
enxofre. Tendo em sua composição 20% de nitrogênio e 22% de enxofre (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, 2016).
Deste modo a alternativa (E) está INCORRETA, pois, o fertilizante sulfato de amônia é uma fonte de nitrogênio (N) e enxofre
(S) e não de potássio (K).
A questão 21 não apresenta nenhuma alternativa Correta, todas as alternativas estão INCORRETAS. Deste modo a questão
deverá ser ANULADA.

VITTI, G. C.; TAVARES JR, J. E.; LUZ, P. H. C.; FAVARIN, J. L.; COSTA, M. C. G. Influência da mistura de sulfato de
amônio com uréia sobre a volatilização de nitrogênio amoniacal. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 26, n. 3, p.
663-671, 2002.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
Instrução Normativa N° 46, de 22 de Novembro de 2016. Disponível em: 
h t t p s : / / w w w . g o v . b r / a g r i c u l t u r a / p t - b r / a s s u n t o s / i n s u m o s - a g r o p e c u a r i o s / i n s u m o s - a g r i c o l a s / f e r t i l i z a n t e s / l e g i s l a c a o / i n - 4 6 - d e - 2 2 - 1
1-2016-fert-minerais-dou-7-12-16.pdf16.pdf. Aceso em 27/04/2022.

Data do Envio: 28/04/22 6:52Inscrição: 182808
Foi dada como correta a letra E. Porém, o potássio não é fornecido a partir de sulfato de amônio.

Data do Envio: 28/04/22 10:09Inscrição: 177540
Alternativa de acordo com o gabarito: E.
Alternativa assinalada: B.
Argumento: nesta questão é solicitada a marcação da alternativa correta, que o gabarito aponta como sendo a letra “E”.
Entretanto, o que é afirmado nesta alternativa não procede. Embora a adubação potássica em cobertura na cultura da soja
seja importante, o sulfato de amônio não constitui fonte de potássio, e sim de nitrogênio e enxofre. 
Aliás, a alternativa mais coerente nesta questão é a “B”, a qual sugere que a adubação nitrogenada mineral na cultura da
soja pode não favorecer a produtividade, em virtude da redução na eficiência da nodulação e fixação biológica de nitrogênio.



Concurso da Pref. Santo Antônio da Platina - Edital 001/2022 - Diversos Cargos

Página 117 de 197

Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Engenheiro Agrônomo

Número da questão: 21

Data do Envio: 28/04/22 10:21Inscrição: 174754
A alternativa E, apontada no gabarito como correta está, na verdade, incorreta. O sulfato de amônio, em sua composição
química, tem os elementos nitrogênio e enxofre, não estando presente o elemento potássio. Vejamos:
“O Sulfato de Amônio é um sólido, com forma de grânulos ou cristais. Tem cor branca, é inodoro e é um composto
inorgânico usado como fertilizante. Contém 21% ponderal de azoto sob a forma de iões de amônio e 24% de enxofre sob a
forma de iões de sulfato. O sulfato de amônio ocorre naturalmente como um mineral raro, a mascanhite em fumarolas
vulcânicas e em resultado da queima de carvão.
O Sulfato de Amônio contém 20% de nitrogênio e 22% de enxofre em sua composição. É um produto higroscópico e solúvel
em água, álcool e benzina.”
(Fonte: www:gotaquimica.com.br)

A alternativa certa seria a E se, ao final, a fonte citada fosse o sulfato de potássio ou cloreto de potássio.   Como a fonte
citada, sulfato de amônio, não contém o elemento potássio em sua composição, impossível que a resposta esteja correta.
Por outro lado, não encontrei, nas outras alternativas, nenhuma que responda corretamente ao enunciado da questão.
Pelo exposto, a questão deve ser, a meu ver, anulada.

Data do Envio: 28/04/22 12:39Inscrição: 177009
Questão 21. Resposta apresentada como a correta.
“ E. o potássio deve ser aplicado em cobertura na cultura da soja e utilizar como fonte o sulfato de amônio. “
Justificativa do cancelamento
- Não se encontra na literatura dados sobre o sulfato de amônio conter potássio em sua formulação.
O sulfato de amônio é um fertilizante que contém dois nutrientes essenciais, o nitrogênio e enxofre, em um mesmo grânulo.
Possui em sua formulação nitrogênio amoniacal, ou seja, não há perda por volatilização. O sulfato de amônio pode ser
usado tanto como um fertilizante, sendo aplicado diretamente, bem como um componente de mistura de NPK e fertilizantes
compostos.
Também conhecido como SAM, o sulfato de amônio é um composto químico cuja fórmula é (NH4)2SO4. Ele geralmente é
obtido através da mistura da amônia e do ácido sulfúrico, embora ocorra naturalmente também em um mineral raro formado
em fumarolas marinhas e como resultado da queima de carvão, a mascanhite.
Em termos de nutrientes agrícolas, o sulfato de amônio contém:
20% de nitrogênio na forma amoniacal;
Entre 22 e 24% de enxofre sulfatado.
Fonte.
https://www.gotaquimica.com.br/noticias/sulfato-de-amonio-2/

Data do Envio: 28/04/22 13:52Inscrição: 178105
Na prova escrita objetiva de Nível Superior para o cargo de Engenheiro Agrônomo, a questão de número 21 trata sobre
práticas de adubação indicadas para o cultivo da cultura da soja. De acordo com o gabarito provisório, a alternativa "E" foi
indicada como correta. Essa alternativa indica que no cultivo da cultura da soja é necessário aplicar potássio em cobertura
utilizando como fonte o sulfato de amônio.
No entanto, o fertilizante sulfato de amônio é fonte dos nutrientes nitrogênio e enxofre, conforme consta no Anexo I da
Instrução Normativa n° 39 de 8 de agosto de 2018 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2018). Dessa
forma, o sulfato de amônio não é uma fonte que poderia ser utilizada para fornecer potássio e a resposta indicada como
correta deixa dúvidas.
Referência:
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Gabinete do ministro. Instrução Normativa N° 39, de 8 de
Agosto de 2018. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 155, n. 154, p. 19, 10 ago. 2018. Disponível em:
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/08/2018&jornal=515&pagina=19. Acesso em: 28 abr.
2022.

Resposta aos Recursos

Alterar Questão para BDecisão da Banca:

Número da questão: 22

Data do Envio: 26/04/22 0:12Inscrição: 167887
Segundo EMBRAPA (2011) e Gott et al. (2014), a adubação com Nitrogênio em cobertura deve ser realizada no milho
durante os estádios fenológicos de V4 a V8.
O fornecimento de Nitrogênio para a cana-de-açúcar aumenta a concentração de clorofila e a biomassa da planta
promovendo maior crescimento vegetativo oriundo da maior atividade fotossintética (BOOIJ, VALENZUELA e AGUILERA,
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2000), além da cana-de-açúcar necessitar de grande quantidade de Nitrogênio no início do estádio 2 do perfilhamento e
crescimento (OLIVEIRA et al., 2013) sendo que, nesse período é que ocorre a aplicação do N na lavoura canavieira.
Com base nas literaturas acima, a alternativa “E” está incorreta quanto as épocas de aplicações de N e K no milho no
estádio de V12 e na cana-de-açúcar no estádio 4 - maturação.
Dentre as alternativas da questão vinte e dois (22), a que está correta é a alternativa “B”, onde cita que “a aplicação de N e K
em cobertura deve ser realizada no milho durante os estádios fenológicos de V4 a V8, e na cana-de-açúcar no início do
estádio 2 do perfilhamento”.
Portanto a questão de número 22 deveria ser ALTERADO o gabarito para a alternativa “B”. 

Referências:

BOOIJ, R.; VALENZUELA, J.L.; AGUILERA, C. Determination of crop nitrogen status using non-invasive methods. In:
HAVERKORT, A.J.; MACKERRON, D.K.L. (Eds.). Management of nitrogen and water in potato production. The Netherlands,
Wageningen Pers, 2000. p. 72-82.

GOTT, R. M.; SICHOCKI, D.; AQUINO, L. A.; XAVIER, F. O.; SANTOS, L. P. D. dos; AQUINO, R. F. B. A. de. FONTES E
ÉPOCAS DE APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO NO MILHO SAFRINHA. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.13, n.1, p.
24-34, 2014.

CRUZ et al. Milho : o produtor pergunta, a Embrapa responde. Brasília, DF : Embrapa Informação Tecnológica, 2011.

OLIVEIRA, E.C.A.; GAVA, G.J.C.; TRIVELIN, P.C.O.; OTTO, R.; FRANCO, H.C.J. Determining a critical nitrogen dilution
curve for sugarcane. Journal Plnat Nutrition Soil Science, v.000, p.1-12, 2013.

Data do Envio: 26/04/22 8:21Inscrição: 179146
A adubação com nitrogênio e potássio no milho geralmente é realizada em V3 a V5. O potencial produtivo da cultura do
milho é definido por volta dos estádios V4 e V5, de quatro a cinco folhas expandidas, respectivamente, em razão da
diferenciação floral. Nesse período, a planta origina os primórdios do pendão e da espiga, e também ocorre a diferenciação
de todas as folhas. No estádio V8, define-se o número de fileiras de grãos e, posteriormente, o número de óvulos por fileira
até o estádio V17. Assim, a aplicação de nitrogênio já na fase v12 não se justifica, exceto quando recomenda-se uma
segunda aplicação em cobertura, uma vez que todos os componentes de produção são definidos anteriormente a essa fase.
Dessa forma, a alternativa E estaria errada.

Data do Envio: 26/04/22 10:04Inscrição: 172200
A questão 22 deve ser anulada, pois segundo o gabarito, afirma-se que a alternativa "E" é a correta, porém há estudos onde
mostram que a adubação potássica realizada nos estádios iniciais do ciclo da cultura é vantajosa, já a alternativa afirma que
na cana deve-se realizar tal adubação na fase de maturação, o que não é verídico. Além disso, sabe-se que têm vários
fatores que acabam influenciando na eficácia da adubação, a exemplo do tipo de solo, formulação do fertilizante, entre
outros.
Segue o link de um desses estudos onde comprova isso, porém vários outros também estão disponíveis na literatura para
confirma que a informação expressa na alternativa não é verdadeira.

https://www.scielo.br/j/rbcs/a/qNK657xcCBsVQLZSFwTyfdR/?lang=pt&format=pdf

Data do Envio: 26/04/22 14:24Inscrição: 173072
Questão 22: Prezados (as), respeitosamente solicito recurso da questão. Segundo o Manual de Adubação e Calagem do
Estado do Paraná (Pauletti e Motta, 2019; pg 283), as recomendações para aplicação de nitrogênio (N) na cana-de-açúcar
estão incorretas. É recomendado aplicar o N 30 a 40 dias após o plantio ou no início do período de chuvas. Adubar a cana
de açúcar com N no estágio 4 – maturação não é adequado.
Ainda, segundo a Embrapa, e também separado no manual do Paraná (Pauletti e Motta, 2019), a adubação da
cana-de-açúcar varia da cana-planta para a cana-soca, pois no plantio da cana-de-açúcar a associação de bactérias
fixadoras de N2 do ar devido ao açúcar presente no tolete. Isso não foi especificado na pergunta.
No manual de adubação do Rio Grande Do Sul, por exemplo é recomendado aplicar de 10 a 20 kg de N/ha no plantio e o
restante em cobertura antes do fechamento do canavial (aproximadamente entre 90 e 100 dias após o plantio).
CQFS-RS/SC (2004) e Pauletti e Motta, (2019).
Referências: CQFS-RS/SC. Manual de adubação e calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porto
Alegre: SBCS-NRS/EMBRAPA-CNPT, 2004.
PAULETTI, V.; MOTTA, A. C. V.. Manual de adubação e calagem para o Estado do Paraná. 2o ed. Curitiba: SBCS/NEPAR,
2019. 289p
A resposta que faz mais sentido seria a B. Dessa forma, solicito em primeiro lugar a alteração da resposta E (gabarito e que
acredito ser incorreta) para a letra B (alternativa que acredito ser correta e assinalei) ou então como segunda opção a
anulação da pergunta.
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Data do Envio: 26/04/22 15:50Inscrição: 168694
Prezado examinador, venho respeitosamente através deste, solicitar a revisão da questão "22" da prova para o cargo de
engenheiro agrônomo, entendendo que houve equívoco no gabarito, visto que a questão tem como correta a alternativa "E",
que diz: 

"A aplicação de N e K em cobertura deve ser realizada no milho no estádio V12 - doze folhas completamente desenvolvidas
e na cana no estádio 4 - maturação."

Segundo a literatura, a cultura do milho atinge as maiores produtividades quando o nitrogênio é fornecido em cobertura na
fase inicial de maior exigência da cultura, ou seja, 30 a 45 dias após a semeadura (Novais et al., 1974), o que compreende
entre V4 e V8 , podendo ter uma parcela do N já fornecida no plantio.

Já em relação ao potássio, segundo a literatura a absorção mais intensa de potássio pelo milho ocorre nos estádios iniciais
de crescimento, sendo que quando
a planta acumula 50 % de matéria seca (60 a 70 dias), cerca de 90 % da sua necessidade total de potássio já foi absorvida
(Karlen et al., 1987). Com essa informação em mente, o essencial é que a cultura tenha o potássio necessário desde o
início. Considerando que a aplicação de dose alta de potássio no sulco, pode prejudicar a germinação das sementes,
principalmente em condições de déficit hídrico, o recomendado é parcelar parte da adubação na semeadura e outra parte
junto com a cobertura nitrogenada entre V4 e V6 no máximo (30 dias após o plantio).

Visto o descrito acima já é possível verificar várias divergências com a alternativa considerada correta no gabarito, cabendo
a anulação ou a consideração da alternativa "B" como correta, sendo a questão que se apresenta mais coerente.

Literatura usada como referência:
ALVES, V. M. C.; VASCONCELLOS, C. A.; FREIRE, F. M.; PITTA, G. V. E.; FRAÇA, G. E.; RODRIGUES FILHO, A.;
ARAÚJO, J. M.; VEIRA, J. R. e LOUREIRO, J. E. Milho. In: RIBEIRO, A. C.; GUIMARÃES, P. T. G.; ALVAREZ V., V. H.
(Ed.). Recomendação para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais: 5a. aproximação. Viçosa: Comissão de
Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais. Viçosa, 1999. p. 314-316.

KARLEN, D. L.; SADLER, E. J.; CAMP, C. R. Dry matter, nitrogen, phosphorus, and potassium accumulation rates by corn
on Norfolk Loamy Sand. Agronomy Journal, Madison, v. 79, p. 649-656, 1987.

Link de circular técnica da Embrapa:
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/490410/1/Circ78.pdf

Data do Envio: 26/04/22 19:17Inscrição: 172230
O gabarito preliminar considerou como alternativa correta a letra E. 
A alternativa E está incorreta. Vejamos o que dispõem algumas literaturas sobre épocas de aplicação de Nitrogênio em
cobertura na cultura do milho:
Tabela 3. Sugestões para aplicações parceladas de nitrogênio em cobertura na cultura do milho (Embrapa).
Classe textural do solo Doses de nitrogênio Número de folhas totalmente emergidas

(kg/ha) 4 a 6 7 a 8 8 a 10 10 a 12
Argilosa (36 a 60% de argila) 60 a l20 1  100 %   

> 120 50 %  50 %  
Média (15 a 35% de argila) 60 a l20  100 %   

> 120 50 %  50 %  
Arenosa (< 15% de argila) 60 a 120 50 %  50 %  

> 120 40 %  40 % 20 %
Fonte: Antônio Marcos Coelho

Percebe-se pela tabela de recomendação da Embrapa que aplicação em estádio V12 é mínima e em casos excepcionais,
pois nessa fase é até mesmo difícil de entrar na lavoura devido ao tamanho do milho, fato esse expresso na literatura da
Embrapa citada nas referências.

“...O primeiro momento importante é o período da emergência até V6, pois é neste intervalo que a planta determina o
tamanho e quantidade de folhas que terá.
Portanto se a dose de nitrogênio for intermediária e for recomendado uma adubação de cobertura, esta deverá ser realizada
no estádio V4 a V5.
Assim, vale ressaltar que a adubação não pode ser muito tardia, não podendo passar de V6, sendo melhor antecipá-la...”
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(plantae.agr.br)
... recomenda-se a aplicação de nitrogênio entre os estádios V4 e V6 quando for realizada uma única aplicação. Quando a
aplicação for parcelada em duas vezes, recomenda-se que a primeira dose seja realizada entre V3 e V5 e a segunda entre
V7 e V9. Sangoi et al (2010).

Quanto a aplicação de potássio na cultura do milho, recomenda-se aplicá-lo todo no sulco por ocasião da semeadura, em
não podendo ser feita assim, pode-se aplicá-lo em cobertura em até 30 dias após semeadura, conforme demonstra literatura
a seguir: 
“...recomenda-se a aplicação no máximo em até 30 dias após o plantio. Ou, se possível, todo no sulco do plantio do milho...”
(Blog.aegro) 

No tocante a Cana-de-açúcar, a literatura da EMBRAPA dispõe que:  a modalidade de aplicação, época de aplicação e a
quantidade de adubo varia da cana-planta para a cana-soca. Logo, nota-se que não se pode generalizar e afirmar uma
época específica, pois são inúmeros os fatores que interferem, os quais não foram expressos na referida questão pela
banca. Não foi dito, por exemplo, se a questão se referia a cana-planta ou a cana-soca.
Assim sendo, considerando que a assertiva E não traduz a época adequada para aplicação de adubação de cobertura no
milho (tanto para K como para N) e que faltam informações no quesito cana, deve-se considerar a assertiva E como
incorreta. 
Analisando as demais alternativas, podemos considerar como correta  a alternativa B, pois esta engloba a época adequada
de adubação de cobertura para milho (V4 a V8) e uma época adequada para cobertura em cana-planta durante a operação
quebra-lombo (estádios iniciais e não maturação) como demonstra a literatura:
“...unidades produtoras de cana-de-açúcar vêm fazendo a cobertura nitrogenada aplicando-se no plantio parte da dose
recomendada (20 kg/ha de N) e o restante (30 a 60 kg/ha) na operação de quebra-lombo, juntamente com uma dose
complementar de K. Esse manejo parcelado tem possibilitado o aumento do aproveitamento da fertilização nitrogenada e
potássica pela cana-planta...” (Revista Campo & Negócios) 
Diante do exposto, resta evidente que esta questão foi mal elaborada, e assim sendo, humildemente rogo à eminente Banca
para que altere o gabarito e considere como correta a alternativa B, ou ANULE a questão.

Referências:
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/milho
https://www.plantae.agr.br/blog/2021/02/25/nitrogenio-na-cobertura-do-milho-quando-aplicar
https://blog.aegro.com.br/potassio-para-milho
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Nutricao+cana
https://revistacampoenegocios.com.br/adubacao-nitrogenada-no-plantio-da-cana
Sangoi L., da Silva P.R.F., Argenta, G., Rambo, L. Ecofisilogia da cultura do milho para altos rendimentos. Lages: Graphel,
2010.

Data do Envio: 27/04/22 10:15Inscrição: 177770
A resposta do gabarito provisório "E" é INCORRETA e a alternativa "B" é a CORRETA, pois a aplicação de N e K em
cobertura no milho pode ser realizada durante os estádios fenológicos de V4 a 
V8, e na cana-de-açúcar de acordo com o Prof. Godofredo Cesar Vitti, deve ser realizada antes do fechamento do canavial.

Data do Envio: 27/04/22 13:18Inscrição: 168836
A resposta que foi colocada como certa nessa questão é a letra “E”, falando que a aplicação de N e K deve ser feita no milho
em estádio V12. Mas isso não está correto, esse manejo nesse estádio é muito difícil de se fazer pois a planta já está
grande dificultando a entrada de implementos na área.
A aplicação de N a K em milho ocorre entre os estádio V4 e V8, como diz na literatura e como ocorre na prática.

Data do Envio: 27/04/22 19:06Inscrição: 170052
Por meio deste recurso solicito alteração da alternativa dada como CORRETA na questão 22.

22. Considerando o manejo da fertilidade do solo e a dinâmica das exigências de nutrientes do milho e da cana-de-açúcar
ao longo do ciclo produtivo, além da otimização dos efeitos das adubações de cobertura no solo e melhor aproveitamento
dos nutrientes aplicados, é CORRETO afirmar.

Gabarito: E

E. a aplicação de N e K em cobertura deve ser realizada no milho no estádio V12 - doze folhas completamente
desenvolvidas e na cana no estádio 4 - maturação.

Justificativa: ERRADO. Fora de época.
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Solicito a alteração do gabarito para a alternativa "B".

B. A aplicação de N e K em cobertura deve ser realizada no milho durante os estádios fenológicos de V4 a V8, e na
cana-de-açúcar no início do estádio 2 do perfilhamento.

PARA MILHO - A literatura aponta que a adubação de cobertura deve ser realizada entre os estádios apontados na
alternativa B.

A informação dada como correta pela alternativa "B" é apresentada em trabalhos como: COELHO, A. M. "Nutrição e
adubação do milho (Circular Técnica 78)." Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa Milho e Sorgo,
Sete Lagoas, Minas Gerais (2006).

Em Tabela 4. Sugestões para aplicações parceladas de nitrogênio em cobertura na cultura do milho. Para doses de 60 a
120 kg/ha recomenda-se a aplicação de até 100% da dose é recomendada entre 6 e 7 folhas totalmente emergidas
(COELHO, 2008, p.6).

E em: MAGALHÃES, P. C., and FREDERICO O.M DW. "Fisiologia da produção de milho." Embrapa Milho e Sorgo-Circular
Técnica (INFOTECA-E) (2006).

"De V6 até o estádio V8, deverá ser aplicada a adubação nitrogenada em cobertura" (MAGALHÃES et al. 2006, p. 5).

PARA CANA-DE-AÇÚCAR:

Em: ORLANDO FILHO, J. Nutrição e adubação da cana-de-açúcar no Brasil. Piracicaba: Instituto do Açúcar e do
Álcool/PLANALSUCAR, 1983. 369 p.

"O nitrogênio é particularmente importante no período de formação da cultura, isto é, no estado que se inicia imediatamente
após a brotação e termina no fechamento o canavial, que normalmente ocorre em torno de três a cinco meses após o
plantio. É nessa época que se dá a formação dos perfilhos, para tanto, é necessária certa disponibilidade de nitrogênio no
solo. A partir do fechamento do canavial, a cultura entra num período de crescimento acelerado, desde que haja boas
condições de temperatura e umidade. Sem uma quantidade mínima de nitrogênio no solo, durante o estado de formação da
cultura tanto o número quanto o desenvolvimento de perfilhos das plantas são afetados."

E ainda em: Aude, Maria Isabel da Silva. ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR E SUAS
RELAÇÕES COM A PRODUTIVIDADE. Ciência Rural [online]. 1993, v. 23, n. 2.

"O estádio de perfilhamento é afetado por diversos fatores, entre eles os climáticos, adubação, cultivares e práticas
culturais."
"Adubação com nitrogênio favorece o perfilhamento. Toletes provenientes de canaviais bem nutridos produzem maior
número de perfilhos."

Logo, considerando as informações referenciadas e o conteúdo da alternativa, sugiro alteração do gabarito da alternativa "E"
para a alternativa "B".

Data do Envio: 27/04/22 20:39Inscrição: 171371
Questão 22 – gabarito E 
A aplicação de N e K em cobertura deve ser realizada no milho no estádio V12 – doze folhas completamente desenvolvidas
e na cana no estádio V4 - maturação.

MILHO: Em relação à época de aplicação, os melhores resultados para produtividade de milho foram obtidos quando foi
realizada adubação em V2, V4 e V8, independentemente da fonte de Nitrogênio. 
Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.13, n.1, p.2008.

Explicação: Os estágios vegetativos iniciais a partir do V3 e V4 onde a planta do milho possui quatros folhas formada é o
período de maior necessidade de N, até estádio V6. Alguns autores consideram importante aportar o N até estágio V8, como
neste trabalho publicado pela revista Brasileira de Milho e Sorgo. Portanto realizar adubação com N no estádio V12 não é
recomendado.
A adubação de K em cobertura segue a mesma recomendação para N em cobertura.

CANA DE AÇÚCAR: Na cana de açúcar segundo Vitti et al (2005), a adubação em cobertura com N e K devem serem feitas
antes do início do fechamento do canavial, no início do estádio 2 no perfilhamento. 
Explicação: Portanto a afirmativa que esta deve ser feita no estádio 4 - maturação é errônea, pois, este é o ultimo estádio
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fenológico da planta de cana-de-açúcar onde o aproveitamento destes macronutrientes não trará incremento em
produtividade nesta fase da cultura.

Data do Envio: 27/04/22 22:07Inscrição: 174235
22. Considerando o manejo da fertilidade do solo e a dinâmica das exigências de nutrientes do milho e da cana-de-açúcar
ao longo do ciclo produtivo, além da otimização dos efeitos das adubações de cobertura no solo e melhor aproveitamento
dos nutrientes aplicados, é CORRETO afirmar: 
Resposta do gabarito provisório: E
Alternativa (E) - a aplicação de N e K em cobertura deve ser realizada no milho no estádio V12 - doze folhas completamente
desenvolvidas e na cana no estádio 4 - maturação.
Justificativa: No sistema de preparo convencional, recomenda-se aplicar entre 10 e 30 kg/ha de N na semeadura,
dependendo da expectativa de rendimento, e o restante da dose em cobertura a lanço ou em sulco, quando as plantas
estiverem com quatro a seis folhas expandidas (estádios fenológicos V4 a V6). Em condições de precipitação intensa ou se
a dose de N for elevada, pode-se fracionar a aplicação em duas partes, com intervalo de 15 a 30 dias. 
No sistema plantio direto, recomenda-se aplicar entre 20 e 40 kg/ha de N na semeadura, quando esta for feita sobre
resíduos de gramíneas, e entre 10 e 20 kg/ha de N, quando a semeadura for sobre resíduos de leguminosas. Bons
resultados têm sido obtidos com a antecipação da adubação nitrogenada em cobertura para os estádios fenológicos de três
a cinco folhas (V3 a V5) em lavouras sob sistema plantio direto, especialmente nos primeiros anos de implantação do
sistema e em solos com baixa disponibilidade de N. 
O fracionamento da adubação nitrogenada é estimulado quando a dose do nutriente a aplicar é elevada, podendo-se aplicar
50% da dose quando as plantas estiverem nos estádios fenológicos V4 a V6 e os 50% restantes, nos estádios V8 a V9.
(EICHOLZ et al., 2020).
Entretanto, ao contrário do nitrogênio, em que é possível maior flexibilidade na época de aplicação, sem prejuízos na
produção, o potássio deve ser aplicado no máximo até 30 dias após o plantio. Sendo que com 30 dias após o plantio o milho
se encontra entre os estádios V2 a V4 (Coelho; França, 1995).
Além, disso no estádio V12 as entre linhas da cultura do milho estão fechadas, e as plantas se encontra com alturas que
inviabilizam o tráfego de máquinas para se realizar a adubação de cobertura de N e K. 
Para a cultura da cana-de-açúcar a adubação de cobertura com nitrogênio e potássio devem ser realizadas antes do
fechamento do canavial, ocasionalmente ocorrendo na fase do início do perfilhamento (Vitti et al., 2005).

A alternativa (B) que diz: a aplicação de N e K em cobertura deve ser realizada no milho durante os estádios fenológicos de
V4 a V8, e na cana-de-açúcar no início do estádio 2 do perfilhamento. Esta alternativa (B) é a CORRETA ou  ANULAR a
questão.

COELHO A. M.; FRANÇA, G. E. Seja o doutor do seu milho: Nutrição e adubação. Potafós: arquivo do agrônomo nº 2. 2ª
edição – ampliada e totalmente modificada, setembro 1995.

EICHOLZ, E.; BREDEMEIER, C.; BERMUDEZ, F.; MACHADO, J. D. A., GARRAFA, M.; BISPO, N.; AIRES, R. (2020).
Informações técnicas para o cultivo do milho e sorgo na região subtropical do Brasil: safras 2019/20 e 2020/21. Embrapa
Clima Temperado-Livro técnico (INFOTECA-E). Disponível em:https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/202011/230
9 2 8 2 8 - i n f o r m a c o e s - t e c n i c a s - p a r a - o - c u l t i v o - d o - m i l h o - e - s o r g o - n a - r e g i a o - s u b t r o p i c a l - d o - b r a s i l - s a f r a s - 2 0 1 9 - 2 0 - e - 2 0 2 0 - 2 1 . p d f .
Acesso em: 27/04/2022.

VITTI, G. D.; QUEIROZ, F. E. C.; OTTO, R.; QUINTINO, T. A. Nutrição e Adubação da Cana-de-açúcar. Bebedouro, SP:
[s.n.], 2005. Disponivel em:
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Nutricao+cana+GVitti_000fh3r3vzp02wyiv80rn0etnmc6zamd.pdf. Acesso
em: 27/04/2022.

Data do Envio: 28/04/22 6:52Inscrição: 182808
No gabarito está como correta a letra E.

Porém, a adubação na cultura do milho não deve ser realizada apenas em V12, pois a planta já estará saindo de seu estágio
vegetativo e entrando no reprodutivo. Sabe-se que o desenvolvimento do potencial produtivo do milho começa em V4, dessa
forma é ali que as adubações devem começar.

Para a cultura da cana de açúcar, o estádio de maturação já está próximo a colheita e a adubação nessa época será de
retorno extremamente ineficiente para a cultura.

Data do Envio: 28/04/22 10:09Inscrição: 177540
Alternativa de acordo com o gabarito: E.
Alternativa assinalada: B.
Argumento: o enunciado solicita para marcar a alternativa correta, a qual no gabarito é indicada como sendo a letra “E”.



Concurso da Pref. Santo Antônio da Platina - Edital 001/2022 - Diversos Cargos

Página 123 de 197

Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Engenheiro Agrônomo

Número da questão: 22

Porém, ao contrário do que a alternativa afirma, não é recomendável realizar as adubações de cobertura na cultura do milho
em estágio V12, ou na cana-de-açúcar durante a maturação.
No milho, o fornecimento de nitrogênio e potássio em cobertura é comumente realizado a partir do estágio V4. Quanto à
cana-de-açúcar, as adubações de cobertura devem ser feitas enquanto as plantas estão em desenvolvimento vegetativo.
Dessa forma, a alternativa mais coerente é a letra “B”.

Data do Envio: 28/04/22 12:42Inscrição: 177009
Questão 22. Resposta apresenta como a correta.
“E. a aplicação de N e K em cobertura deve ser realizada no milho no estádio V12 –doze folhas completamente
desenvolvida e na cana no estádio 4 – maturação . “ 
Justificativa do cancelamento
- A recomendação de cobertura deve se iniciar no estádio v2-v4.
“Entretanto, experimentos conduzidos no Brasil evidenciaram que a aplicação parcelada de nitrogênio em duas, três ou mais
vezes para a cultura do milho, com doses variando de 60 a 120 kg/ha, em solos de textura média e argilosa, não refletiram
em maiores produtividades em relação à uma única aplicação na fase inicial de maior exigência da cultura, ou seja, de 30 a
35 dias após a semeadura.”
“Entretanto, ao contrário do nitrogênio, em que é possível maior flexibilidade na época de aplicação, sem prejuízos na
produção, o potássio deve ser aplicado no máximo até 30 dias após o plantio.”
“Recomendação de adubação no milho para o Estado do Paraná”
“Segundo o manual de adubação no milho e calagem para o estado do Paraná é recomendado realizar a calagem de
maneira a elevar a saturação por bases (V%) para 70% sempre que a mesma estiver abaixo de 60%.”
“No que diz respeito à adubação nitrogenada, recomenda-se a aplicação de 30 a 50 kg ha-1 de nitrogênio na semeadura e o
restante em cobertura, quando as plantes estiverem entre os estágios vegetativos V2 e V6.”
“Caso o solo em questão seja arenoso, deve-se parcelar a adubação nitrogenada de cobertura quando a dose recomendada
for superior a 100 Kg ha-1, sendo que a primeira aplicação deve ocorrer quando as plantas estiverem entre os estágios
vegetativos V2 e V4 e a segunda aplicação quando as plantas estiverem entre V6 e V7. Em solos argilosos a dose só deve
ser parcelada caso seja superior a 120 Kg ha-1.”
“Para a adubação no milho nitrogenada deve-se seguir as recomendações da tabela a seguir:”
 
Fontes. 
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/milho/arvore/CONTAG01_47_168200511159.html
h t t p s : / / a g r o . g e n i c a . c o m . b r / 2 0 2 0 / 0 2 / 1 1 / a d u b a c a o - n o - m i l h o / # : ~ : t e x t = N o % 2 0 q u e % 2 0 d i z % 2 0 r e s p e i t o % 2 0 % C 3 % A 1 , d e % 2 0 5 % 2
0mmolc%20dm%2D3.

Data do Envio: 28/04/22 16:13Inscrição: 173984
Conforme literatura vemos que a cobertura de N é K deve ser feita em v4 e v8, conforme alternativa B. O gabarito provisório
indica a letra E, o que seria totalmente fora do contexto de cobertura em milho. Por isso peço a revisão da questão. 

Resposta aos Recursos

Alterar Questão para BDecisão da Banca:

Número da questão: 25

Data do Envio: 27/04/22 10:15Inscrição: 177770
Na alternativa "D", o fenômeno descrito refere-se a capilaridade da água, ou seja, o processo de a água subir por um tubo
estreito, contra a força da gravidade. O fenômeno acontece porque a água adere às paredes do tubo e a tensão superficial
tende a nivelar a superfície, elevando-a e, por coesão, mais água entra na parte de baixo do tubo. O processo continua até
que haja no tubo água suficiente para que a força da gravidade contrabalance a força de adesão. Dessa forma, essa
resposta está mal formulada, pois considera apenas a força de adesão, logo, deve ser CANCELADA.

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 28

Data do Envio: 28/04/22 16:13Inscrição: 173984
O gabarito provisório indica a letra D como correta, porém numa análise da questão percebe-se que as siglas estão erradas
uma vez que ILP como mencionado na prova está incorreto, o certo seria ILF, o qual traz o significado de integração
lavoura-floresta, como se pedia na questão de integração, além de informações desconexas no texto da respectiva
alternativa. Por isso peço a revisão da questão para a correção da alternativa para a letra C, visto que essa alternativa
contém as siglas corretas para a  questão, que seria de ILPF integração lavoura-pecuaria-floresta, e texto correto com o que
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se pedia na questão.

Resposta aos Recursos

Alterar Questão para CDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 26/04/22 1:07Inscrição: 167887
Segundo EMBRAPA (2007), a maioria das cultivares melhoradas e resistentes à ferrugem atualmente em cultivo tem como
fonte de resistência o material denominado Híbrido de Timor, selecionado pelo Centro de Investigação das Ferrugens do
Cafeeiro (CIFC), Oeiras-Portugal. O Híbrido de Timor tem sua origem, possivelmente, em um cruzamento natural entre
Coffea arabica x Coffea canephora, em que, provavelmente, um gameta não-reduzido de um cafeeiro da espécie Coffea
canephora tenha combinado com outro gameta normal de um cafeeiro da espécie Coffea arabica.
Atualmente, no Brasil, existem muitas cultivares derivadas do Híbrido de Timor. do IAPAR: IAPAR 59, IPR 97, IPR 98, IPR
99, IPR 104, IPR 107 e IPR 108.
Com base na EMBRAPA (2007), ela menciona que as cultivares de café IAPAR 59 e IPR 107 são resultantes de um
cruzamento natural entre Coffea arabica x Coffea canephora, sendo assim a alternativa “C” deveria ser considerada como
incorreta, pois a denominação correta para essas cultivares são Híbrido de Timor, onde apresenta tanto Coffea arábica,
quanto Coffea canéfora, e não somente Coffea arábica L., como é mencionado no texto da alternativa.
Dentre as alternativas da questão trinta e dois (32), nenhuma está correta.
Portanto a questão de número 32 deveria ser ANULADA. 

Referência:

CARVALHO, C. H. S. de. Cultivares de café. Brasília: EMBRAPA, 2007.

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 33

Data do Envio: 26/04/22 14:28Inscrição: 173072
Questão 33. Prezados (as), respeitosamente solicito recurso da questão. Segundo a Embrapa, o momento correto não é
exclusivamente o estádio palito de fósforo, mas sim ENTRE“ palito de fósforo” e “orelha de onça”. Isso gerou uma dúvida,
pois a pergunta é enfática e direta. Não da margem para interpretação de parte da resposta estar correta.
Referência: Bergo, C. L.; Sá, C. P.; Sales, F. Produção de Mudas de Cafeeiros por sementes e estacas. 2002. Disponível
em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPAF-AC/4541/1/cirtec44.pdf 

Dessa forma, solicito a anulação da pergunta.

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 34

Data do Envio: 26/04/22 10:07Inscrição: 168440
Ilustríssima Banca Examinadora, venho por este recurso pedir a Anulação da Questão 34.
Alternativa correta: 
A) a broca da cana-de-açúcar Diatraea saccharalis e Diatraea flavipennela ocasiona quando da incidência na cultura
a morte de gema apical, a perda de peso, enraizamento aéreo, colmos quebrados e entrenós atrofiados, orifícios que
possibilitam a penetração de fungos, causando a podridão vermelha, consequentemente, inversão de sacarose e perdas de
rendimento, sendo a medida de controle viável o controle biológico com a liberação de Trichograma galloi e/ou de Cotesia
favipes.

Justificativa: O nome escrito do Trichograma galloi está escrito da forma incorreta, o correto é Trichogramma Galloi. 
Este tipo de erro de escrita pode induzir a marcar outra alternativa, visto que para uma alternativa estar correta todos os
elementos devem estar corretos, incluindo a nomenclatura de nomes científicos. Desconsiderando a alternativa, por se tratar
também de método avaliação, testando o conhecimento individual das nomenclaturas cientificas. 
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A taxonomia do Gênero e suas nomenclaturas científicas podem ser identificadas na Tese de Doutorado, Taxonomia do
Gênero Trichogramma WestWood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) na América do Sul, 1833 da autora Ranyse Barbosa
Querino da Silva.

As espécies Trichogramma é do gênero Trichogrammatidae. 

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 35

Data do Envio: 26/04/22 12:08Inscrição: 167887
Segundo EMBRAPA (2007): “a proposta original de Fehr e Caviness (1977) não apresenta subdivisões dos estádios de
desenvolvimento da soja. Entretanto, para melhor detalhamento do estádio R5, Ritchie et aI. (1977), propõem sua subdivisão
em cinco sub-estádios: R5,1 - grãos perceptíveis ao tato (o equivalente a 10% da granação); R5,2 - granação de 11 % a
25%; R5,3 - granação de 26% a 50%; R5,4 - granação de 51 % a 75%; R5,5 - granação de 76% a 100%.” 
Conforme a citação direta acima do trecho da EMBRAPA (2007), fica explicito que não foram os autores Fehr e Caviness
(1977) que apresentaram as subdivisões dos estádio fenológicos que estão presentes em todas as alternativas da questão
trinta e cinco (35), sendo assim esta questão deveria ser anulada, pois conforme a EMBRAPA (2007) foram Ritchie et aI.
(1977), que propuseram as subdivisões dos estádios fenológicos da soja.
Dentre as alternativas da questão trinta e cinco (35), nenhuma está correta.
Portanto a questão de número 35 deveria ser ANULADA. 

Referências:

FEHR, W.R.; CAVINESS, C.E. Stages of soybean development. Ames: lowa State University of Science and Technology,
1977. 11 p. (Special Report 80).

FARIAS, J. R. B.; NEPOMUCENO, A. L.; NEUMAIER, N. Ecofisiologia da Soja. Circular Técnica 48 - EMBRAPA Soja.
Londrina, 2007.

RITCHIE, S.W.; HANWAY, J.J.; THOMPSON, H.E.; BENSON, G.O. How a soybean plant develops. Ames: lowa State
University of Science and Technology, 1977. 20p. (Special Report, 53).

Data do Envio: 26/04/22 14:26Inscrição: 173072

Questão 35. Prezados (as), respeitosamente solicito recurso da questão. A classificação de Ferh e Caviness (1977) não
apresenta subdivisão dos períodos reprodutivos. Portanto, segundo o material original publicado pelos referidos autores,
todas as alternativas não se enquadram. As subdivisões foram sendo proposta por outros autores, e não por Ferh e
Caviness (1977).
https://dr.lib.iastate.edu/entities/publication/58c89bfe-844d-42b6-8b6c-2c6082595ba3 
FEHR, W.R.; CAVINESS, C.E. STAGES OF SOYBEAN DEVELOPMENT. Ames: Iowa State University, (Special Report, 80),
12p. 1977.
Dessa forma, solicito a anulação da questão 35.

Data do Envio: 26/04/22 22:52Inscrição: 168694
Prezado examinador, venho respeitosamente através deste, solicitar a revisão da questão "35" da prova para o cargo de
engenheiro agrônomo, entendendo que houve equívoco no gabarito, visto que a questão tem como correta a alternativa "D",
que diz:

"A escala fenológica foi publicada por Fehr e Caviness (1977), as fases são divididas em duas, sendo a vegetativa e a
reprodutiva; na vegetativa, os estádios são Ve, Vc, V1, V2, V3, Vn e, na reprodutiva, os estádios são: R1, R2, R3, R4, R5.1,
R5.2, R5.3, R5.4, R5.5, R6, R7.1, R7.2, R7.3, R8.1, R8.2 e R9." 

Com base na literatura, a proposta de Fehr e Caviness (1977) não apresenta subdivisões dos estádios de desenvolvimento
da soja conforme aponta a questão. Inclusive, tem-se como o último estádio de desenvolvimento da soja o R8, denominado
de maturação plena, que se caracteriza pela presença de 95 % das vagens apresentando coloração
de vagens maduras. Entretanto, para melhor detalhamento dos estádios, Ritchie et al. (1977) propôs a subdivisão em
subestádios.

O uso de uma linguagem unificada na descrição dos estádios de desenvolvimento agiliza o seu entendimento porque facilita
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a comunicação entre os diversos públicos envolvidos com a soja. Portanto, a metodologia de descrição dos estádios de
desenvolvimento deve apresentar uma terminologia única, ser objetiva, precisa e universal, ser capaz de descrever um único
indivíduo ou uma lavoura inteira e ser capaz de descrever qualquer cultivar.

Sendo a escala de Fehr & Caviness (1977) a escala universal e tendo o texto da questão associado a publicação apenas  ao
autor exclusivamente, não citando as subdivisões complementares propostas por Ritchie et al. (1977), todas as alternativas
da questão passam a estar incorretas, cabendo portanto a anulação da mesma.

Literatura usada como referência:
FEHR, W.R.; CAVINESS, C.E. STAGES OF SOYBEAN DEVELOPMENT. Ames: Iowa State University, (Special Report, 80),
12p. 1977.

CIAMPITTI, I. A. CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA SOJA. IPNI; K-STATE:RESEARCH AND EXTENSION;
KANSAS SOYBEAN COMMISSION, 2017. Disponível em:<https://www.npct.com.br/npctweb/npct.nsf/article/BRS-3140/$File/
Download%20-%20Fases%20de%20desenvolvimento%20da%20cultura%20do%20milho%20(K-State).pdf>

POTAFOS. COMO A PLANTA DE SOJA SE DESENVOLVE. Disponível em:
< h t t p s : / / w w w . n p c t . c o m . b r / n p c t w e b / n p c t . n s f / a r t i c l e / B R S
3140/$File/Como%20a%20Planta%20da%20Soja%20Desenvolve.pdf> 

Link de circular técnica da Embrapa:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/470308

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 38

Data do Envio: 28/04/22 12:43Inscrição: 177009
Questão 38. Resposta apresentada como a correta. 
“B. a capacidade de suporte é a taxa de lotação máxima de animais que pode ser colocada na pastagem e que maximiza a
produtividade por área com ligeira queda no desempenho individual do animal, porém, sem causar degradação a pastagem
e garantindo a persistência e sustentabilidade do pastejo. “ 
Justificativa do cancelamento
- Não se encontra na literatura dados sobre queda de desempenho individual do animal.
“A capacidade de suporte é expressa em termos do número máximo de animais suportados pela pastagem, sem causar a
degradação da mesma.”
“Como a lotação é o número de animais por unidade de área, e a pressão de pastejo é o número de animais por unidade de
forragem disponível, a capacidade de suporte é a lotação no ótimo de pressão de pastejo. “
 
Fonte. 
https://old.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/ct/ct01/10capacidade.html
https://pastocomciencia.com.br/2019/06/02/capacidade-de-suporte/

Data do Envio: 28/04/22 16:42Inscrição: 168836
A questão correta afirma que o animal pode ter uma queda no desempenho individual, mas isso não pode ocorrer. 
Gostaria que seja verificada essa resposta.
Obrigado 

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 39

Data do Envio: 28/04/22 15:05Inscrição: 167887
Segundo EMBRAPA (2017): “Em pastagens de baixo valor nutritivo, a proteína torna-se o “primeiro” fator limitante e deve ser
inicialmente suplementada. Nesse caso, a suplementação proteica tende a aumentar o consumo e a digestibilidade da
forragem, além de incrementar a produção animal.”
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Portanto, a suplementação com proteicos é uma prática necessária e recomendada pela EMBRAPA (2007) para que ocorra
o correto desenvolvimento da pecuária de corte em épocas críticas do ano com baixa disponibilidade de pastagem.
Segundo EMBRAPA (2007): “a suplementação energética de pastos consorciados durante a época seca é tecnicamente
recomendada para a terminação de bovinos de corte”. “O melhor desempenho foi obtido com o fornecimento diário de 1,5 kg
por cabeça de suplementação alimentar”.
Por fim, segundo Frizzo et al. (2003), a substituição de parte do consumo de forragem por suplemento eleva a taxa de
lotação sem reduzir o ganho individual, devido ao aumento no consumo de energia.
Dentre as alternativas da questão trinta e nove (39), a alternativa “B” classifica que o sistema extensivo da pecuária de corte
seja exclusivamente com pastagem, e conforme a literatura acima não é uma verdade absoluta, pois a EMBRAPA verificou
em seus estudos que a suplementação é uma prática vantajosa e recomendada para ter um melhor desempenho com o
fornecimento diário de 1,5 kg por cabeça de suplementação alimentar. 
Já a alternativa C, apresenta o sistema extensivo com a utilização de base alimentar com pastagens nativas e cultivadas e
suplementos minerais, que são essenciais para uma boa dieta, ainda acrescenta a utilização de suplementos
proteicos/energéticos que vão proporcionar uma dieta balanceada e, conforme a literatura acima, considera uma prática
recomenda. Além disso, não é considerado sistema semi-intensivo pelo fato dos animais não receberem alimentação
durante todo o ciclo, ou seja, apenas nas épocas críticas de estiagem e baixa quantidade de forragem.
Portanto, a questão de número 39 deveria ter como gabarito a alternativa “C”. 

Referências:

A.; ROCHA, M. G. da; RESTLE, J.; MONTAGNER, D. B.; FREITAS, F. K. de; SANTOS, D. T. dos. Suplementação
energética na recria de bezerras de corte mantidas em pastagem de inverno. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 32,
n. 3, p. 643-652, 2003.

SALES, M. F. L. ANDRADE, C. M. S. SÁ, C. P. FARINATTI, L. H. E. Suplementação Energética para Bovinos de Corte em
Pastos Consorciados durante a Época Seca no Acre. Circular Técnica 74 - EMBRAPA Acre. Rio Branco, AC, 2017. ISSN
0100-9915.

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 40

Data do Envio: 26/04/22 8:21Inscrição: 179146
O Decreto Nº 4.074, DE 4 DE JANEIRO DE 2002 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4074.htm#) especifica
o termo “agente biológico de controle” como se referindo ao organismo que possibilita o controle de outro organismo
potencialmente nocivo a cultura. Em várias bulas, como no caso do produto GALLOIBUG® é especificado como classe
inseticida (“Agente biológico de controle”). Há definições também em relação a adjuvantes, aditivos, além da definição de
agrotóxico. Contudo, todos os “agentes biológicos de controle” seguem a legislação dos agrotóxicos, mas não
necessariamente se enquadram na mesma categoria. Além disso, o termo “bioquimicamente” se refere à atuação do
inseticida em processos bioquímicos no inseto. Contudo, nem todo inseticida, em específico aos biológicos atuam na
bioquímica do inseto, como no caso do fungo Metarhizium anisopliae que atua colonizando o inseto ou como no caso do
Cotesia flavipes que atua parasitando o inseto. Dessa forma, a alternativa C estaria errada.

Data do Envio: 27/04/22 10:37Inscrição: 171723
Inseticida biológico não é agrotóxico .
agrotóxico é um produto Químico.

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Engenheiro Civil

Número da questão: 16

Data do Envio: 26/04/22 17:05Inscrição: 180437
Acredito que a questão tenha ficado confusa e o desenho tenha sido mal elaborado (faltou o símbolo do apoio).
A questão pede o momento fletor no apoio, porém no desenho, não temos o desenho do apoio, apenas do engaste. Dessa
forma, não dá para saber se a laje está em balanço, por exemplo.
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Número da questão: 16

Resposta aos Recursos
A interpretação das questões é parte integrante do processo.
O desenho apresenta todos os vínculos necessários ao processo de cálculo, dos quais cita-se o vínculo engastado (à
esquerda) e o vínculo livre (à direita). O momento fletor solicitado, neste caso, refere-se ao vínculo engastado, pois trata-se
do único vínculo existente na figura.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 20

Data do Envio: 26/04/22 17:17Inscrição: 180437
Acredito que a questão tenha que ser anulada, por ter ficado confusa. A questão diz: "Dentre os diversos AGREGADOS que
podem ser empregados na construção civil...." e considera a alternativa C- cal hidratada, como a correta. Acontece que a cal
hidratada é um aglomerante. 
Dentro das alternativas está o seixo rolado, que se trata de um agregado que não é muito recomendado para concreto.
"O fato da superfície ser lisa prejudica a aderência entre os materiais, reduzindo a resistência do concreto e facilitando a
ocorrência de patologias como exsudação e segregação dos elementos que o compõe."
h t t p s : / / n e o i p s u m . c o m . b r / s e i x o - r o l a d o - n o - c o n c r e t o / # : ~ : t e x t = A s % 2 0 c a r a c t e r % C 3 % A D s t i c a s % 2 0 d o % 2 0 s e i x o % 2 0 r o l a d o & t e x t =
A%20resist%C3%AAncia%20do%20seixo%2C%20assim,um%20problema%20para%20o%20concreto.

Resposta aos Recursos
A interpretação das questões é parte integrante do processo. A questão trata dos agregados utilizados no concreto de
cimento Portland, e neste sentido, a cal hidratada não é agregado, e sim aglomerante, como bem mencionado. 
Muito embora em literatura cite-se as problemáticas de cada agregado utilizado, a cal hidratada continua sendo um
aglomerante, que jamais deve ser utilizada em concreto armado, e neste caso, mantém-se a alternativa correta.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 21

Data do Envio: 26/04/22 17:43Inscrição: 180437
A questão cobrada consta na LEI Nº 527, DE 27 DE OUTUBRO DE 2006, que Dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo no
Município de Santo Antônio da Platina, e dá outras providências.

Porém a mesma não consta para o edital no cargo de Engenheiro Civil, apenas o código de obras e a lei orgânica.
Acredito que a questão deva ser anulada.

Data do Envio: 26/04/22 23:13Inscrição: 170240
A presente questão merece ser anulada visto que a mesma abordou conteúdo disposto na Lei nº 527/2006 (Dispõe sobre o
Uso e Ocupação do Solo no Município de Santo Antônio da Platina, e dá outras providências) o que não é contemplado no
anexo IV (conteúdo específicos de cada cargo...) do Edital nº 001/2022 publicado no dia 10 de fevereiro de 2022 e suas
retificações.
Os únicos assuntos solicitados no edital sobre leis municipais são: a Lei Orgânica, e, o Código de Obras do Município de
Santo Antonio da Platina. Todavia, a questão em comento não aborda nenhuma das referidas leis mencionadas e que
constam no conteúdo programático e sim a Lei nº 527/2006, porém, conforme já esclarecido esta lei não consta no anexo
IV.
Portanto, tal questão não deveria ter sido objeto de cobrança pela banca examinadora, assim, requer seja esta anulada.

Resposta aos Recursos
O conteúdo programático apresenta, conforme mencionado, o Código de Obras e a Lei Orgânica, porém ambos, quando
tratam da classificação do uso de solo urbano, referenciam a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município, ou seja, fazem
parte do conteúdo programático.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 25

Data do Envio: 25/04/22 17:52Inscrição: 169723
Alvenaria -- Descontar apenas a área que exceder a 2,00m² em cada vão. Por exemplo: calcula-se a área da parede inteira,
depois desconta-se os vãos; para aqueles com 5,00m² serão descontados apenas 3,00m². A área de 2 m² é devido ao
trabalho que o pedreiro terá para requadrar o vão.
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Número da questão: 25

logo, a questao mostra uma parede de 9,0 x 2,5m = 22,5m² 

1 vao de 1,50m² e outro de 2,75m², logo o valor a descontar é de 2,75m²

22,50 - 2,75 = 19,75m² essa é a resposta correta, LETRA D 

Data do Envio: 26/04/22 21:00Inscrição: 178520
Segundo os critérios de medições SINAPI e CDHU, tabelas oficiais utilizadas para orçamentos em obras públicas, a área de
medição para alvenaria de vedação deve ser a área líquida, descontando-se todos os vãos.

Data do Envio: 26/04/22 23:14Inscrição: 170240
A presente questão merece alteração de Gabarito para alternativa D, visto que a questão solicita ao candidato a
apresentação da quantidade de alvenaria em um boletim de medição para pagamento emitido por um engenheiro, sendo
que segundo MATTOS (2006), quando num pano de parede existirem aberturas, como portas, janelas, basculantes,
elementos vazados, etc., há algumas regras práticas a serem seguidas para o adequado levantamento da área de alvenaria
que é demonstrado a seguir:

• Área da abertura inferior a 2 m² - despreza-se o vão da abertura, isto é, não se faz desconto algum na parede;

• Área da abertura igual ou superior a 2 m² - desconta-se da área total o que exceder a 2 m².
 

Como a questão abordou o procedimento de fiscalização de uma obra pública, não referenciando o local e a referência, é
importante citar que o Instituto de Obras Públicas do Espirito Santo (IOPES) elaborou um Roteiro para Procedimentos de
Levantamentos LABOR – IOPES com edição em 2008 que também segue o mesmo critério de MATTOS (2006). Assim
segue adiante a transcrição do método de cálculo do IOPES disposto na página 10 deste Roteiro:

5 - PAREDES E PAINÉIS
5.1- ALVENARIA DE VEDAÇÃO.
Para cálculo das quantidades de alvenaria, computam-se separadamente as áreas de paredes para cada tipo ou espessura.
As paredes curvas devem ser levantadas separadas das paredes retas. As áreas de alvenaria são calculadas
considerando-se o comprimento das paredes em planta e o pé-direito, subtraindo-se apenas a área que exceder, em cada
vão, a 2m². Vãos com área inferior ou igual a 2m² não são descontados, bem como elementos estruturais de concreto
inclusos na alvenaria (vigas, pilares). Esse critério visa compensar o trabalho de requadro dos vãos ou a execução do
encontro da alvenaria com os elementos estruturais. (grifo próprio)

Logo, seguindo a recomendação de MATTOS (2006) e o LABOR-IOPES (2008) toda abertura cuja dimensão seja inferior a
2 m² deve ser desconsiderada, ou seja, no caso da questão apresentada, deve-se desconsiderar a janela com área de 1,50
m² para o cálculo do levantamento do boletim de medição. Já as aberturas com dimensões iguais ou superiores a 2 m² deve
ser descontada na área de alvenaria, sendo assim, a janela apresentada na questão cuja área corresponde a 2,75 m² deve
ser considerada e utilizada como desconto na área de alvenaria para o cálculo do levantamento do boletim de medição.
Com isso, segue o cálculo para o levantamento do boletim de medição de quantidade de alvenaria que será paga:

• Área total de alvenaria: 9,00 m x 2,50 m = 22,50 m²
• Janela de 1,50 m²: deve ser desconsiderada por ter área inferior a 2 m²;
• Janela de 2,75 m²: deve ser considerada e utilizada como desconto na área da alvenaria por ter área igual ou superior a 2
m²;

Logo o levantamento total do boletim deve ser: 22,50 m² - 2,75 m² = 19,75 m² o que corresponde ao valor apresentado na
alternativa D.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

MATTOS, Aldo Dórea. Como preparar orçamentos de obras: dicas para orçamentistas, estudos de caso, exemplos. São
Paulo: Editora Pini, 2006.

Instituto de Obras Públicas do Espirito Santo – IOPES. Roteiro para Procedimentos de Levantamentos LABOR – IOPES.
Governo do Estado do Espirito Santo. Espírito Santo, 2008. Disponível em: <https://iopes.es.gov.br/Media/iopes/Fa%C3%A7
a%20Certo/Roteiro%20para%20procedimentos%20de%20levantamentos%20LABOR%20-%20IOPES.pdf> Acesso em 26
de abril de 2022.

Data do Envio: 27/04/22 16:17Inscrição: 167207
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Área Total da Parede 9,00 x 2,50 = 22,50m².
Área total de Janelas 1,50 + 2,75 = 4,25m².

Área de Parede menos Área de Janelas:
22,50m² - 4,25m² = 18,25m².

Resposta aos Recursos
Até 2,00m² não desconta-se a área do vão, e acima deste valor, desconta-se somente o excedente de 2,00m². Tal atitude se
faz necessária devido a compensação do trabalho para requadro de vãos. 
Neste caso a área de alvenaria total é 22,50m² e o desconto é somente de 0,75m², perfazendo a medição de 21,75m² de
alvenaria.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 26

Data do Envio: 27/04/22 15:55Inscrição: 170028
Ilustríssimos Examinadores, conforme publicação do gabarito provisório a questão de n°26 tem como correta a alternativa E.
A questão tem como tema as instalações prediais de água fria, a qual pede que seja marcado a alternativa que NÃO atende
os requisitos quanto as exigências a se observar no projeto durante a vida útil da edificação.
Porém a questão encontra-se desatualizada, sendo que ela traduz exatamente o que descreve a NBR 5626/1998 -
Instalação Predial de Água Fria, no seu item 5.1.2 (Exigências ao observar no projeto). Entretanto a NBR 5626/1998, está
desatualizada, sendo publicada uma nova edição em 2020
A NBR 5626/2020 - Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, execução, operação e manutenção, no item 6.2
(Requisitos sobre Projetos), descreve os seguintes requisitos quanto as exigências a se observar no projeto durante a vida
útil da edificação:
?a) preservar a potabilidade da água potável; ?
b) assegurar o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade adequada e com pressões e vazões compatíveis
com o funcionamento previsto dos aparelhos sanitários, peças de utilização e demais componentes e em temperaturas
adequadas ao uso; ?
c) considerar acesso para verifcação e manutenção; 
?d) prover setorização adequada do sistema de distribuição; ?
e) evitar níveis de ruído inadequados à ocupação dos ambientes; ?
f) proporcionar aos usuários peças de utilização adequadamente localizadas, de fácil operação; 
?g) minimizar a ocorrência de patologias; ?
h) considerar a manutenibilidade; ?
i) proporcionar o equilíbrio de pressões da água fria e da água quente a montante de misturadores convencionais, quando
empregados.
Em nenhum momento a NBR 5626/2020 cita como requisito a economia de energia no sistema predial de água fria, sendo
apenas citada a economia de energia no sistema predial de água quente, conforme especifica principalmente no ANEXO D
da norma, que descreve as generalidades, geração, distribuição e uso final de água quente.
Dessa forma a questão além de desatualizada, induz ao erro, visto que cita exclusivamente o sistema de instalações
prediais de água fria, não citando em nenhum momento as instalações de água quente, caracterizando também a alternativa
C como alternativa a ser marcada.
Diante das evidentes conjunturas, pede e espera-se a anulação da questão.

Resposta aos Recursos
A questão em tela refere-se aos requisitos que devem ser observados para projetar as instalações prediais de água fria.
Muito embora esteja norteada em legislação pertinente, a mesma não refere-se à legislação.
A questão não traduz exatamente o descrito na 5626/2020 e em sua versão anterior de 1998, uma vez que a alternativa
correta, neste caso E, não está contemplada nas referidas normas. 
Ademais, a alternativa C mencionada, “Promover economia de água e energia”, está implícita na normativa vigente, bem
como em manual da concessionária pública de fornecimento de água e, também, na literatura que trata da área. Não há que
se falar em projetar instalações de água fria sem levar em consideração a economicidade de água e energia, sendo tais
insumos correlatos na grande maioria das situações.
Neste sentido, considerando o solicitado na questão, NÃO é correto afirmar que as instalações de água fria devem ser
projetadas de modo a “garantir o fornecimento de água em quantidade adequada, com pressões e velocidades compatíveis
com o funcionamento dos aparelhos sanitários, QUANDO HOUVER POSSIBILIDADE”.

Manter QuestãoDecisão da Banca:
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Data do Envio: 26/04/22 23:16Inscrição: 170240
A presente questão merece ser anulada pelos seguintes motivos explicitados a seguir:
O primeiro motivo deve-se ao fato de que a questão abordou conteúdo relacionado as Funções do fiscal de obras públicas,
no entanto o tema não está abarcado no anexo IV (conteúdo específicos de cada cargo...) do Edital nº 001/2022 publicado
no dia 10 de fevereiro de 2022 e suas retificações.
No edital, não há sequer alguma menção sobre Fiscalização em sentido amplo, sendo que a única menção distante de
fiscalização de obras está no conteúdo “Orçamentos: qualificação de serviços, composição de preços, cronograma
físico-financeiro, medições de serviços executados” o que é estaria relacionado unicamente com a função expressa na
Alternativa B da questão que segue “B. Proceder, a cada trinta dias, ou fração menor, conforme cronograma
físico-financeiro, as medições de serviços executados”. 
O segundo motivo está relacionado com o próprio texto da Alternativa B acima citado, que menciona o prazo de trinta dias,
ou fração menor, conforme cronograma físico-financeiro, para proceder as medições dos serviços executados, no entanto,
conforme as recomendações do TCU (2014) segue:

A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pelo contratado, onde estão registrados os
levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente
executados. A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar
rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medição e pagamento. (grifo próprio)

Desta forma, não há que se falar em prazo de trinta dias para proceder as medições e sim seguir as planilhas de orçamento
e contrato, além dos relatórios periódicos elaborados pelo contratado.
Além dos motivos acima mencionados, é importante destacar que não há uma normatização que atribua as funções de fiscal
de obra pública conforme estabelecido nas alternativas. Há o decreto nº 73.140/73 que regula as licitações e contratos,
relativos a obras e serviços de engenharia e que atribui as seguintes funções ao fiscal:

Art. 83. Cabe à fiscalização, desde o início dos trabalhos até a aceitação definitiva, verificar a perfeita execução do projeto e
o atendimento das especificações e das disposições de manutenção, bem como solucionar os problemas executivos.
Parágrafo único. A fiscalização é exercida no interesse exclusivo da Administração; não exclui nem reduz a responsabilidade
do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes a apuração da ação ou omissão funcional na forma
e para os efeitos legais.
Art. 84. Compete especificamente à fiscalização da execução de obras:
I - fornecer ao contratado todos os elementos indispensáveis ao início da obra, dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar da
data da vigência do contrato. Tais elementos constarão, basicamente, da documentação técnica julgada indispensável,
inclusive dados para a locação da obra, nível de referência, pontos cardeais e demais elementos necessários, podendo o
contratado, dentro de 5 (cinco) dias, solicitar explicações e novos dados, caso em que o prazo de início será contado da data
do esclarecimento da matéria pela Administração;
II - esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentados pelo contratado;
 III - expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas ao contratado;
 IV - autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
V - promover, com a presença do contratado, as medições dos serviços efetuados e emitir certificados de habilitação a
pagamentos;
 VI - transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações de projeto aprovadas e alterações de prazos e cronogramas;
VII - dar à Administração imediata ciência de ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades ao contratado ou à
resolução do contrato;
VIII - relatar oportunamente à Administração ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras ou em relação a terceiros;
IX - solicitar à Administração parecer de especialistas, em caso de necessidade.
(grifo próprio).

Assim, não há que se falar em exigir o uso correto de equipamentos de proteção individual e coletiva ou determinar a
retirada de qualquer subordinado à contratada que comprometam o bom andamento dos serviços.
Verificando, as informações constantes nas alternativas são itens abarcados em contratos de órgãos públicos, no entanto,
não há como utilizá-los como parâmetro, visto que são mutáveis, dinâmicos e diversos entre os órgãos públicos consultados.
Se analisado as funções e atribuições do fiscal conforme normas da Associação Brasileira de Norma Técnica (ABNT) na
NBR 5671/90 segue suas atribuições:

3.7 Fiscal
Pessoa física ou jurídica, legalmente habilitada, para verificar o cumprimento parcial ou total das disposições contratuais.
3.7.1 Fiscal técnico
Fiscal, conforme definido acima, com atribuições relativas unicamente aos aspectos técnicos (ver Lei nº 5.194).
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3.7.2 Fiscal administrativo
Fiscal, conforme definido acima, com atribuições relativas unicamente aos aspectos administrativos.
...
5.7 Do fiscal
5.7.1 É de responsabilidade do fiscal, em sentido geral:
a) comprovar perante o executante: - sua condição de fiscal e a abrangência de sua atividade; - sua habilitação legal e
competência nas áreas de suas atribuições;
b) indicar seu preposto, no caso do fiscal se tratar de pessoa jurídica, o qual deverá também ter a necessária habilitação
legal e competência nas áreas de sua atribuição;
c) notificar, a quem de direito, as inadimplências contratuais ou infringências da legislação das partes e as penalidades
respectivas, quando previstas no contrato;
d) responder pelos prejuízos decorrentes da sua atuação quando for comprovada sua impropriedade.
5.7.2 É prerrogativa do fiscal, em sentido geral, ter acesso aos locais de atividades e aos documentos relacionados com sua
atuação.
5.7.3 É de responsabilidade do fiscal técnico, além do constante em 5.7.1:
a) fazer-se presente no local dos trabalhos, quando necessário;
b) preservar a autonomia técnica do executante;
c) receber oportunamente os serviços executados, de acordo com o contrato, quando tiver esta delegação;
d) alertar os intervenientes quanto ao cumprimento das medidas de segurança previstas em regulamentos normativos,
normas legais, referentes à medicina e segurança do trabalho e normas brasileiras registradas compulsórias.
5.7.4 É prerrogativa do fiscal técnico, além do constante em 5.7.2:
a) recusar serviços executados em desacordo com o contrato ou com o projeto;
b) determinar a rejeição de materiais, equipamentos e componentes que estiverem em desacordo com as especificações
constantes em contrato;
c) vetar o emprego de pessoal comprovadamente desqualificado para a atividade que exerce;
d) proibir a utilização de apetrechos, ferramentas e máquinas comprovadamente inadequados;
e) determinar a paralisação dos trabalhos que estiverem sendo executados, quando em desacordo com o projeto ou com o
contrato;
f) ser comunicado em tempo hábil da ocorrência dos eventos por ele previamente relacionados, em que sua presença se
fizer necessária.
5.7.5 É de responsabilidade do fiscal administrativo, além do constante em 5.7.1, manter sigilo das informações a que tiver
acesso por força de sua atuação.
5.7.6 É prerrogativa do fiscal administrativo, além da constante em 5.7.2, determinar a paralisação de práticas
administrativas em desacordo com o convencionado.
(grifo próprio)

Logo, analisado a questão e as alternativas da questão sob a óptica da ABNT e verificando o conteúdo programático
disposto no Anexo IV do Edital nº 001/2022, a questão merece ser anulada considerando que não existe resposta adequada
para a referida questão. 
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Resposta aos Recursos
A fiscalização de obras púbicas está contemplada nos diversos elementos do anexo IV, principalmente no tocante a Lei geral
de licitações (8.666/93). A lei supra estipula que as obras e serviços de engenharia podem ser executadas em duas formas:
Execução Direta e Execução Indireta. Neste sentido, a menos que a entidade pública possua em seu quadro técnico, uma
gama diversificada de profissionais nas diversas áreas da construção civil e engenharia para Execução Direta, todos as
obras e serviços deverão ser executados de forma Indireta, ou seja, deverão ser licitados e, neste sentido, obrigatoriamente
deverão ser FISCALIZADOS.
O Decreto 23.569/1933, que trata da regulação do exercício da profissão do engenheiro civil, em seu Art. 28 descreve a
fiscalização como atividade inerente do engenheiro civil.
A Orientação Administrativa n° 006/2016 da Procuradoria Geral do Estado, esclarece em seu escopo as atribuições do fiscal
de obras e serviços e engenharia, dentre as quais, não consta a atividade mencionada na alternativa “A”.
Da mesma forma, o Caderno 06 – Contratação de Obra, elaborado pelo excelentíssimo procurador geral do estado Hamilton
Bonatto, e disponibilizado pela Paraná Edificações, autarquia do Estado do Paraná, em seu item 6.3.1 demonstra as
atividades de competência EXCLUSIVA da fiscalização, dentre as quais, não consta a atividade mencionada na alternativa
“A”.

Orientação Administrativa n° 006/2016 – PGE
(https://www.pge.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-10/6.pdf)

Caderno 06 – PRED (https://www.paranaedificacoes.pr.gov.br/Pagina/Cadernos-Orientadores)

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 33

Data do Envio: 28/04/22 14:41Inscrição: 176647
O Texto que consta na alternativa B dada como a correta no gabarito preliminar está errado e em desacordo com o que diz a
NBR 6492.

Na alternativa B está escrito: “A fachada é a representação gráfica DOS planos externos da edificação. Os cortes
transversais e longitudinais podem ser marcados na fachada.”

Tal sentença, da maneira como está escrita, define “fachada” como uma representação gráfica de TODOS os planos
externos da edificação, o que não é verdadeiro.

Fachada é a representação gráfica de UM plano externo de uma edificação, tal como pode ser compreendido pelo texto
dado pela NBR: “Representação gráfica DE planos externos da edificação. Os cortes transversais e longitudinais podem ser
marcados nas fachadas.”

A diferença, embora pareça pequena, deforma o sentido correto da definição de “fachada”, tornando, portanto, a alternativa
B ERRADA.

Diante do exposto acima, venho solicitar à banca a ANULAÇÃO da questão 33 por não existir alternativa correta.

Resposta aos Recursos
A preposição "DE" e sua contração "DOS"não interfere na interpretação da questão e sua resolução. Como é de
conhecimento a elaboração de projetos arquitetônicos é concebida em 3 dimensões, sendo comumente "planificada" em 2
dimensões para impressão. Neste sentido, a fachada é a representação gráfica dos planos externos da edificação. 

Ou seja, os planos externos de dada edificação são conhecidos pelo projetista. Eles podem ser quantificados e nominados.
Fachada norte, fachada sul, fachada leste, Fachada oeste, dentre outras.

Além do mais, a representação gráfica de uma fachada, transmite as informações de somente 2 dimensões da edificação,
variando entre os eitos X, Y e Z, como exemplo. Neste sentido, uma fachada a ser representada nos eixos X e Y, irá
contemplar os diversos planos do eito Z.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Engenheiro Eletricista
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Número da questão: 18

Data do Envio: 26/04/22 12:04Inscrição: 182840
Com relação aos limites de queda de tensão trazidos pela NBR 5410:2010, temos, de acordo com a seção 6.2.7, os
seguintes valores:

a) 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT, no caso de transformador de
propriedade da(s) unidade(s) consumidora(s);
b) 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT da empresa distribuidora de
eletricidade, quando o ponto de entrega for aí localizado;
c) 5%, calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega com fornecimento
em tensão secundária de distribuição;
d) 7%, calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no caso de grupo gerador próprio.

Ainda, de acordo com a seção 6.2.7.2:

6.2.7.2. Em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%

Com relação aos motores, a norma traz que, de acordo com o item 6.5.1.3.2:

6.5.1.3.2 O dimensionamento dos condutores que alimentam motores deve ser tal que, em regime permanente, as
quedas de tensão nos terminais do motor e em outros pontos de utilização da instalação não ultrapassem os
limites estabelecidos em 6.2.7.1.

Assim sendo, vemos que a norma não estabelece nenhum limite de queda de tensão entre quadro de distribuição geral e
terminal, ou entre quadro de distribuição terminal e cargas de alimentação. Os limites de queda de tensão estabelecidos
pela norma vão depender das características da instalação, isto é, se ela é atendida diretamente em tensão secundária, ou a
partir de gerador próprio, etc, o que não foi informado pela alternativa. A norma faz menção a queda de tensão de circuitos
terminais, que não pode ser superior a 4%, o que tornaria as questões "C" e "E" corretas, e, como a norma não faz menção
as quedas de tensões entre quadro geral e terminal, as únicas alternativas corretas seriam as mencionadas. Assim sendo o
gabarito deve ser alterado para alternativa "C" ou "E" ou a questão deve ser anulada por  cobrar informações que não estão
contidas na NBR5410. 

Data do Envio: 26/04/22 21:10Inscrição: 171961
De acordo com o artigo 6.2.7 (Quedas de tensão) da NBR-5410, queda de tensão verificada não deve ser superior aos
seguintes valores:
- 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT;
- 5%, calculados a partir do ponto de entrega, em tensão secundária de distribuição;
- Em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%.

Ou seja, na pior das hipóteses, a queda pode chegar aos 4% em circuitos terminais (tomadas, lâmpadas). A única
alternativa cabível seria a “E”, pois o valor de 4% é admissível a partir do quadro geral até outro quadro, ou circuito terminal.

Data do Envio: 27/04/22 7:38Inscrição: 180779
Prezados, referente à questão 18 gostaria de manifestar um pedido de recurso visto que não há resposta correta disponível
para essa questão, segue o motivo:
Começando com o primeiro erro que é referente à queda de tensão que ocorre entre o quadro de distribuição terminal e
motor. Conforme a ABNT NBR 5410:2004, capítulo 6.5.1.3.3, a queda de tensão admissível para um motor em partida é de
10% (no máximo). Como a questão não deixa claro se o motor já está em regime permanente ou partindo, isso já invalida a
questão. 
Porém, há um segundo erro, onde cita a queda de tensão que ocorre entre o quadro geral e o quadro de distribuição
terminal. No capítulo 6.2.7.1 da referida norma, atentemo-nos ao item “c)” desse capítulo. O item em questão menciona: a
queda de tensão máxima permitida em qualquer ponto do circuito é de 5% quando o fornecimento ocorre em tensão
secundária de distribuição, enquanto o capitulo 6.2.7.2 afirma que a queda de tensão máxima nos circuitos terminais é de
4%. Dadas as afirmações podemos concluir o seguinte, caso o ponto de entrega ocorra no quadro geral temos que a queda
de tensão permitida entre esse e o quadro terminal é de 1% no máximo.

Dado os motivos é possível afirmar que não existe resposta correta.
“6.2.7.1 Em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser superior aos seguintes
valores, dados em relação ao valor da tensão nominal da instalação:
(...)c) 5%, calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega com fornecimento em tensão
secundária de distribuição; (...)”,
“6.2.7.2 Em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%.”,
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“6.5.1.3.3 Queda de tensão na partida do motor
O dimensionamento dos condutores que alimentam motores deve ser tal que, durante a partida do motor, a queda de tensão
nos terminais do dispositivo de partida não ultrapasse 10% da respectiva tensão nominal, (...)”.

Data do Envio: 27/04/22 20:43Inscrição: 183815
Conforme ABNT NBR 5410:2004
6.2.7.2 Em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%.

Desta forma, a alternativa correta é a letra E

Resposta aos Recursos
os dados foram retirados da versão anterior da norma vigente

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 21

Data do Envio: 25/04/22 19:14Inscrição: 176959
A alternativa III está incorreta, pois, o enunciado diz "a tensão do condutor neutro junto a carga não é igual a zero, porque
toda corrente de desequilíbrio do sistema retorna pelo neutro", entretanto, quando não há corrente de desequilíbrio a tensão
do condutor neutro é zero. Então, ao utilizar o termo "a tensão do condutor neutro junto à carga não é igual a zero" restringe
a expressão, dessa forma, enfatiza que essa tensão nunca é zero. Para que o enunciado fosse correto sugiro que fosse
enunciado da seguinte forma "No Sistema TN-C, a tensão do condutor neutro junto à carga não é igual a zero, quando não
há equilíbrio de fase, porque, nesse caso, toda a corrente de desequilíbrio do sistema retorna pelo neutro". Portanto, sugiro a
anulação da questão, pois não há alternativa correta caso apenas a afirmativa III esteja incorreta.

Data do Envio: 25/04/22 23:27Inscrição: 176002
Olá, sobre a primeira afirmação da questão 21;

O sistema TN é composto por 3 sistemas, os quais são TN-S, TN-C e TN-C-S.

Dito isto, de fato o esquema TN-S a afirmativa é verdadeira, contudo para TN-C isto não é verdade.

Vejamos, no sistema elétrico trifásico, temos o neutro aterrado no transformador, ou seja é um TN, mais precisamente um
TN-C. Com isto, é possível afirmar que a distância é muito longa? SIM! a distância é longa (apesar de gerar interpretação).

Em instalações antigas, principalmente no interior alimentado com F+F com ausência de neutro, levando em consideração
sistema copel (F+N=127), para que haja a tensão 127V disponível na residência o que é recomendado? exatamente um
aterramento TN-C, visto que obteremos neutro e terra comum.

e retomando ao ponto das distâncias, acredito eu, que considera-se distância longa um padrão elétrico no interior, devido a
distância entre fonte e carga, sendo no seguinte exemplo uma residência, um galpão ou uma estufa, por exemplo.

Adicionalmente para aterramentos TN, é INCORRETO afirmarmos que não necessamos de uma malha própria de
aterramento, comumente chamado de BEP, não podemos considerar nossa carga aterrada, quando apenas o padrão de
energia está aterrado.

Além disso, segue a seguinte citação, obtida da fonte, (PORPINO, José Carlos Pacheco. "Aterramento elétrico: esquemas
de aterramento convencionais e para equipamentos eletrônicos." (2002)."

segue a citação obtida na página 31:

"Quando um condutor PEN é instalado em um edifício, independentemente do seu comprimento, o mesmo sofre queda de
tensão de frequência industrial..."

O que pode-se afirmar? que sim! Aterramento tipo TN-C podem ser utilizados em longas distâncias e não podemos
generalizar o conceito da forma como estava escrito na afirmativa I.

Grato.

Data do Envio: 26/04/22 21:10Inscrição: 171961
Na afirmação “I”, não existe norma que afirme que o aterramento TN é utilizado quando a fonte é perto da carga. O
esquema é definido conforme necessidades de proteção ou por exigência quanto ao funcionamento do mesmo. Não é
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correto determinar qual sistema usar de acordo com a distância entre fonte e carga, se a distância for grande será realizado
o dimensionamento adequado, cada sistema possui sua singularidade, dessa forma é necessário analisar cada situação,
como onde será utilizado, sua finalidade principal, e o que a norma exige para cada aplicação. Questão errada.
Na afirmação “II”, não é sempre que será dado preferência ao esquema TN-C, é necessário analisar as características da
instalação antes de iniciar o projeto, como onde será utilizado, sua finalidade principal, e o que a norma exige para cada
situação. Não existe sistema preferencial. Questão errada.
Na afirmação “III”, nem toda carga terá junto ao neutro tensão diferente de zero, e nem toda corrente de desequilíbrio
retorna pelo neutro, tudo vai depender das características de instalação carga, a maior influência seria em caso de neutro
rompido no aterramento. Questão errada.

Portanto, a questão deveria ser anulada por falta de alternativas.

Data do Envio: 27/04/22 23:23Inscrição: 183815
A afirmação:
I- O sistema TN é utilizado quando a distância da fonte de alimentação e da carga não é muito grande.   
Está afirmativa afirma que este tipo de aterramento não pode ser utilizado com distancia maiores não fica clara está
afirmação. Existe outras formas de aterramento conforme o TT que também pode ser utilizado, visto que está distância não
muito grande fica vaga, pois uma distância não muito grande sem referência em um referencial, não fica uma distância
definida causando dúvida na interpretação da questão.

distância definida causando dúvida na interpretação da questão.
III- No sistema TN-C, a tensão do condutor neutro junto á carga não é igual a zero, porque toda corrente de desequilibrio do
sistema retorna pelo neutro.
Para medir a diferença de potencial precisa de dois pontos dintintos a afirmativa III, não deixa claro se a medição é feita
entre fase e terra ou fase e neutro.

Resposta aos Recursos
Na afirmativa I em nenhum momento foi afirmado que o sistema TN seria o único sistema adotado quando a distância da
fonte de alimentação e da carga não é muito grande. Além do mais, Segundo (Cotrim, 2003) o sistema TN é utilizado
quando a distância da fonte de alimentação (e aqui pode ser o secundário do transformador) e da carga não é muito grande.
Para distância longas, sejam em instalações em qualquer localização geográfica, recomenda-se que as massas (cargas)
sejam diretamente aterradas independente do eventual aterramento de alimentação.

Entendendo que a palavra “preferência” vem do ato de preferir, de escolher um entre outros, por tanto o item II não restringiu
o sistema TN-S para todos os casos (ou adotado sempre), mas argumentou tecnicamente o porquê da preferência.

A alternativa III em momento algum afirmou que em qualquer sistema TN-C a tensão é igual a zero, porém apresentou no
mesmo parágrafo a situação do sistema desequilibrado (sendo esse o único sistema apresentado na questão). 
Para sistema desequilibrado a tensão não é zero, haja vista que todo sistema desequilibrado gera corrente no neutro, e se
há corrente, obviamente, há tensão neste condutor. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 22

Data do Envio: 28/04/22 8:43Inscrição: 167452
Não alternativa correta, já que a potÊncia aparente (S)  é igual a (0 -J2200). portanto não há potencia ativa, sómente reativa

Resposta aos Recursos
A potência aparente é S = V x I* , sendo I =10 ?-60° e I* = 10 ?+60°

S = (220 ?-30°) x (10 ?+60° ) = 2200 ?+30° = 1.905,2 + j 1.100, sendo 1.905,2 W (potência ativa) e + j 1.100 VAR (potência
reativa). Portanto, a resposta do gabarito esta correta (letra a) 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 25

Data do Envio: 26/04/22 12:04Inscrição: 182840
A questão pede a alternativa INCORRETA, isto é, a alternativa que traz uma barreira que não impede a disseminação das
medidas de eficiência energética. o gabarito da questão é a alternativa "C", isto é, está se afirmando que a "implantação de
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políticas adequadas para promoção do uso racional de energia" não é uma barreira que impede a disseminação das
medidas de eficiência energética, mas sabemos que se não há o apoio do governo como incentivos fiscais, investimento em
tecnologias e publicidade, facilidade de financiamento, leis que favoreçam àqueles que se propõe a adotar sistemas mais
sustentáveis, há uma redução de interesse em investir em novas soluções para se alcançar um sistema energético mais
eficiente. Hoje se fala muito em sistemas energéticos sustentáveis e eficientes, a população e as empresas tem informações
do que precisam fazer para adotar esses sistemas, do quanto precisam investir, sabem que se colocarem um sistemas solar
fotovoltaico, por exemplo, em suas instalações, terão um sistema mais eficiente de geração de energia, confiam nesse
resultado, sabem que se investirem, terão um retorno, mas nem sempre o governo dá o incentivo adequado. Como exemplo
temos a Lei 14300/22 (marco legal da micro e minigeração de energia) que irá cobrar tarifas dos consumidores que
possuem uma micro ou minigeração de energia e utilizam o sistema de distribuição de energia. Essa cobrança é uma
barreira para o crescimento do setor. Assim sendo, a implantação de políticas adequadas é uma barreira a disseminação
das medidas de eficiência energética, tornando a alternativa "C" correta. A alternativa errada seria a "B", pois há sim uma
confiança no resultado de sistemas mais eficientes, mas nem sempre há os incentivos adequados. Assim sendo, o gabarito
deveria ser alterado para letra "B" ou ser anulada. 

Data do Envio: 27/04/22 22:38Inscrição: 183815
C o n f o r m e :
http://www.procelinfo.com.br/data/Pages/LUMISE3DEEFEDITEMIDF9E25EC22E3645E094C572115887EF57PTBRIE.htm: 
Desde sua criação até meados da década de 90, a ênfase do Procel foi o aspecto tecnológico da conservação de energia.
Na fase seguinte foram desenvolvidas de forma estruturada ações de marketing, visando o reforço da marca e a
disseminação do seu conceito implícito.

Posteriormente, com o objetivo de criar condições para o estabelecimento de um mercado auto-sustentável e autônomo de
eficiência energética, a Eletrobras/Procel, a partir de 1995, estabeleceu negociações com o Banco Mundial no sentido de
obter recursos para o desenvolvimento de um conjunto de ações voltadas para a superação da barreiras existentes no Brasil
para a consolidação desse mercado. As principais barreiras identificadas foram:

Barreira cultural: hábito de desperdiçar energia
Falta de informação: informações dispersas ou não explícitas
Foco no negócio principal: as empresas não priorizam os investimentos em projetos de EE
Falta de linhas de crédito para projetos de EE: linhas especiais para ESCOS, com termos especiais de garantia dos
empréstimos
Falta de capacitação: poucos profissionais e empresas capacitadas.
Desta forma, a alternativa correta é D.

Resposta aos Recursos
O Plano Nacional de Energia 2030 menciona as barreiras que impendem a disseminação de Medidas de Eficiência
Energética - MEE, entre as barreiras citadas estão: dificuldade financeira, falta de informação, altos custos de transação
tecnológica e falta de confiança nos resultado e menciona que essa barreiras necessitam de políticas adequadas para
serem quebradas,  logo a letra C não é uma barreira e sim um meio para se quebrar as barreiras de MEE.

Na página citada pelo questionador, o PROCEL também identifica como uma das barreiras a falta da de informação e
especifica-a sendo informações dispersas ou não explícitas. 

A questão perguntada solicita para que Marque a alternativa INCORRETA quando afirma “ São barreiras que impedem a
disseminação das medidas de eficiência energética”. Logo, a letra D, que se refere a “falta de informação” é uma barreira,
portanto esta alternativa está CORRETA.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 26

Data do Envio: 26/04/22 21:10Inscrição: 171961
A afirmação “II” é Verdadeira, pois existem vários tipos de chave seccionadora (Chave sem carga, chave faca unipolar,
chave fusível e chave sob carga). As chaves seccionadoras sob carga são os interruptores tripolares de média tensão que
possuem dispositivo com o objetivo de abrir e fechar um circuito que está sob uma determinada carga, de modo que
geralmente são instaladas em ambientes fechados. As chaves seccionadoras utilizadas em subestações são os dispositivos
usados para abertura de circuitos em carga, muitas vezes gerando um arco elétrico em sua abertura, elas são construídas
para suportar este tipo de operação.
Portanto, a alternativa correta seria a letra “D”.
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Engenheiro Eletricista

Número da questão: 26

Resposta aos Recursos

Alterar Questão para DDecisão da Banca:

Número da questão: 27

Data do Envio: 26/04/22 14:27Inscrição: 169182
A primeira afirmativa não pode ser considerada verdadeira, 
Na literatura e estudos, alguns indicam que dependendo da qualidade do material usado pode haver emissão de CO2, muito
inferior a de outras fontes, mas não é zero (Goldenberg, J.
http://www.iee.usp.br/sites/default/files/biblioteca/producao/2008/Livros/goldembergenergianuclear.pdf). 
E alguns artigos atribuem emissão de CO2 na energia nuclear observando o ciclo de vida. O "enriquecimento consome
grandes quantidades de eletricidade e, assim dependendo da origem dessa eletrecidade, a emissão de poluentes pode ser
significativa nesse processo"(Goldenberg, J). 
Dessa forma, observado a energia nuclear, durante seu ciclo de vida há emissão de CO2 que contribui para o efeito estufa
global. A afirmativa podia ser considerada verdadeira se fosse descrito a geração (ou produção) de energia numa usina
nuclear. 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-22012013-112737/publico/DissertacaoMarianaMaiaDeMiranda.pdf
h t t p s : / / w w w . r e v i s t a s . u s p . b r / r e v u s p / a r t i c l e / v i e w / 3 4 8 3 6 / 3 7 5 7 4
https://www.scielo.br/j/ea/a/gSddGFx3CJdq8dfsjDBFH3f/?format=pdf&lang=pt  

Data do Envio: 27/04/22 7:46Inscrição: 180779
Prezados, quanto ao primeiro item da questão 27, que trata de um assunto delicado e controverso, gostaria de interpor um
recurso. O item em questão foi dado como verdadeiro e diz: “A energia nuclear possui contribuição zero para o efeito estufa
global”. Gostaria de expor os seguintes argumentos: primeiramente nossa matriz energética global não permite que qualquer
tipo de energia “possua zero” de contribuição para o efeito estufa, isso ocorre, pois, desde a extração do material até o
descarte existirá a queima de combustível fósseis para o transporte dos materiais. 
Tenhamos como base a matéria, “A energia nuclear é favorável ao clima?” (terra, 2021), publicada em 02/12/2021. Diversos
argumentos são expostos ao longo do texto e gostaria de enfatizar os mais relevantes.
- (...) “Levando-se em conta o sistema geral atual de energia, a energia nuclear não é, de modo algum, neutra de CO2". Esta
é a conclusão do grupo de pesquisas Cientistas para o Futuro, apresentada nas discussões sobre energia nuclear e o clima
durante a COP26. – Conforme Terra, 2021.
“(...) Qual a quantidade de CO2 gerada na produção de energia nuclear?... ...Um relatório do Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas (IPCC), de 2014, calcula uma quantidade de CO2 de 3,7 a 110 gramas por kilowatt/hora.” Com
esse dado do IPCC, podemos calcular quanto CO2 uma planta de geração nuclear produz, pegando o valor médio de
produção de CO2 (56,85g por kilowatt/hora), e tendo como exemplo a planta nuclear de “Angra 1” que produziu
5.546.164.000 (kWh) em 2019, segundo a EPE (empresa de pesquisa energética), em uma multiplicação básica
conseguimos deduzir que essa unidade geradora produziu cerca de 315.299 toneladas de CO2 apenas no ano de 2019.
Dessa forma podemos concluir que a afirmativa é falsa, logo a alternativa correta é a “D”.

link para a matéria:https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/a-energia-nuclear-e-favoravel-ao-clima,23f2a32566315e884433
2 f 2 6 a d 5 7 9 0 7 5 i 5 2 i x 2 b z . h t m l # : ~ : t e x t = N % C 3 % A 3 o . , c o m p l e x a % 2 0 c o n s t r u % C 3 % A 7 % C 3 % A 3 o % 2 0 d a s % 2 0 u s i n a s % 2 0 n u c l e a r e
s.

Data do Envio: 27/04/22 17:14Inscrição: 180217
Afirmativa I. "A energia nuclear possui contribuição zero para o efeito estufa global."
Apesar de ser uma fonte de "baixo carbono", e estar em uma posição melhor que fontes como o carvão e o gás natural, a
energia nuclear tem liberação significativa de CO2, maior que fontes renováveis de energia, por exemplo fotovoltaica e
eólica. Desta forma, a energia nuclear não é considerada neutra ou de zero contribuição para o efeito global.
Fontes: IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) - A energia nuclear é favorável ao clima? Disponível em:
<https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=40&campo=16845>
Nações Unidas Brasil - Objetivos internacionais sobre clima não serão alcançados sem energia nuclear, afirma UNECE
Disponível em:<https://brasil.un.org/pt-br/140083-objetivos-internacionais-sobre-clima-nao-serao-alcancados-sem-energia-n
uclear-afirma-unece>

Assim, a primeira afirmativa seria falsa, e a resposta com a sequência correta seria alternativa D. F,V,F

Resposta aos Recursos
EQUÍVOCO AO PASSAR PARA O GABARITO

Alterar Questão para DDecisão da Banca:
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Matéria: Engenheiro Eletricista

Número da questão: 28

Data do Envio: 26/04/22 14:27Inscrição: 169182
Questão foi elaborada com base no artigo 125 da lei federal Nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Ela não foi especificada no
conteúdo programático do edital, caberia no conteúdo de legislação.

Resposta aos Recursos
Quando da análise do Edital que estipula os temas que serão abordados/cobrados, deve-se ater ao item "contratos". Logo,
parte-se do pressuposto de que o tema Contratos trata-se, obviamente, de Obra Pública, que é regido por Legislação
Federal em vigor, qual seja, Lei 8.666/1993. Portanto para que se vislumbre amplamente o tema contratual demonstra-se
necessária a abordagem da legislação específica, pois não é possível que se aborde a questão contratual, em obra pública,
sem análise estrita das modalidades elencadas na lei.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 25/04/22 23:37Inscrição: 176002
Na afirmativa I - porque está errada? Qual tarifa que o grupo A pode ter diferente da verde e da azul? Eu desconheço, creio
q possa ter sido apenas um erro do gabarito, na minha opinião a afirmativa I está correta!

Resposta aos Recursos
Segundo a Resolução Normativa nº 414/2010 no capítulo I, Art 2º, inciso L define as modalidades tarifárias, sendo a alínea c
a modalidade tarifária convencional binômia aplicado a consumidores do grupo A, alínea d modalidade tarifária horária verde
do grupo A e a alínea e a modalidade tarifária horária azul aplicado ao grupo A, totalizando enfim, 3 modalidades que podem
ser aplicada ao grupo A. logo além da modalidade verde e azul, pertence a esse grupo de consumidores a modalidade
convencional. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 34

Data do Envio: 25/04/22 19:45Inscrição: 176959
Sugiro a Anulação da questão pois todos os itens são medidas de proteção coletivas ou individual em serviços "e" atividades
em eletricidade. A banqueta isolante, inclusive é um equipamento de proteção que visa isolar eletricamente o operador do
solo, obviamente que não deve ser o único EPI utilizado nessa situação (é recomendado que também se utilizem botas
isolantes). O capacete Classe A não se aplica a atividades em eletricidade, já que só protege contra choques mecânicos,
entretanto, é um EPI que deve ser utilizado em serviços, para a finalidade já citada.

Data do Envio: 26/04/22 12:04Inscrição: 182840
Nem todo serviço em eletricidade vai exigir a utilização de cinto de segurança. De acordo com o item 10.2.9.1 da NR10, Nos
trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes
para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades
desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6. Assim sendo, deve-se analisar a atividade, e verificar qual EPI utilizar.
A questão pede a alternativa que não se aplica a serviços em eletricidade, o cinto de segurança nem sempre se aplicará, a
depender se o serviço vai ou não ser feito em uma altura superior a 2m. Assim sendo, nem sempre o cinto de segurança se
aplica a serviços em eletricidade, tornando as alternativas "C" e "D" incorretas. A questão deveria informar se o serviço é
feito em altura ou não.   

Resposta aos Recursos
A questão diz respeito aos Equipamentos Proteção Coletiva e Equipamento de Proteção Individual aplicado a serviços e
atividades em eletricidade, ou seja, são equipamentos de proteção para quaisquer atividades ou quaisquer serviços em
eletricidade. Para tal o capacete classe A não pode ser recomendado nem para atividades e nem para serviços em
eletricidade.

Por sua vez, o cinto de segurança é um equipamento de proteção individual que se aplica em serviços e atividades em
eletricidade. Se existem atividades e serviços que não necessitam de cinto de segurança, isto não descaracteriza que o cinto
é equipamento de proteção individual adotado em atividades e serviços em eletricidade.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 37

Data do Envio: 26/04/22 12:04Inscrição: 182840
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Engenheiro Eletricista

Número da questão: 37

No item II afirma-se que candela é o fluxo luminoso irradiado na direção de determinado ponto. Na verdade Candela (cd) é
definida como a INTENSIDADE luminosa de uma fonte emitindo, numa dada direção, radiação monocromática numa
frequência de 540 x 10-12 Hz com uma intensidade de 1/683 watt por esferorradiano. Assim sendo, candela não é fluxo
luminoso (que é medido em Lumens) e sim intensidade luminosa. A alternativa misturou os conceitos de fluxo luminoso e
intensidade luminosa, o que tornou o item confuso e controverso.  O item II deve ser considerado errado, tornando o
gabarito correto a alternativa "E". 

Data do Envio: 27/04/22 17:14Inscrição: 180217
Afirmativa I. Dadas as terminologias utilizadas (temperatura fria, quente), o item refere-se à temperatura de cor das
lâmpadas, que expressa a aparência de cor da luz emitida pela fonte, cuja unidade de medida é o Kelvin [K]. Quanto maior a
temperatura de cor, mais clara é a tonalidade da cor da luz. Quando refere-se à luz quente ou fria, não é expresso o
interesse ao calor físico da lâmpada, mas sim à tonalidade que é apresentada ao ambiente. As lâmpadas de descarga de
vapor de sódio tem coloração amarelada, com temperatura de cor na faixa de 2700K à 3000K. Já as lâmpadas de descarga
de vapor de mercúrio tem coloração azulada, com temperatura de cor por volta de 6000K.
Assim, a afirmativa "I. No que se refere à temperatura de uma fonte luminosa (Kelvin), a lâmpada de sódio tem a
temperatura mais fria do que a lâmpada de mercúrio.", seria correta.
Fontes: Tipos e características de lâmpadas. Lucínio Preza de Araújo. UNICAMP. Disponível em:
<https://hosting.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/L%E2mpadas/tipos_e_caracteristicas_de_lampadas.pdf>
Iluminação - Notas de Aula. USP - E-Disciplinas. Disponível em:
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4648341/mod_resource/content/1/SEL0437_Aula04_Iluminacao_2019.pdf>

Com relação à afirmativa II, a intensidade luminosa é a quantidade de luz emitida em determinada direção. Candela [cd] é a
unidade da grandeza intensidade luminosa, e não a grandeza em si.
Assim, a afirmativa II estaria incorreta.
Fonte: Tregenza, P.; Loe, D. Projeto de iluminação. Bookman Editora, 2ª ed., 2015, pgs. 21-22.

Logo, considerando que apenas a afirmativa II estaria incorreta, a resposta da questão seria a alternativa B. Apenas II.

Resposta aos Recursos
EQUÍVOCO AO PASSAR PARA O GABARITO

Alterar Questão para EDecisão da Banca:

Número da questão: 40

Data do Envio: 26/04/22 12:04Inscrição: 182840
Ao gerenciar a manutenção de uma edificação é necessário saber para que a edificação é utilizada, quais os períodos em
que existem pessoas trabalhando nos locais, e quais manutenções podem ser feitas levando em consideração essa
utilização. De acordo com o tipo de serviço e recursos humanos locados nessa edificação, poderemos ou não realizar essa
manutenção. A exemplo de uma instalação elétrica em um hospital, o serviço é essencial, e deve ter o máximo de
continuidade possível, é necessário levar em consideração onde estão os recursos humanos no local, quais locais podem
ser isolados para a realização de uma manutenção, que tipo de manutenção pode ser feito, etc. Por exemplo, a manutenção
elétrica em uma sala de cirurgia, deve levar em consideração o grau de exigência com que essa instalação é utilizada. Um
escritório que só tem expediente em dias de semana, pode ter sua manutenção feita aos finais de semana. Assim sendo, é
necessário também se avaliar como os recursos humanos estão distribuídos em uma empresa, para assim poder planejar
como será feita a manutenção nesse local. Assim sendo a alternativa "C" não é uma alternativa incorreta, e como os outros
itens estão corretos, não há alternativa certa, devendo a questão ser anulada. 

Resposta aos Recursos
Segundo Norma ABNT NBR 5674 – item 4.1.1 A gestão do sistema de manutenção deve considerar as características das
edificações, como: a) Tipologia da edificação, b) Uso efetivo da edificação, c) Tamanho e complexidade da edificação e
seus sistemas e e) Localiza e implantações do entorno da edificação

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Farmacêutico

Número da questão: 17

Data do Envio: 27/04/22 17:47Inscrição: 166540
Segundo os artigos de farmacologia a lesão hepática pode iniciar no primeiro ao terceiro dia , não necessariamente no
terceiro dia, pode ocorrer já no primeiro dia.
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Matéria: Farmacêutico

Número da questão: 17

Resposta aos Recursos
Nos casos de intoxicação por paracetamol, pode apresentar alteração da função hepática entre 24-72h, no entanto é correto
afirmar que SE TORNAM MAIS EVIDENTES no terceiro dia de evolução.
Desta forma, a alternativa “C” é correta também considerando Penildon Silva (Farmacologia – 8.ed., 2010. – Página 451,
parágrafo 6º) “Na intoxicação aguda pelo paracetamol ocorrem, nas primeiras 24 horas, náuseas, vômitos, anorexia e dor
abdominal, e dentro de 36 horas pode haver evidências clínicas de lesão hepática, tornando-se mais evidente no 3º dia de
evolução.”
Mantém-se o gabarito.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 18

Data do Envio: 26/04/22 8:51Inscrição: 166527
Em, que pese o gabarito provisório tenha considerado a alternativa E da questao 18, esta ocorrendo divergência no terceiro
item da questao,  quanto a lei n°8080  de 19 setembro de 1990,  artigo 5° e o disposto  no paragrafo primeiro do artigo 2°, no
qual fala, não somente da formulacao , mas também da EXECUÇÃO de politicas de saude, por isso a questão deve ser
corrigida convertendo a pontuação em benefício para os demais candidatos.

Resposta aos Recursos
O candidato apresenta a complementação do item III, no entanto isto não torna incorreta a afirmação trazida na questão.
Portanto, mantém-se o gabarito.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 23

Data do Envio: 26/04/22 8:42Inscrição: 177628
Questão pede para assinalar a alternativa INCORRETA, onde no gabarito provisório foi a alternativa E, porém quando fala
em gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, não é somente realizado o manejo de RESÍDUOS 'SÓLIDOS' e sim
das demais formas de resíduos, como líquido, material hospitalar, sólidos e entre outros. Portando a alternativa A também
estaria incorreta pela presença da palavra SÓLIDOS.

Resposta aos Recursos
A alternativa “A” é verdadeira porque é transcrita da Resolução Nº 306, de 7 de dezembro de 2004, capítulo V, item 4.1, que
não obstante citar os resíduos sólidos, não exclui os demais. Portanto, mantém-se a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 29

Data do Envio: 27/04/22 12:30Inscrição: 166540
alternativa correta seria a letra c, segundo a resolução 586 no art 5 fala que o farmaceutico pode somente prescrever
medicamento cuja dispensacao NAO exija prescricao medica. 

Data do Envio: 27/04/22 15:28Inscrição: 170604
Anulação de Questão
A questão tem enunciado e alternativas iguais a da questão 30.

Resposta aos Recursos
A alternativa “C” é verdadeira porque é transcrita do Artigo 6º da Resolução 586 de 29 de agosto de 2013. 
Quanto a questão ter enunciado e somente duas alternativas iguais a da questão 30, há respostas diferentes para cada uma
delas, não prejudicando o raciocínio de nenhuma das questões. 
Portanto, mantém-se o gabarito.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 30

Data do Envio: 27/04/22 15:30Inscrição: 170604
Anulação de Questão
O enunciado e as alternativas presentes na questão são iguais aos da questão anteriormente apresentada (29),
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Matéria: Farmacêutico

Número da questão: 30

diferenciado-se apenas pela alternativa admitida como correta.

Resposta aos Recursos
Embora o mesmo enunciado, há respostas diferentes para cada uma delas, não prejudicando o raciocínio de nenhuma das
questões. Portanto, mantém-se o gabarito.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 40

Data do Envio: 27/04/22 17:02Inscrição: 178004
A alternativa “A” onde consta que a combinação de bloqueadores dos receptores de angiotensina com inibidores da IECA é
contraindicada, está realmente correta.
No entanto, a alternativa “E” onde afirma que a combinação de betabloqueadores com bloqueadores dos canais de cálcio é
contra indiciada TAMBÉM É VERDADEIRA. Pois os bloqueadores dos canais de cálcio não-dihidropiridinas nunca devem
ser usados em associação com beta-bloqueadores devido ao risco de grave bradicardia (frequência cardíaca abaixo de 50
batimentos por minuto). E a questão, não especificava qual o tipo de bloqueador do canal de cálcio estava se referindo.
Sendo assim, solicito que essa questão seja anulada da prova, pois possui duas alternativas corretas (A e E).

Data do Envio: 28/04/22 16:56Inscrição: 170604
Anulação de questão

A questão citada solicita a alternativa que apresenta a afirmação CORRETA. A alternativa considerada correta pelo gabarito
menciona que a combinação entre os medicamentos bloqueadores dos receptores de angiotensina (BRA) e inibidores da
enzima conversora de angiotensina (IECA) é contraindicada.
Recentemente um estudo realizado por pesquisadores do Rio Grande do Sul, sobre o uso da combinação em pacientes com
insuficiência renal crônica e albuminúria associada a diabetes, mostrou que o uso da combinação IECA e BRA não é
contraindicada. Sobretudo, o estudo mostra que nesse tipo de pacientes avaliados ( Renais crônicos e com albuminúria) a
combinação é inclusive benéfica, mostrando redução da excreção renal de proteínas e retardando a progressão da doença
renal.
Em outro artigo publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, comentando sobre o posicionamento brasileiro sobre a
combinação de fármacos anti-hipertensivos, também não há um posicionamento sobre a contraindicação da combinação. O
artigo cita que não há RECOMENDAÇÃO do uso da associação, uma vez que o efeito da combinação não tem vantagens
quando comparado ao uso isolado de cada um dos agentes, não citando nenhum tipo de contraindicação clínica da
combinação.

Segue link das referências citadas para o recurso

1 . h t t p s : / / a p s - r e p o . b v s . b r / a p s / p o d e - s e - u t i l i z a r - i n i b i d o r e s - d a - e n z i m a - c o n v e r s o r a - d e - a n g i o t e n s i n a - i n i b i d o r e s - d a - e c a - c o m o - c a p t
o p r i l - o u - e n a l a p r i l - o u - b l o q u e a d o r e s - d o - r e c e p t o r - d e - a n g i o t e n s i n a - b r a - c o m o - l o s a r t a n a - e m - p a c i e n t e s - q u e - a p r e s / # : ~ : t e x t = O % 2 0
uso%20de%20inibidores%20da,a%20progressão%20da%20doença%20renal

2.https://www.scielo.br/j/abc/a/f5vmjYGcVcqxv5QNDLg8TqK/?format=pdf&lang=pt

Resposta aos Recursos
Recurso procede devido a possibilidade a alternativa “E” também ser considerada correta, conforme um dos recursos
explica. Invalidar questão.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Fisioterapeuta

Número da questão: 20

Data do Envio: 25/04/22 23:34Inscrição: 174044
Questão fala sobre as ferramentas de CLASSIFICAÇÃO e AVALIAÇÃO de pessoas com trauma raquimedulares. A resposta
do gabarito diz que a letra B é a correta (CIF), porém a CLASSIFICAÇÃO  INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE,
INCAPACIDADE E SAÚDE (CIF), não se trata de uma ferramenta de avaliação, é apenas um instrumento de classificação,
como podemos confirmar no próprio documento da CIF. É através da codificação das informações obtidas pela CIF que
podemos direcionar a avaliação, escolhendo qual melhor escala e/ou testes,que irão avaliar cada quesito necessário.
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Matéria: Fisioterapeuta

Número da questão: 20

Resposta aos Recursos
Concordamos que a CIF é uma ferramenta de classificação. Tanto que na enunciado da pergunta diz o seguinte:....Dentre
as ferramentas de classificação e avaliação, AQUELA que pode ser aplicada para mensurar de FORMA
PLURIDIMENSIONAL a evolução clínica do paciente destaca-se:

Como a classificação da CIF se dá em âmbito multidimensional, pode-se utilizar essa classificação para avaliar a evolução
clínica do paciente. 
O termo "avaliação" consta no enunciado pois há ferramentas apenas de avaliação nas opções de resposta (mas que não
avaliam de forma pluridimensional, o que por si só seria critério de exclusão como resposta correta).

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 24

Data do Envio: 25/04/22 22:21Inscrição: 181598
Na alternativa (C)- que fala sobre parâmetros espaço-temporal, foi tida como correta. Sendo que não há consenso na
literatura se os parâmetros espaço-temporais da marcha podem identificar idosos em risco de cair. Em contrapartida os
fatores ambientais que esta especificado na alternativa (E), sempre aparecem com porcentagem próxima a 50%. E esta foi
tida como errada.

Data do Envio: 25/04/22 23:54Inscrição: 174044
A questão sobre quedas em idosos, afirma que estudos têm apontado que MAIS de 50% do risco de queda em idosos estão
relacionados com as alterações nos parâmetros espaço-temporais da marcha, porém essa afirmação não pode ser
confirmada em estudos recentes quando buscado em revistas eletrônicas de evidências científicas. Os estudos recentes
demonstram que o risco de queda em idosos está relacionado ao próprio medo da queda, sobrepondo inclusive as
alterações espaço-temporais da marcha.

Data do Envio: 27/04/22 10:43Inscrição: 179355
A questão pede q mais de 50% do risco são fatores ambientais, degraus tapetes, piso escorregadio e não marcha??? A
marcha seria fator primário, 

Data do Envio: 28/04/22 10:37Inscrição: 177452
As quedas em idosos é uma preocupação constante para os profissionais da saúde que lidam com essa população. Embora
saibamos que o risco de queda é multifatorial, os estudos apontam que mais de 50% do risco de queda se relaciona com:
Gabarito letra C: Alterações nos parâmetros espaço-temporais da marcha.
Correta letra E:Fatores ambientais em geral.
Justificativa:
1- Relatório Global da OMS sobre Prevenção de Quedas na Velhice. Secretaria de Estado São Paulo.2010.
Acesso em 28/04/2022 em https://bvsms.saude.gov.br>bvs>publicacoes>relatorio_prevencao_quedas_velhice.pdf
Página 29:
"<Determinantes ligados ao ambiente físico
Os fatores ligados ao ambiente físico são a causa mais comum de quedas na velhice
O ambiente físico tem um papel significativo em muitas quedas de idosos. Fatores
relacionados ao ambiente físico são a causa mais comum das quedas dos idosos,
respondendo por cerca de 30% a 50% desses eventos (11)."
2- Quedas em Idosos: Prevenção
Elaboração Final: 26 de outubro de 2008
Participantes: Buksman S, Vilela ALS, Pereira SRM, Lino VS,
Santos VH. Autoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 
Acessado em 28/04/2022 em https://sbgg.org.br/2014/2010
Página 5:
"Fatores de risco extrínsecos
A participação dos fatores de risco
ambientais pode alcançar, conforme o estudo,
até 50% das quedas entre os idosos da
comunidade."
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Número da questão: 24

Resposta aos Recursos
Embora a pergunta tenha sido embasada em revisão sistemática (KIRKWOOD, R.N.; ARAÚJO, P.A.; DIAS, C.S.
Biomecânica da marcha em idosos caidores e não caidores: uma revisão da literatura. R. bras. Ci e Mov. 2006; 14(4):
103-110), modelo de estudo classificado no topo das evidências para o entendimento dos mais diferentes desfechos,
concorda-se em anular a questão por duas razões: a incerteza que todos os candidatos tiveram acesso ao material e
também a diversidade de achados na literatura (mesmo que com menor evidência). 

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 26

Data do Envio: 28/04/22 13:43Inscrição: 177410
Peço a anulação da presente questão conforme parte do texto encontrado no site do Ministério da Saúde (https://www.msdm
a n u a l s . c o m / p t - b r / p r o f i s s i o n a l / d o e n % C 3 % A 7 a s - i n f e c c i o s a s / h e r p e s - v % C 3 % A D r u s / i n f e c % C 3 % A 7 % C 3 % B 5 e s - p o r - h e r p e s - v %
C3%ADrus-simples-hsv ):

"Oito tipos de herpes-vírus infectam seres humanos, dois dos quais são vírus herpes simples (HSV). Ambos os tipos de
herpes-vírus simples, HSV-1 e HSV-2, podem causar infecção oral ou genital. Com mais frequência, HSV-1 provoca
gengivoestomatite, herpes labial e queratite por herpes. HSV-2 geralmente causa lesões genitais.
A transmissão do HSV ocorre por meio de contato íntimo com um indivíduo que está transmitindo ativamente o vírus. A
transmissão viral se dá a partir de lesões, mas pode ocorrer até mesmo quando estas não são aparentes."

Na presente questão a alternativa "a) Herpes" não é especificada para qual o tipo do vírus, herpes simples(hsv-1)ou herpes
genital (hsv-2) que é uma DST, portando pode-se considerar a opção a)herpes como sendo uma DST pois não houve a
especificação da doença. Sendo assim todas as alternativas se classificam como DSTs, e portanto não é possível definir
uma alternativa como correta.

Resposta aos Recursos
A justificativa do candidato procede. 

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 27

Data do Envio: 27/04/22 19:20Inscrição: 174044
Questão sobre doenças infectocontagiosas comuns da infância relacionada com febre reumática. Apesar de constar no
edital de abertura do concurso o conteúdo sobre doenças infectocontagiosas, essa questão em si, nada tem relação com a
fisioterapia, sendo neste caso, nem mesmo existe recursos fisioterapêuticos  para tratamento da doença, no caso a faringite
aguda, ocorrendo aqui um equívoco da banca ao abordar esse assunto  em uma prova de fisioterapia.

Resposta aos Recursos
A questão aborda o conhecimento clínico geral sobre o doenças infectocontagiosas e não especificamente ao tratamento
fisioterápico. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 28

Data do Envio: 28/04/22 12:48Inscrição: 181657
Questão 28

Conforme gabarito provisório, a questão abrange como correta os 3 itens das afirmações (I,II,III). Entretanto, o item II afirma
que  "O tratamento fisioterapêutico pré-operatório é MAIS efetivo em reduzir complicações respiratórias QUANTO MAIOR o
risco apresentado pelo paciente", mas isso NÃO está correto segundo a escrita apresentada, uma vez que a frase é uma
oração subordinada adverbial proporcional (com conectivo de proporção:  mais....quanto maior) e portanto NÃO É
VERDADEIRO AFIRMAR UMA PROPORCIONALIDADE DO NÍVEL DO RISCO DO PACIENTE, NA CIRURGIA DE
REVASCULARIZAÇÃO, COM O TRATAMENTO EFETIVO DA FISIOTERAPIA nas complicações respiratórias, já que o
tratamento fisioterapêutico pré-operatório é efetivo, INDEPENDENTE DO NÍVEL DO RISCO DO PACIENTE NA CIRURGIA.

SENDO ASSIM, O ITEM II ESTÁ INCORRETO POIS 
A INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA TANTO NO PACIENTE DE MENOR RISCO, QUANTO NO PACIENTE DE MAIOR
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Número da questão: 28

RISCO SERÁ EFETIVA para prevenção de complicações respiratórias. Não existe o raciocínio de que quanto maior o risco,
maior a efetividade em reduzir complicações respiratórias. 
A ALTERNATIVA II ESTÁ DESCARACTERIZADA COM A SINTAXE GRAMATICAL DA LÍNGUA PORTUGUESA E
CONSEQUENTEMENTE COM O SIGNIFICADO DA FRASE, TORNANDO-A INCORRETA. 
O MAIS PROVÁVEL É QUE A QUESTÃO TENHA SUPRIMIDO UMA PARTE DA AFIRMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
DIGITAÇÃO.
DIANTE DISSO, OS ITENS CORRETOS SÃO I E III – ALTERNATIVA B. (Mudança de gabarito para a alternativa B)
Ou a questão deverá ser anulada por erro de digitação da afirmativa.

Referências consultadas: 

Gramática da língua portuguesa , PASQUALE E ULISSES; Scipione Didáticos; 3ª edição (dezembro 2019). 

Artigos Científicos: 
Lígia Titoto; Michelli S. Sansão; Laís H.C. Marino; Neuseli M. Lamari. Reabilitação de pacientes submetidos à cirurgia de
revascularização do miocárdio: atualização da literatura nacional (Out-Nov, 2005).

Simone Cavenaghi,Lucas Lima Ferreira,Lais Helena Carvalho Marino, Neuseli Marino Lamari. Revista Brasileira de Cirurgia
Cardiovascular. Fisioterapia respiratória no pré e pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio (2011).

Camila Pereira LEGUISAMO, Renato A.K. KALIL, Ana Paula FURLANI.
https://www.scielo.br/j/rbccv/a/kwdhckkRT9rPDQp5fpSbLzv/?lang=pt&format=html.  A efetividade de uma proposta
fisioterapêutica pré-operatória para cirurgia de revascularização do miocárdio. (Jun, 2005)

Data do Envio: 27/04/22 22:45Inscrição: 174044
Questão sobre a fisioterapia na cirurgia de revascularização do miocárdio, o gabarito relata como correta a alternativa D
(todas afirmativas estão corretas), 
Porém a seguinte afirmativa:
II - O tratamento fisioterapêutico pré-operatório é mais efetivo em reduzir complicações respiratórias quanto 
maior o risco apresentado pelo paciente.
Esta afirmação foi retirada de um estudo científico realizado em 2007. 
Segue a referência: FELTRIM MIZ, JATENE FB, BERNARDO WM. Medicina baseada em 
evidências: em pacientes de alto risco, submetidos a revascularização do 
miocárdio, a fisioterapia respiratória pré-operatória previne as complicações 
pulmonares? Rev. Assoc. Med. Bras. 2007; 53(1): 8-9. 

Todavia, sabemos que, em se tratando de estudos científicos, não há verdades absolutas, visto que o estudo tem uma
amostra de um grupo de pacientes em comparação com outro. 
Inclusive, em uma dissertação encontrada no Google acadêmico, este mesmo estudo é citado numa discussão e ocorre
uma controvérsia nas discussões. 

Segue a discussão:
Estudos realizados por Feltrim et al., (2007) demonstram que a 
realização de fisioterapia pré-operatória é mais eficaz na redução de 
complicações respiratórias nos pacientes com risco maior ou moderado do que 
naqueles cujo risco era baixo. 
No presente estudo, observamos que não houve relações significantes 
entre os indivíduos do grupo I e grupo II quanto às características (idade, IMC, 
tabagista e número de patologias associadas), o que sugere que os indivíduos 
estudados em ambos os grupos eram homogêneos. 

Estudo:
Efeito da fisioterapia no pré-operatório da cirurgia de 
revascularização do miocárdio
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação “Bases Gerais da 
Cirurgia” da Faculdade de Medicina de Botucatu- UNESP para obtenção do 
titulo de Mestre. 

Acesso: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/92118 

Portanto,  não se pode afirmar que a alternativa II está correta. 
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Número da questão: 28

Data do Envio: 28/04/22 8:50Inscrição: 178657
Má formulação da segunda afirmação contida no enunciado da questão. Dificultando o processo de interpretação da frase e
consequentemente afetando o resultado final como resposta. 

Resposta aos Recursos
Não é incorreta a afirmação de proporcionalidade:
Sobrinho MT, Guirado GN, Silva MAM. Preoperative therapy restores ventilatory parameters and reduces length of stay in
patients undergoing myocardial revascularization. Rev Bras Cir Cardiovasc 2014;29(2):221-8.
Quanto à formulação é subjetiva a justificativa para cancelamento/alteração da questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 31

Data do Envio: 25/04/22 21:40Inscrição: 181598
Dos recursos fisioterapêuticos indicados, a opção que aborda massagem foi tida como verdadeira. Nessa opção falava que
massagem melhora a melanina. A massagem não interfere em nada na melanina. Considerei essa questão Falsa, sendo
que o gabarito ela fez parte das opções corretas.

Data do Envio: 27/04/22 10:46Inscrição: 179355
Não foi especificado o grau de queimadura, depende do grau será o recurso usado, a questão foi mal descrita. 

Data do Envio: 27/04/22 19:11Inscrição: 174044
Questão sobre lesões por queimaduras, onde o gabarito julga como todas alternativas corretas, porém a alternativa I -
Massagem - produz redução na dor e prurido, melhoras na espessura da cicatriz, BEM COMO MELALINA...
Sabemos que a síntese de Melalina é teoricamente explicada pela presença de uma enzima - tirosinase - concentrada no
aparelho de Golgi dos melanócitos. O pigmento é originado a partir da polimerização do aminoácido tirosina por intermédio
da ação da tirosinase, a qual passa de aminoácido incolor a um pigmento castanho. A tirosina polimerizada deposita-se em
vesículas denominadas melanossomas, as quais se deslocam pelos prolongamentos citoplasmáticos dos melanócitos,
sendo transferidos para os queratinócitos através de um processo de secreção, denominado secreção citócrina.
Sendo assim, a massagem sozinha não pode ser considerada como um recurso fisioterapêutico diretamente capaz de agir
sob produção da melanina, indicando que a questão I pode ser considerada como incorreta.

Data do Envio: 28/04/22 16:12Inscrição: 177823
A questão pede para marcar os "recursos fisioterapêuticos indicados no caso de lesões por queimaduras" e em seguida
apresenta três afirmativas. A afirmativa I apresenta os efeitos da massagem em lesões por queimaduras e descreve que a
mesma “melhora a melanina”. No entanto, com base em pesquisa realizada em artigos científicos, não foi possível localizar
estudos que confirmem essa informação. Neste caso, a alternativa correta é letra “E – Apenas III está correta”

Resposta aos Recursos
A massagem é um recurso que a literatura aponta vantagens quanto à melanina:
Willows BM, Ilyas M, Sharma A. Laser in the management of burn scars. Burns 2017;43:1379-89.
Biasini A, Biasini M, Stella M. Intensive care of children with burn injuries and the role of the multidisciplinary team. Nursing
children and young people 2014;26(9):27-30.
A referÊncia acima apresenta efeitos sobre melanina, caso haja outras fontes de referência, por favor citar.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 28/04/22 13:36Inscrição: 177452
A afirmativa II atesta que os Distúrbios Osteomusculares são descritos desde o século XIX.
Justificativa 1:
Ramazzini descreveu afecções musculoesqueléticas em 1700.

Justificativa 2: a terminologia "Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho - DORT" passou a ser usada a partir
de 1998 na revisão da norma técnica da Previdência Social. 

Referência:
Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacioandos ao Trabalho (DORT)/Ministério da
Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Área Técnica de Saúde do Trabalhador, elaborado por Maria
Maeno et al.-Brasília: Ministério da Saúde,2001.
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Número da questão: 32

Resposta aos Recursos
Apesar de não entender os argumento usados para justificar o questionamento, a referência abaixo indica a questão como
correta:
Moraes PWT, Bastos AVB. As LER/DORT e os fatores biopsicossociais. Arq Bras Psicol. 2013;65(1):2-20.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 35

Data do Envio: 28/04/22 12:48Inscrição: 181657
Questão 35

A questão afirma que apenas o item II está correto.  No entanto o item III também está correto pois, tanto as órteses podem
ser utilizadas (órteses dinâmicas são muito utilizadas, e se tratando da lesão ser na parte anterior do pescoço, os músculos
ao redor da boca também podem ser prejudicados causando retrações, e um exemplo é a necessidade de órtese oral
confeccionada sob medida), bem como o travesseiro também pode ser utilizado (desde que não seja em partes posteriores
pois estimula o encurtamento, contraturas e deformidades de posições em flexão) já que NÃO é uma contraindicação
absoluta para o posicionamento adequado do paciente no leito, vai depender do local e da forma que será colocado o
travesseiro.
"De acordo com Caierão; Teodori e Minamoto (2007), a imobilização em  posição  encurtada  traz  mais  prejuízos,  e  o
tecido conjuntivo é afetado independentemente disso. O posicionamento também visa à prevenção de úlceras por pressão.
Adicionalmente, devem ser selecionados colchão  e  cama  apropriados  e  podem  ser  utilizados coxins, travesseiros,
espumas, órteses, rolos, entre outros recursos"  (SPOSITO; TELLINI  e  ITAMI,  1993).
"A modificação da posição supina, pelo uso da cunha e ou travesseiros, pode ser válida no controle do alinhamento da
coluna espinhal e para facilitar a aceitação dessa posição".(Torrezana; Mecatti;Torello;Cardoso;Oliveira)
No caso da questão,o travesseiro não será no pescoço , mas um exemplo é que se o paciente apresentar hipotonia
muscular e tendência a rotação externa dos quadris, pode ser usado na lateral dos MMII (membros inferiores) para
estabilização e alinhamento corporal, e evitar uma postura viciosa de rotação externa dos MMII. O travesseiro pode ser
pequeno e ser uma alternativa para o posicionamento. 
Sendo assim, como o enunciado afirma que a queimadura está localizada SOMENTE na face anterior do pescoço e região
axilar, e NÃO foi especificada a localidade de posicionamento do travesseiro,  este pode ser direcionado para outra parte
corporal, podendo favorecer a funcionalidade do paciente(dependendo do encaixe do travesseiro e do tempo destinado).
Vale ressaltar que será realizada uma avaliação minuciosa e que cada paciente é único, e só após a anamnese é que será
traçado todo o tratamento adequado, que inclui o melhor posicionamento. Por exemplo, em alguns casos o posicionamento
funcional não será a melhor opção, pois ele deve ser em direção oposta à direção de tração do tecido cicatricial.  O intuito do
posicionamento é o padrão anti – flexor (para orientar a formação das novas fibras de colágeno e evitar processos
fibróticos). 
De modo que, como a questão ESPECIFICA que a extensão da queimadura é SOMENTE na região anterior de pescoço e
axilar , E NÃO ESPECIFICA o local de posicionamento do travesseiro, o item III está correto.
 
DIANTE DISSO, OS ITENS II E III ESTÃO CORRETOS, ALTERNATIVA C. (Mudança de gabarito para a alternativa C)
Ou a questão deve ser anulada por falta de dados no enunciado, impossibilitando uma resposta correta precisa.

Referências Consultadas
Artigos científicos:

Luiz Philipe Molina Vana1; Carlos Fontana; Juliana Oliveira Gomes dos Reis; Marcus Castro Ferreira. Revista Brasileira de
Queimaduras:  Tratamento de microstomia grave: relato de caso (2009).

Adriana Yoriko Imamura; Juliana Izumi Kota; Mariana Midori Sime; Carlos Fontana . Revista Brasileira de Queimaduras:
Órtese para correção de microstomia: estudo de caso (2012).

Jorge Lopes Rodrigues Júnior; Natália de Nazaré Albuquerque Bastos; Paula Andressa Silva Coelho. Revista Brasileira de
Queimaduras:Terapia ocupacional em queimados: pesquisa bibliográfica acerca da reabilitação física junto a indivíduos com
queimaduras(2014).

Carolina de Lourdes J. V. Rocha. Revista Interdisciplinar de Estudos Experimentais, v. 2 . Abordagem Fisioterapêutica do
Paciente Queimado (2010).
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CAZEIRO, A. P. M., & PERES, P. T. (2010). A TERAPIA OCUPACIONAL NA PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO DE
COMPLICAÇÕES DECORRENTES DA IMOBILIZAÇÃO NO LEITO. Cadernos Brasileiros De Terapia Ocupacional, 18(2).
Recuperado de https://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/351

Torrezan, Luciana Alvarez; Mecatti, Mariana Sebbe. Elaboração de protocolo de posicionamento para pacientes comatosos.
Revista Nova Fisio. https://www.novafisio.com.br/elaboracao-de-protocolo-de-posicionamento-para-pacientes-comatosos/ 

Data do Envio: 27/04/22 18:52Inscrição: 174044
Questão que relata sobre um indivíduo com queimaduras na face anterior do pescoço e região axilar, que de acordo com o
gabarito a resposta correta seria a letra E, citando apenas a alternativa II como correta, porém não se relata detalhamento
do quadro do indivíduo. Neste caso, poderia ser utilizado órteses tanto para prevenção ou correção de contraturas, quanto
para manutenção da ADM obtida durante uma sessão de exercícios do membro superior, além do uso de travesseiros para
o elevação do membro ou posicionamento da cabeça. 
Sendo assim, a questão III também deveria ser considerada como correta.

Data do Envio: 28/04/22 13:46Inscrição: 177452
Gabarito letra E: apenas a afirmativa II está correta.
Correta letra C: Afirmativas II e III estão corretas.

Justificativa e referência:
Segundo Dourado:
"Em queimaduras de pescoço deve-se posicionar a cabeça sobre o leito e manter a flexão dorsal, por efeito de tração ou
pela elevação dos ombros sobre travesseiros, deixando a cabeça cair no colchão.
Pode-se também usar o colete de Thomas para ajudar a manter o pescoço em extensão."
Dourado, V.R.C.C. Tratamento em Pacientes queimados. São Paulo: Lovisse, 1994.

Resposta aos Recursos
Houve um erro de interpretação de texto por parte de alguns candidatos, visto que o cabeçalho inicia por "Após a
sobrevivência do paciente queimado ter sido assegurada..." ou seja, não é fase na qual são indicados recursos como talas,
etc.
Rodrigues Jr JL, Bastos NNA, Coelho PAS. Terapia ocupacional em queimados: pesquisa bibliográfica acerca da
reabilitação física junto a indivíduos com queimaduras. Rev Bras Queimaduras 2014;13(1):11-7.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 37

Data do Envio: 25/04/22 23:43Inscrição: 174044
Sobre a escala GMFCS, sabemos que a classificação da-se da seguinte forma:
NÍVEL I – Anda sem limitações 
NÍVEL II – Anda com limitações 
NÍVEL III – Anda utilizando um dispositivo manual de mobilidade 
NÍVEL IV – Auto-mobilidade com limitações; pode utilizar mobilidade motorizada. 
NÍVEL V – Transportado em uma cadeira de rodas manual.

A resposta do gabarito indica que a letra C é a correta, onde lê-se 
: "o nível III necessita de apoio para locomover-se"
Sendo a forma descrita de maneira inconclusiva, pois não se descreve o tipo de apoio.
 
Ex: apoio de assistência física-Outra pessoa ajuda manualmente a criança/o jovem a se mover 
Ou então, uso de 
Dispositivo de mobilidade manual; 
Sendo assim a resposta está incompleta, não podendo ser considerada como correta.
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Matéria: Fisioterapeuta

Número da questão: 37

Resposta aos Recursos
A resposta C é a única adequada para esta questão.
Barbosa RMP, Linhares TG, Kunzler B. Métodos de avaliação na criança com Paralisia Cerebral. ReBraM
2016;19(1):164-70.
Sposito MMM, Riberto M. Avaliação da funcionalidade da criança com paralisia cerebral espástica. Acta Fisiat
2010;17(2):50-61.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Fonoaudiólogo

Número da questão: 16

Data do Envio: 28/04/22 5:57Inscrição: 177322
Foi considerada correta no gabarito provisório a proposição I na qual afirma-se que "o fonoaudiólogo atua na Educação por
meio de ações clínicas". A descrição da atuação constante nessa proposição é a atuação do fonoaudiólogo na Saúde, não
na Educação. De acordo com o Guia Norteador Atuação do Fonoaudiólogo Educacional, bem como a Resolução nº
387/2010 do CFFa, que dispõe sobre as atribuições e competências do profissional especialista em Fonoaudiologia
Educacional, na área da Educação, o Fonoaudiólogo NÃO atua clinicamente.

Resposta aos Recursos
A questão apresenta como correta da atuação do fonoaudiólogo na Educação e não a atuação do fonoaudiólogo
educacional porque está se considerando a educação como processo inerente ao indivíduo. Ou seja, o fonoaudiólogo
generalista, ao atuar em clínica com crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem e/ou qualquer outra da
competência fonoaudiológica, está atuando com educação enquanto aspecto do desenvolvimento. Nesse caso, a palavra
Educação, não foi utilizada como “espaço educacional” (quando o fonoaudiólogo assume a função de fonoaudiólogo
educacional e, realmente não pode exercer ações clínicas) e sim, como direito de todo indivíduo, motivo pelo qual a questão
está correta, não sendo possível o recurso de anulação. Assm, é correto dizer que o fonoaudiólogo pode atuar de 2
maneiras em Educação: uma, enquanto profissional clínico que atende crianças que são alunos em escolas e que precisam
de atendimento (avaliação, intervenção) e outra forma, quando realiza o trabalho de fonoaudiólogo institucional inserido no
ambiente escolar (promoção e prevenção).

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 18

Data do Envio: 28/04/22 16:55Inscrição: 169245
A questão 18 determinava que fosse selecionada a alternativa que estivesse em desacordo com o ponto de vista técnico
cientifico mais atualizado. O Gabarito considerou a alternativa "C" como correta. Porém, os Distúrbios dos Sons da Fala são
utilizados para descrever uma série de dificuldade na produção dos Sons. Quando a criança não se apropria dos
componentes linguisticos de maneira esperada, é considerado uma alteração de caráter Fonológico. Sendo assim, na
seguinte afirmação" Algumas crianças podem apresentar dificuldades até os 8 anos de idade", estar em desacordo co o
ponto de vista técnico cientifico, uma vez que essas alterações podem ocorrer após os 8 anos e persistir até a fase adulta.
TRANSTORNO DOS SONS DA FALA NA IDADE ESCOLAR: PERSISTENTES OU RESIDUAIS/ Ana vitória santos silva –
São Paulo, 202.  McLeod, S., e Baker, E. (2017). Discurso Infantil: Uma Abordagem Baseada em Evidências para Avaliação
e Intervenção. Boston, MA: Pearson. Portanto, a questão 18 deve ser anulada em visto de terem duas alternativas
incorretas, sendo elas “C” e “D. 
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Matéria: Fonoaudiólogo

Número da questão: 18

Resposta aos Recursos
Distúrbios dos Sons da Fala de origem fonológica podem persistir ATÉ os 8 anos de idade, inclusive. Não está escrito que
SOMENTE até os 8 anos de idade. Porém, quando ocorre em idades além daquelas esperadas para o desenvolvimento,
está se considerando uma outra condição clínica (apresentada pelo (a) candidato (a)) MAS que não está prevista nessa
alternativa:  Transtornos dos Sons da Fala Persistentes (TSFP).  Embora importante, não foi a temática na construção da
referida questão. Entretanto, mesmo que se considerasse TSFP para discussão, ainda assim, o recurso apresentado pelo
(a) candidato (o) não estaria correto uma vez que, conforme Wren (2016) os TSFP são considerados como dificuldades na
produção da fala em indivíduos com mais de 08 anos de idade caracterizado pela presença de alterações NÃO
SUBDIVIDIDAS EM PROCESSOS FONOLÓGICOS. Ou seja, a questão de número 18 discorre acerca do TSFP de origem
fonológica e as manifestações que o (a) candidato  (a) refere são aquelas consideradas como TSFP que se manifestam em
forma de distorções (nesse caso, de origem fonética e não fonológica) Esse conteúdo consta na referência TRANSTORNO
DOS SONS DA FALA NA IDADE ESCOLAR: PERSISTENTES OU RESIDUAIS/ Ana vitória santos silva – São Paulo, 202.
McLeod, S., e Baker, E. (2017) apresentada pelo (a) própria candidato (a).

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 26

Data do Envio: 28/04/22 16:48Inscrição: 169245
A questão 26 determinava que fosse avaliada a atuação do profissional dentro do SUS, devendo, portanto, indicar quais as
informações seria verdadeiro e/ou falso. O gabarito da prova indicou a alternativa correto a letra “a”. A alternativa assinalada
como correta, considerou a informação de sequência 03 como verdadeira, afirmando que os profissionais não podem atuar
na Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), no entanto tal afirmação é falsa. Explica-se. Conforme consta na
recomendação do Conselho Federal de Fonoaudiólogo, especificamente no guia “Fonoaudiologia nas redes de atenção”
(edição revisada e atualizada de 2021), a atuação do Fonoaudiológico está previsto na RUE, contribuindo para a redução
das taxas de mortalidade e morbidade. O objetivo da atuação Fonoaudiológico é minimizar complicações clínicas
decorrentes das doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, traumatismos, violências, acidentes e queimaduras. Sendo
responsável, também, pela avaliação e reabilitação em quadros disfagia, afasia, disartrofonia e paralisia facial, prevenindo
broncopneumonias por aspiração, desnutrição, desidratação e alterações de comunicação. Por fim, há também previsão
legal da atuação do profissional junto ao RUE, no artigo 4º, inciso I, da Resolução CFF n.º 492, de 07 de abril de 2016,
portanto, a questão 26 deve ser anulada por não ter alternativa correta, em visto do flagrante equivoco na elaboração da
questão ao considerar uma afirmação falsa como verdadeira.

Resposta aos Recursos
O (a) candidato (a) apresenta recurso para a questão 26 informando que “a questão 26 deve ser anulada por não ter
alternativa correta, em visto do flagrante equivoco na elaboração da questão ao considerar uma afirmação falsa como
verdadeira”. Entretanto, o (a) candidato (a) inicia sua argumentação com a frase: “O gabarito da prova indicou a alternativa
correto a letra “a”. Conforme Edital de Concurso Público nº 017/2022 gabarito provisório da prova objetiva do concurso
público do município de Santo Antônio da Platina - PR. disponível em
http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?sessao=b054603368csb0&ano=2022, a questão 26 apresenta
alternativa “E” como correta. Consequentemente, a argumentação apresentada pelo (a) candidato (a) informando que o
conteúdo técnico-teórico acerca do assunto estão equivocadas, não procede. A alternativa correta e informada no edital
(letra E) considera a informação de sequência 03 como falsa (“A Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) é um
dos espaços nos quais a atuação fonoaudiológica não está prevista - atendimentos às complicações clínicas decorrentes de
doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, traumatismos, violências, acidentes e queimaduras”).  

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 27

Data do Envio: 28/04/22 16:48Inscrição: 169245
A questão 27 determinava que fosse selecionada a alternativa correta, conforme ensina a literatura técnico-científica, ante
uma situação clínica. O gabarito considerou a alternativa “a” como a correta ao afirmar que na paralisia cerebral, as
dificuldades apresentadas pelas crianças estão relacionadas basicamente aos déficits fisiológicos dos órgãos
fonoarticulatórios. No entanto, depreende-se da literatura técnico-científica sobre o tema, as alterações na paralisia cerebral
estão relacionadas ao sistema estomatognático em sua integralidade e, não, apenas aos órgãos fonoarticulatórios, que nada
mais é, parte do citado sistema. O retromencionado sistema é uma unidade anatomofuncional fisiológica, integrada e
coordenada, constituída por um conjunto de estruturas craniofaciais e cervicais, que permitem ao ser humano realizar várias
funções fundamentais para sua sobrevivência, tais como: mastigação, deglutição, sucção, respiração, fala/fonação,
expressão facial, articulação, dentre outras, conforme consta no livro Motricidade Orofacial: fundamentos neuroanatômicos,
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Matéria: Fonoaudiólogo

Número da questão: 27

fisiológicos e linguísticos. 1ª Ed. Ribeirão Preto: Book Toy; 2015, pág. 23/60 e; Coletâneas em Saúde – Volume II. Capítulo
V: atuação fonoaudiológica na paralisia cerebral, pág. 48/64. Portanto, a questão 27 deve ser anulada por não ter alternativa
correta, em visto do flagrante equivoco na elaboração da questão.

Resposta aos Recursos
Recurso aceito; argumentação está de acordo e complementa as informações da referida questão.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 34

Data do Envio: 28/04/22 6:20Inscrição: 177322
Tanto o que se afirma em A quanto o que se afirma em E são previstos no caso de recém-nascidos e lactentes com
alteração no frênulo lingual. A alteração do frênulo dificulta a pega correta do mamilo pelo bebê, promovendo dor mamária
referida pela mãe, bem como o padrão de sucção também se apresenta alterado podendo se ouvir os "estalos" da
movimentação mandibular incorreta.

Resposta aos Recursos
A alternativa A (que o (a) candidato (a) refere como contendo informações corretas) apresenta duas informações incorretas.
A “dor materna no momento de amamentar”, embora possa ser referido por algumas mães, não é uma situação prevista. A
“dificuldade do bebê na pega do mamilo” contém um erro técnico (que precisaria ser identificado pelo candidato), pois a
pega correta não é do mamilo e sim da aréola. Essas informações invalidam a possibilidade de anulação da questão, motivo
pelo qual o recurso não pode ser aceito.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Médico do Generalista

Número da questão: 26

Data do Envio: 28/04/22 16:49Inscrição: 176277
Não existe consenso em relação a complicação mais frequente da nutrição enteral, os dados variam enormemente entre os
estudos. Diarreia pode ser considerada entre "AS" mais frequentes, porém não é possível afirmar como "A" mais frequente.
Seguem artigos que corroboram com isso: 

- Batista, M. D. S. A., & de Souza Silva, F. Levantamento do estado nutricional e de complicações associadas à terapia
nutricional enteral domiciliar em idosos.
- Cutchma, G., Mazur, C. E., Thieme, R. D., De Franca, R. M., & Schieferdecker, M. M. (2016). Nutrition formulas: influence
on nutritional condition, clinical condition and complications in household nutrition therapy. Nutrición Clínica y Dietética
Hospitalaria, 36(2), 45-54.
- Vania Marisa da Silva Vasconcelos et al., 2020. “Terapia nutricional enteral domiciliar: uma revisão integrativa”,
International Journal of Development Research, 10, (10), 41600-41607.

E mesmo o Caderno de Atenção Domiciliar - Cuidados em Terapia Nutricional do Ministério da Saúde de 2015 não cita
diarreia como "A" principal complicação. 

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 36

Data do Envio: 28/04/22 16:21Inscrição: 176277
Segundo consta em artigo publicado pelo Projeto Diretrizes SBACV
(https://sbacvsp.com.br/wp-content/uploads/2016/05/insuficiencia-venosa-cronica.pdf), alternativa "C" estaria correta. 

Resposta aos Recursos

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 40

Data do Envio: 26/04/22 12:13Inscrição: 170568
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Matéria: Médico do Generalista

Número da questão: 40

Todas as respostas estão corretas, conforme notícia oficial no Ministério da Saúde, disponível em: 
h t t p s : / / w w w . g o v . b r / s a u d e / p t - b r / a s s u n t o s / n o t i c i a s / 2 0 2 2 / m a r c o / m i n i s t e r i o - d a - s a u d e - a n u n c i a - c a m p a n h a - d e - v a c i n a c a o - c o n t r a - a
-gripe-a-partir-de-4-de-abril. 
Idosos e profissionais da saúde serão vacinados na primeira etapa, enquanto gestantes, indígenas, população carcerária,
entre outros grupos, serão vacinados na na segunda etapa, de forma que todos são grupos prioritários para a vacinação da
gripe. 

Data do Envio: 27/04/22 14:56Inscrição: 174260
Cara banca examinadora, um artigo publicado pelo Ministério da Saúde afirma que a população carcerária é um grupo
prioritário para vacina da gripe, portanto essa questão tem que ser anulada pois não tem resposta. Fonte: MARTINS, Giurla.
Ministério da Saúde anuncia campanha de vacinação contra a gripe a partir de 4 de abril. Ministério da Saúde. 2022.
Disponível em:https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/marco/ministerio-da-saude-anuncia-campanha-de-vaci
nacao-contra-a-gripe-a-partir-de-4-de-abril.

Resposta aos Recursos

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Médico Urgência e Emergência

Número da questão: 16

Data do Envio: 27/04/22 3:20Inscrição: 167397
À
Comissão Julgadora do Concurso Público 017/2022 – FUNÇÃO MÉDICO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – CANDIDATO
167397
Eu Diego Ralph Burani, Médico Emergencista inscrito no CPF sob nº 041.158.409-00 inscrição CRM-PR de nº 34408,  RQE
29647 vem à presença de Vossa Senhoria, por meio desse interpor:
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da questão 16 (exposta abaixo) e do gabarito oficial o qual apontou como resposta correta a alternativa B.

Maria, 47 anos, previamente hígida, tabagista, sem internamentos prévios ou uso de medicações continuas, exceto
anticoncepcional oral. Havia discutido com o namorado intensamente no dia interior. Foi levada ao pronto-socorro por
apresentar cefaleia súbita 1 hora antes, descrita como a pior cefaleia que já sentiu. Apresentava-se torporosa (Glasgow 12)
com pa 170x110 mmhg, FC 110, T 39C, Sat 98% em AA. Apresenta rigidez de nuca ao exame neurológico e a tomografia
de crânio era normal. Qual a hipótese diagnostica mais provável e conduta. 

Do quadro clinico, sinais e sintomas como forma de apresentação das meningites.  Segundo o Capitulo 32 do
Manual de Medicina de Emergencia da editora Atheneu, validado pela ABRAMEDE Associação Brasileira de Medicina de
Emergência, em sua ultima edição no ano de 2016, tendo como referencia nos últimos anos no certame da prova de titulo
na especialidade de MEDICINA DE EMERGENCIA, e sendo um de seus escritores Dr. Hellio Penna Guimaraes- Medico
Emergencista, no Capitulo  32 das paginas 295 a 306, tendo como medica colaboradora Dra. Juliana Valéria de Souza
Framil e Dr. José E. Vidal, descreve na introdução que: 
“ Meningite é uma síndrome caracterizada por sinais e sintomas de inflamação meníngea, tais como CEFALEIA, FEBRE E
OU RIGIDEZ DE NUCA. Tendo como forma de evolução AGUDAS, SUBAGUDAS e CRONICAS. As agudas tem inicio
rápido dos sintomas (horas a poucos dias), e seu quadro clinico nos casos mais graves sinais de rebaixamento do nível de
consciência (confusão mental, letargia, torpor e coma). Na literatura 95% apresentam pelo menos dois desses sintomas. Do
diagnostico, rápido e o tratamento precoce são os principais redutores de morbimortalidade. Na abordagem inicial, o objetivo
mais importante de realizar imagem antes da punção lombar é excluir lesões EXPANSIVAS INTRACRANEANA, e os
critérios mencionados apresentam boa ACURACIA para essa finalidade. A punção lombar, na presença de lesões
expansivas cerebrais, por causar um gradiente de pressão craniocaudal, pode levar a herniação cerebral. Diante da urgência
da punção lombar e obtenção da analise liquorica, o medico deve estabelecer a indicação de imagem pré-punção. Dentro do
tocante do que se menciona sobre o tratamento empírico, a antibióticoterapia empírica de escolha é uma cefalosporina de
terceira geração como a CEFTRIAXONA OU CEFOTAXIMA”.
DOS FATOS:
Fica claro que o autor da questão da banca avaliadora, ao pensar que os sinais e sintomas da HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA (como foi eleito como a melhor resposta pelo gabarito) talvez não tenha se atentado ao fato que todos
os sinais e sintomas descrito no quadro clinico acima da Dona Maria 47 anos, não necessariamente teria como excluir uma
causa infecciosa causada por um quadro de meningite bacteriana, também sabemos que o serviço de emergência é um
ambiente complexo que deve descartar eventos ameaçadores para a vida dos nossos pacientes, e cada segundo importa,
pensando nessa premissa, admitir um paciente com todos os sinais e sintomas clássicos de um quadro de meningite
bacteriana, o mais prudente seria assumir a conduta como foi mencionado por mim, que elencou como gabarito de escolha
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Matéria: Médico Urgência e Emergência

Número da questão: 16

a letra C, como principal diagnostico Meningite Bacteriana aguda, realizar punção lombar e iniciar Ceftrianoxe 2g EV 12-12
h, e como mencionado no inicio da descrição do quadro que a tomografia de crânio era NORMAL. Seguindo essa linha de
raciocínio na mesma literatura pesquisada nota-se na figura 32.2 Algoritmo do manejo de pacientes com “suspeita de
Meningite Bacteriana Agura” Adaptado de Aminoff MJ, Boller F, Swabb DF. Handobook of clinical Neurology. Amsterdam,
que o autor concorda com a linha logica de raciocínio quando menciona que na suspeita com sinais e sintomas (febre,
cefaleia e ou irritação meníngea) deve ser INTRODUZIDO antibióticoterapia empírica. Não menos importante reforçando
essa premissa no quadro 32.3 na pagina 304 em outro quadro e esquema é mencionado  que “CEFALEIA, FEBRE,
RIGIDEZ DE NUCA” com alterações do nível de consciência deve-se pensar em um quadro conforme descrito
anteriormente e OBTER CULTURAS e iniciar antibioticoterapia empírica. Assim como na tabela 32.1 da pagina 298, como
tratamento empírico é mencionado justamente a dose mg-kg-dia que supostamente seria o mais indicado a uma paciente de
47 anos com media de um adulto, sendo 80-100mg a cada 12 ou 24h. 
Para esclarecer mais o caso menciono que na mesma literatura no capitulo 2 de CEFALEIAS, que conta com a colaboração
da Dra. Maria Julia Machline Carrion MEDICA NEUROLOGISTA pesquisadora do Intituto de pesquisa do Hospital do
Coração (Hcor), na pagina 10 onde menciona sobre Emergencias Cerebrovasculares HEMORRAGIA SUBARACNOIDE
HSA, é clara em afirmar que: 

“ A apresentação clinica usualmente contempla uma combinação de sintomas e sinais, sendo a CEFALEIA,
severa súbita o mais marcante. Contudo, a dor pode ser o único sintoma de apresentação em até um terço dos casos, o que
pode acarretar alguma dificuldade no atraso diagnostico. Outros sintomas que podem acompanhar o quadro são: náuseas,
vômitos, fotofobia, sinais focais (motores, disfasia) crises epiléticas. Assim o quadro clinico isoladamente não permite
distinguir HSA, e exames complementares de neuroimagem e punção lombar são essências. Na pagina 12 onde a autora ao
mencionar no subtítulo INFECÇÕES dando seguimento ao que se diz respeito de investigações de cefaleias, como possível
causa meningites ou encefalites, menciona em exames complementares que: 
“Quando há suspeita de HSA deve-se realizar tomografia de crânio o quanto antes. A sensibilidade do exame é de 98% nas
primeiras 12 horas e 93% nas 24 horas”. 
Caminhando um pouco mais para a atualidade no MANUAL DE ABORDAGEM PRATICA DE MEDICINA DE EMERGENCIA
14 EDIÇÃO lançada no ano de 2020, pela editora MANOLE, pelo Hospital das clinicas da Faculdade de Medicina da USP,
no capitulo 69 descrito pelos colaboradores Dr. Rodrigo Antonio Brandão Neto e Dr. Patrick Aureo L. de Almeida Pinto,
menciona a PRIMEIRA pagina em “PONTOS IMPORTANTES”, QUE:

Os fatores de riscos para essa doença incluem hipertensão, tabagismo, etilismo, deficiência estrogênica e terapia
anticoagulante e antitrombótica, não muito mais além na tabela 1 na pagina 848 também menciona doença policística renal,
displasia fibromuscular, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan e coartação de aorta. 

Na pagina 850 em EXAMES COMPLEMENTARES, novamente os autores em concordância com a anterior
literatura apresentada mencionam o seguinte trecho:
“ A TC REALIZADA nas primeiras horas tem 92% de sensibilidade. A MAIORIA dos autores acredita que se negativa nas
primeiras 6 horas da instalação da dor é virtualmente EXCLUDENTE de HSA. Alguns estudos mostram sensibilidade
virtualmente 100% em pacientes realizados TC entre 6 a 12 horas de apresentação. 

No seção Vl em emergências neurológicas de infecções do sistema nervoso central desta mesma referencia da
USP na pagina 868 no subtítulo de MENINGITES o autor segue sendo categórico em afirmar que: 

“Existem quatro sinais clássicos de meningites: febre, cefaleia, alteração do nível de consciência, e rigidez de
nuca, e qualquer combinação de dois dos quatro sintomas está presente em 95% dos pacientes. Cefaleia é o mais comum
visto em 85%, febre o segundo sendo em mais de 90%, rigidez de nuca 88%, e estado mental alterado 78% dos casos”.

DA CONCLUSÃO 
 Na discussão do mérito, sabemos que a medicina não é uma arte ou ciência exata, entretanto, nesta questão,

podemos evidenciar que o autor da questão não conseguiu descrever exatamente o que gostaria que o candidato
assinala-se, em nenhuma das literaturas mencionadas acima, que por sinal de grande PESO  e respeito, descrita por
instituições de grande credibilidade no meio médico, fica claro, mais claro que a luz do dia, que em nenhum momento em
casos de HSA em pacientes hígidos, sem NENHUM fator de risco conforme mencionado, que também em nenhuma das
literaturas foi mencionado que o paciente com quadro de HSA pode ou necessariamente estará hipertenso, e menos todavia
em quadros de HSA se apresenta com FEBRE. Ficou explicitamente descrito que RARAMENTE, quase nunca, pelo menos
assim categoricamente mencionado pelos autores que em uma grande maioria dos casos em média 95% dos casos, e
possivelmente quase próximo dos 100%, nas primeiras 6 a 12 horas, a HSA se apresentará no exame de neuroimagem,
contrariando o que foi descrito nesta questão onde relata TC DE CRANIO NORMAL. Também não menos importante, todos
os autores descrevem que a tríade clássica da Meningite Bacteriana se acompanha com todos ou quase todos os sinais e
sintomas descritos nesta questão, apoiando mais ainda a premissa que a maior probabilidade do principal diagnostico seria
MENINGITE BACTERIANA AGUDA (LETRA C) devendo realizar punção lombar e iniciar CEFTRIAXONE 2G EV 12-12
horas. Obviamente que o simples fato de ter mencionado a “pior cefaleia” não significa que toda pior cefaleia de Pronto
Socorro caracterize uma HSA, pois dor é algo subjetivo e se perguntarmos aos pacientes que frequentam as unidades de
emergências, sempre sua queixa será a pior de todos ou uma dor nunca sofrido anteriormente. Sem mais de longas,
somente para realmente descartar que não seria um quadro típico de MENINGITE o autor da questão deveria ter
mencionado que ao exame físico não se evidenciou sinais meníngeos clássicos, sendo assim, caracterizando realmente
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como a principal hipótese diagnostica HSA, como não foi mencionado neste caso, e TODOS os sintomas e sinais clássicos
e característicos de uma MENINGITE, venho por meio desta elaborar minha solicitação. 

DOS PEDIDOS:

Considerando todas observações realizadas anteriormente, considerando que avaliando o mérito da questão está
banca elaborou a questão com 2 possíveis alternativas, considerando que a PRINCIPAL hipótese diagnostica neste caso
seria MENINGITE bacteriana aguda,  que está descrito na alternativa C, também concordando que em uma menor
probabilidade poderia se tratar de uma HSA, mesmo com menores chances, mas que por falta de argumentos que
sustentem o principal diagnostico, considerando que HSA neste caso deveria fazer parte do Diagnostico diferencial e NÃO

a principal causa, considerando a vasta literatura exposta acima, isto posto venho por meio desta solicitar que:
1. Considere a alternativa C como a principal e mais plausível resposta adequada para esta questão.
2. Ou que seja anulada a questão por se tratar de um equivoco na descrição dos fatos, tornando-se a resposta
confusa e quer pode ter 2 (duas) respostas corretas. 
Solicito deferimento. 

Data do Envio: 27/04/22 17:20Inscrição: 172651
RECURSO ADMINISTRATIVO

CONHECIMENTO ESPECIFICO DO CARGO 16-40
Questão numero 16.
Maria, 47 anos, previamente hígida, tabagista, sem internamentos prévios ou uso de medicações continuas, exceto
anticoncepcional oral. Havia discutido com o namorado intensamente no dia interior. Foi levada ao pronto-socorro por
apresentar cefaleia súbita 1 hora antes, descrita como a pior cefaleia que já sentiu. Apresentava-se torporosa (Glasgow 12)
com pa 170x110 mmhg, FC 110, T 39C, Sat 98% em AA. Apresenta rigidez de nuca ao exame neurológico e a tomografia
de crânio era normal. Qual a hipótese diagnostica mais provável e conduta. 

A. AVC isquêmico, realizar trombolise com ateplase na dose de 0.9mg-kg (10% em bolus e restante em 1h)
B. Hemorragia subaracnóidea, realizar punção para confirmação diagnostica 
C. Meningite bacteriana aguda, realizar punção lombar e iniciar ceftriaxone 2G EV 12-12h
D. Sindorme conversiva, realizar sedativo e antitérmicos.
E. Lúpus eritematoso sistêmico com trombose venosa cerebral, iniciar anticoagulação com clenxane.

 Quadro clinico, sinais e sintomas como forma de apresentação das meningites.  Segundo o Capitulo 32 do
Manual de Medicina de Emergencia da editora Atheneu, validado pela ABRAMEDE Associação Brasileira de Medicina de
Emergência, em sua ultima edição no ano de 2016, tendo como referencia nos últimos anos no certame da prova de titulo
na especialidade de MEDICINA DE EMERGENCIA, e sendo um de seus escritores Dr. Hellio Penna Guimaraes- Medico
Emergencista, no Capitulo  32 das paginas 295 a 306, tendo como medica colaboradora Dra. Juliana Valéria de Souza
Framil e Dr. José E. Vidal, descreve na introdução que: 
“ Meningite é uma síndrome caracterizada por sinais e sintomas de inflamação meníngea, tais como CEFALEIA, FEBRE E
OU RIGIDEZ DE NUCA. Tendo como forma de evolução AGUDAS, SUBAGUDAS e CRONICAS. As agudas tem inicio
rápido dos sintomas (horas a poucos dias), e seu quadro clinico nos casos mais graves sinais de rebaixamento do nível de
consciência (confusão mental, letargia, torpor e coma). Na literatura 95% apresentam pelo menos dois desses sintomas. Do
diagnostico, rápido e o tratamento precoce são os principais redutores de morbimortalidade. Na abordagem inicial, o objetivo
mais importante de realizar imagem antes da punção lombar é excluir lesões EXPANSIVAS INTRACRANEANA, e os
critérios mencionados apresentam boa ACURACIA para essa finalidade. A punção lombar, na presença de lesões
expansivas cerebrais, por causar um gradiente de pressão craniocaudal, pode levar a herniação cerebral. Diante da urgência
da punção lombar e obtenção da analise liquorica, o medico deve estabelecer a indicação de imagem pré-punção. Dentro do
tocante do que se menciona sobre o tratamento empírico, a antibióticoterapia empírica de escolha é uma cefalosporina de
terceira geração como a CEFTRIAXONA OU CEFOTAXIMA”.
DOS FATOS:
Fica claro que o autor da questão da banca avaliadora, ao pensar que os sinais e sintomas da HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA (como foi eleito como a melhor resposta pelo gabarito) talvez não tenha se atentado ao fato que todos
os sinais e sintomas descrito no quadro clinico acima da Dona Maria 47 anos, não necessariamente teria como excluir uma
causa infecciosa causada por um quadro de meningite bacteriana, também sabemos que o serviço de emergência é um
ambiente complexo que deve descartar eventos ameaçadores para a vida dos nossos pacientes, e cada segundo importa,
pensando nessa premissa, admitir um paciente com todos os sinais e sintomas clássicos de um quadro de meningite
bacteriana, o mais prudente seria assumir a conduta como foi mencionado por mim, que elencou como gabarito de escolha
a letra C, como principal diagnostico Meningite Bacteriana aguda, realizar punção lombar e iniciar Ceftrianoxe 2g EV 12-12
h, e como mencionado no inicio da descrição do quadro que a tomografia de crânio era NORMAL. Seguindo essa linha de
raciocínio na mesma literatura pesquisada nota-se na figura 32.2 Algoritmo do manejo de pacientes com “suspeita de
Meningite Bacteriana Agura” Adaptado de Aminoff MJ, Boller F, Swabb DF. Handobook of clinical Neurology. Amsterdam,
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que o autor concorda com a linha logica de raciocínio quando menciona que na suspeita com sinais e sintomas (febre,
cefaleia e ou irritação meníngea) deve ser INTRODUZIDO antibióticoterapia empírica. Não menos importante reforçando
essa premissa no quadro 32.3 na pagina 304 em outro quadro e esquema é mencionado  que “CEFALEIA, FEBRE,
RIGIDEZ DE NUCA” com alterações do nível de consciência deve-se pensar em um quadro conforme descrito
anteriormente e OBTER CULTURAS e iniciar antibioticoterapia empírica. Assim como na tabela 32.1 da pagina 298, como
tratamento empírico é mencionado justamente a dose mg-kg-dia que supostamente seria o mais indicado a uma paciente de
47 anos com media de um adulto, sendo 80-100mg a cada 12 ou 24h. 
Para esclarecer mais o caso menciono que na mesma literatura no capitulo 2 de CEFALEIAS, que conta com a colaboração
da Dra. Maria Julia Machline Carrion MEDICA NEUROLOGISTA pesquisadora do Intituto de pesquisa do Hospital do
Coração (Hcor), na pagina 10 onde menciona sobre Emergencias Cerebrovasculares HEMORRAGIA SUBARACNOIDE
HSA, é clara em afirmar que: 

“ A apresentação clinica usualmente contempla uma combinação de sintomas e sinais, sendo a CEFALEIA,
severa súbita o mais marcante. Contudo, a dor pode ser o único sintoma de apresentação em até um terço dos casos, o que
pode acarretar alguma dificuldade no atraso diagnostico. Outros sintomas que podem acompanhar o quadro são: náuseas,
vômitos, fotofobia, sinais focais (motores, disfasia) crises epiléticas. Assim o quadro clinico isoladamente não permite
distinguir HSA, e exames complementares de neuroimagem e punção lombar são essências. Na pagina 12 onde a autora ao
mencionar no subtítulo INFECÇÕES dando seguimento ao que se diz respeito de investigações de cefaleias, como possível
causa meningites ou encefalites, menciona em exames complementares que: 
“Quando há suspeita de HSA deve-se realizar tomografia de crânio o quanto antes. A sensibilidade do exame é de 98% nas
primeiras 12 horas e 93% nas 24 horas”. 
Caminhando um pouco mais para a atualidade no MANUAL DE ABORDAGEM PRATICA DE MEDICINA DE EMERGENCIA
14 EDIÇÃO lançada no ano de 2020, pela editora MANOLE, pelo Hospital das clinicas da Faculdade de Medicina da USP,
no capitulo 69 descrito pelos colaboradores Dr. Rodrigo Antonio Brandão Neto e Dr. Patrick Aureo L. de Almeida Pinto,
menciona a PRIMEIRA pagina em “PONTOS IMPORTANTES”, QUE:

Os fatores de riscos para essa doença incluem hipertensão, tabagismo, etilismo, deficiência estrogênica e terapia
anticoagulante e antitrombótica, não muito mais além na tabela 1 na pagina 848 também menciona doença policística renal,
displasia fibromuscular, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan e coartação de aorta. 

Na pagina 850 em EXAMES COMPLEMENTARES, novamente os autores em concordância com a anterior
literatura apresentada mencionam o seguinte trecho:
“ A TC REALIZADA nas primeiras horas tem 92% de sensibilidade. A MAIORIA dos autores acredita que se negativa nas
primeiras 6 horas da instalação da dor é virtualmente EXCLUDENTE de HSA. Alguns estudos mostram sensibilidade
virtualmente 100% em pacientes realizados TC entre 6 a 12 horas de apresentação. 

No seção Vl em emergências neurológicas de infecções do sistema nervoso central desta mesma referencia da
USP na pagina 868 no subtítulo de MENINGITES o autor segue sendo categórico em afirmar que: 

“Existem quatro sinais clássicos de meningites: febre, cefaleia, alteração do nível de consciência, e rigidez de
nuca, e qualquer combinação de dois dos quatro sintomas está presente em 95% dos pacientes. Cefaleia é o mais comum
visto em 85%, febre o segundo sendo em mais de 90%, rigidez de nuca 88%, e estado mental alterado 78% dos casos”.

DA CONCLUSÃO 
 Na discussão do mérito, sabemos que a medicina não é uma arte ou ciência exata, entretanto, nesta questão,

podemos evidenciar que o autor da questão não conseguiu descrever exatamente o que gostaria que o candidato
assinala-se, em nenhuma das literaturas mencionadas acima, que por sinal de grande PESO  e respeito, descrita por
instituições de grande credibilidade no meio médico, fica claro, mais claro que a luz do dia, que em nenhum momento em
casos de HSA em pacientes hígidos, sem NENHUM fator de risco conforme mencionado, que também em nenhuma das
literaturas foi mencionado que o paciente com quadro de HSA pode ou necessariamente estará hipertenso, e menos todavia
em quadros de HSA se apresenta com FEBRE. Ficou explicitamente descrito que RARAMENTE, quase nunca, pelo menos
assim categoricamente mencionado pelos autores que em uma grande maioria dos casos em média 95% dos casos, e
possivelmente quase próximo dos 100%, nas primeiras 6 a 12 horas, a HSA se apresentará no exame de neuroimagem,
contrariando o que foi descrito nesta questão onde relata TC DE CRANIO NORMAL. Também não menos importante, todos
os autores descrevem que a tríade clássica da Meningite Bacteriana se acompanha com todos ou quase todos os sinais e
sintomas descritos nesta questão, apoiando mais ainda a premissa que a maior probabilidade do principal diagnostico seria
MENINGITE BACTERIANA AGUDA (LETRA C) devendo realizar punção lombar e iniciar CEFTRIAXONE 2G EV 12-12
horas. Obviamente que o simples fato de ter mencionado a “pior cefaleia” não significa que toda pior cefaleia de Pronto
Socorro caracterize uma HSA, pois dor é algo subjetivo e se perguntarmos aos pacientes que frequentam as unidades de
emergências, sempre sua queixa será a pior de todos ou uma dor nunca sofrido anteriormente. Sem mais de longas,
somente para realmente descartar que não seria um quadro típico de MENINGITE o autor da questão deveria ter
mencionado que ao exame físico não se evidenciou sinais meníngeos clássicos, sendo assim, caracterizando realmente
como a principal hipótese diagnostica HSA, como não foi mencionado neste caso, e TODOS os sintomas e sinais clássicos
e característicos de uma MENINGITE, venho por meio desta elaborar minha solicitação. 

DOS PEDIDOS:
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Considerando todas observações realizadas anteriormente, considerando que avaliando o mérito da questão está
banca elaborou a questão com 2 possíveis alternativas, considerando que a PRINCIPAL hipótese diagnostica neste caso
seria MENINGITE bacteriana aguda,  que está descrito na alternativa C, também concordando que em uma menor
probabilidade poderia se tratar de uma HSA, mesmo com menores chances, mas que por falta de argumentos que
sustentem o principal diagnostico, considerando que HSA neste caso deveria fazer parte do Diagnostico diferencial e NÃO

a principal causa, considerando a vasta literatura exposta acima, isto posto venho por meio desta solicitar que:
1. Considere a alternativa C como a principal e mais plausível resposta adequada para esta questão.
2. Ou que seja anulada a questão por se tratar de um equivoco na descrição dos fatos, tornando-se a resposta
confusa e quer pode ter 2 (duas) respostas corretas. 
Solicito deferimento. 

Data do Envio: 28/04/22 0:48Inscrição: 180231
RECURSO ADMINISTRATIVO
Questão numero 16.
Maria, 47 anos, previamente hígida, tabagista, sem internamentos prévios ou uso de medicações continuas, exceto
anticoncepcional oral. Havia discutido com o namorado intensamente no dia interior. Foi levada ao pronto-socorro por
apresentar cefaleia súbita 1 hora antes, descrita como a pior cefaleia que já sentiu. Apresentava-se torporosa (Glasgow 12)
com pa 170x110 mmhg, FC 110, T 39C, Sat 98% em AA. Apresenta rigidez de nuca ao exame neurológico e a tomografia
de crânio era normal. Qual a hipótese diagnostica mais provável e conduta. 

A. AVC isquemico, realizar trombolise com Alteplase na dose de 0.9mg-kg (10% em bolus e redstante em 1h)
B. Hemorragia subaracnoide, realizar punção lombar para confirmação diagnóstica
C.Meningite bacteriana aguda, realizar punção lombar e iniciar Ceftriaxone 2g EV 12-12h
D. Sindrome conversiva, realizar sedativo e antitermicos. 
E. Lupus eritematoso sistemico com trombose venosa cerebral, iniciar anticoagulação com clexane.

Do quadro clinico, sinais e sintomas como forma de apresentação das meningites.  Segundo o Capitulo 32 do
Manual de Medicina de Emergencia da editora Atheneu, validado pela ABRAMEDE Associação Brasileira de Medicina de
Emergência, em sua ultima edição no ano de 2016, tendo como referencia nos últimos anos no certame da prova de titulo
na especialidade de MEDICINA DE EMERGENCIA, e sendo um de seus escritores Dr. Hellio Penna Guimaraes- Medico
Emergencista, no Capitulo  32 das paginas 295 a 306, tendo como medica colaboradora Dra. Juliana Valéria de Souza
Framil e Dr. José E. Vidal, descreve na introdução que: 
“ Meningite é uma síndrome caracterizada por sinais e sintomas de inflamação meníngea, tais como CEFALEIA, FEBRE E
OU RIGIDEZ DE NUCA. Tendo como forma de evolução AGUDAS, SUBAGUDAS e CRONICAS. As agudas tem inicio
rápido dos sintomas (horas a poucos dias), e seu quadro clinico nos casos mais graves sinais de rebaixamento do nível de
consciência (confusão mental, letargia, torpor e coma). Na literatura 95% apresentam pelo menos dois desses sintomas. Do
diagnostico, rápido e o tratamento precoce são os principais redutores de morbimortalidade. Na abordagem inicial, o objetivo
mais importante de realizar imagem antes da punção lombar é excluir lesões EXPANSIVAS INTRACRANEANA, e os
critérios mencionados apresentam boa ACURACIA para essa finalidade. A punção lombar, na presença de lesões
expansivas cerebrais, por causar um gradiente de pressão craniocaudal, pode levar a herniação cerebral. Diante da urgência
da punção lombar e obtenção da analise liquorica, o medico deve estabelecer a indicação de imagem pré-punção. Dentro do
tocante do que se menciona sobre o tratamento empírico, a antibióticoterapia empírica de escolha é uma cefalosporina de
terceira geração como a CEFTRIAXONA OU CEFOTAXIMA”.
DOS FATOS:
Fica claro que o autor da questão da banca avaliadora, ao pensar que os sinais e sintomas da HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA (como foi eleito como a melhor resposta pelo gabarito) talvez não tenha se atentado ao fato que todos
os sinais e sintomas descrito no quadro clinico acima da Dona Maria 47 anos, não necessariamente teria como excluir uma
causa infecciosa causada por um quadro de meningite bacteriana, também sabemos que o serviço de emergência é um
ambiente complexo que deve descartar eventos ameaçadores para a vida dos nossos pacientes, e cada segundo importa,
pensando nessa premissa, admitir um paciente com todos os sinais e sintomas clássicos de um quadro de meningite
bacteriana, o mais prudente seria assumir a conduta como foi mencionado por mim, que elencou como gabarito de escolha
a letra C, como principal diagnostico Meningite Bacteriana aguda, realizar punção lombar e iniciar Ceftrianoxe 2g EV 12-12
h, e como mencionado no inicio da descrição do quadro que a tomografia de crânio era NORMAL. Seguindo essa linha de
raciocínio na mesma literatura pesquisada nota-se na figura 32.2 Algoritmo do manejo de pacientes com “suspeita de
Meningite Bacteriana Agura” Adaptado de Aminoff MJ, Boller F, Swabb DF. Handobook of clinical Neurology. Amsterdam,
que o autor concorda com a linha logica de raciocínio quando menciona que na suspeita com sinais e sintomas (febre,
cefaleia e ou irritação meníngea) deve ser INTRODUZIDO antibióticoterapia empírica. Não menos importante reforçando
essa premissa no quadro 32.3 na pagina 304 em outro quadro e esquema é mencionado  que “CEFALEIA, FEBRE,
RIGIDEZ DE NUCA” com alterações do nível de consciência deve-se pensar em um quadro conforme descrito
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anteriormente e OBTER CULTURAS e iniciar antibioticoterapia empírica. Assim como na tabela 32.1 da pagina 298, como
tratamento empírico é mencionado justamente a dose mg-kg-dia que supostamente seria o mais indicado a uma paciente de
47 anos com media de um adulto, sendo 80-100mg a cada 12 ou 24h. 
Para esclarecer mais o caso menciono que na mesma literatura no capitulo 2 de CEFALEIAS, que conta com a colaboração
da Dra. Maria Julia Machline Carrion MEDICA NEUROLOGISTA pesquisadora do Intituto de pesquisa do Hospital do
Coração (Hcor), na pagina 10 onde menciona sobre Emergencias Cerebrovasculares HEMORRAGIA SUBARACNOIDE
HSA, é clara em afirmar que: 

“ A apresentação clinica usualmente contempla uma combinação de sintomas e sinais, sendo a CEFALEIA,
severa súbita o mais marcante. Contudo, a dor pode ser o único sintoma de apresentação em até um terço dos casos, o que
pode acarretar alguma dificuldade no atraso diagnostico. Outros sintomas que podem acompanhar o quadro são: náuseas,
vômitos, fotofobia, sinais focais (motores, disfasia) crises epiléticas. Assim o quadro clinico isoladamente não permite
distinguir HSA, e exames complementares de neuroimagem e punção lombar são essências. Na pagina 12 onde a autora ao
mencionar no subtítulo INFECÇÕES dando seguimento ao que se diz respeito de investigações de cefaleias, como possível
causa meningites ou encefalites, menciona em exames complementares que: 
“Quando há suspeita de HSA deve-se realizar tomografia de crânio o quanto antes. A sensibilidade do exame é de 98% nas
primeiras 12 horas e 93% nas 24 horas”. 
Caminhando um pouco mais para a atualidade no MANUAL DE ABORDAGEM PRATICA DE MEDICINA DE EMERGENCIA
14 EDIÇÃO lançada no ano de 2020, pela editora MANOLE, pelo Hospital das clinicas da Faculdade de Medicina da USP,
no capitulo 69 descrito pelos colaboradores Dr. Rodrigo Antonio Brandão Neto e Dr. Patrick Aureo L. de Almeida Pinto,
menciona a PRIMEIRA pagina em “PONTOS IMPORTANTES”, QUE:

Os fatores de riscos para essa doença incluem hipertensão, tabagismo, etilismo, deficiência estrogênica e terapia
anticoagulante e antitrombótica, não muito mais além na tabela 1 na pagina 848 também menciona doença policística renal,
displasia fibromuscular, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan e coartação de aorta. 

Na pagina 850 em EXAMES COMPLEMENTARES, novamente os autores em concordância com a anterior
literatura apresentada mencionam o seguinte trecho:
“ A TC REALIZADA nas primeiras horas tem 92% de sensibilidade. A MAIORIA dos autores acredita que se negativa nas
primeiras 6 horas da instalação da dor é virtualmente EXCLUDENTE de HSA. Alguns estudos mostram sensibilidade
virtualmente 100% em pacientes realizados TC entre 6 a 12 horas de apresentação. 

No seção Vl em emergências neurológicas de infecções do sistema nervoso central desta mesma referencia da
USP na pagina 868 no subtítulo de MENINGITES o autor segue sendo categórico em afirmar que: 

“Existem quatro sinais clássicos de meningites: febre, cefaleia, alteração do nível de consciência, e rigidez de
nuca, e qualquer combinação de dois dos quatro sintomas está presente em 95% dos pacientes. Cefaleia é o mais comum
visto em 85%, febre o segundo sendo em mais de 90%, rigidez de nuca 88%, e estado mental alterado 78% dos casos”.

DA CONCLUSÃO 
 Na discussão do mérito, sabemos que a medicina não é uma arte ou ciência exata, entretanto, nesta questão,

podemos evidenciar que o autor da questão não conseguiu descrever exatamente o que gostaria que o candidato
assinala-se, em nenhuma das literaturas mencionadas acima, que por sinal de grande PESO  e respeito, descrita por
instituições de grande credibilidade no meio médico, fica claro, mais claro que a luz do dia, que em nenhum momento em
casos de HSA em pacientes hígidos, sem NENHUM fator de risco conforme mencionado, que também em nenhuma das
literaturas foi mencionado que o paciente com quadro de HSA pode ou necessariamente estará hipertenso, e menos todavia
em quadros de HSA se apresenta com FEBRE. Ficou explicitamente descrito que RARAMENTE, quase nunca, pelo menos
assim categoricamente mencionado pelos autores que em uma grande maioria dos casos em média 95% dos casos, e
possivelmente quase próximo dos 100%, nas primeiras 6 a 12 horas, a HSA se apresentará no exame de neuroimagem,
contrariando o que foi descrito nesta questão onde relata TC DE CRANIO NORMAL. Também não menos importante, todos
os autores descrevem que a tríade clássica da Meningite Bacteriana se acompanha com todos ou quase todos os sinais e
sintomas descritos nesta questão, apoiando mais ainda a premissa que a maior probabilidade do principal diagnostico seria
MENINGITE BACTERIANA AGUDA (LETRA C) devendo realizar punção lombar e iniciar CEFTRIAXONE 2G EV 12-12
horas. Obviamente que o simples fato de ter mencionado a “pior cefaleia” não significa que toda pior cefaleia de Pronto
Socorro caracterize uma HSA, pois dor é algo subjetivo e se perguntarmos aos pacientes que frequentam as unidades de
emergências, sempre sua queixa será a pior de todos ou uma dor nunca sofrido anteriormente. Sem mais de longas,
somente para realmente descartar que não seria um quadro típico de MENINGITE o autor da questão deveria ter
mencionado que ao exame físico não se evidenciou sinais meníngeos clássicos, sendo assim, caracterizando realmente
como a principal hipótese diagnostica HSA, como não foi mencionado neste caso, e TODOS os sintomas e sinais clássicos
e característicos de uma MENINGITE, venho por meio desta elaborar minha solicitação. 

DOS PEDIDOS:

Considerando todas observações realizadas anteriormente, considerando que avaliando o mérito da questão está
banca elaborou a questão com 2 possíveis alternativas, considerando que a PRINCIPAL hipótese diagnostica neste caso
seria MENINGITE bacteriana aguda,  que está descrito na alternativa C, também concordando que em uma menor
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probabilidade poderia se tratar de uma HSA, mesmo com menores chances, mas que por falta de argumentos que
sustentem o principal diagnostico, considerando que HSA neste caso deveria fazer parte do Diagnostico diferencial e NÃO

a principal causa, considerando a vasta literatura exposta acima, isto posto venho por meio desta solicitar que:
1. Considere a alternativa C como a principal e mais plausível resposta adequada para esta questão. ]
2. Ou que seja anulada a questão por se tratar de um equivoco na descrição dos fatos, tornando-se a resposta
confusa e quer pode ter 2 (duas) respostas corretas. 
Solicito deferimento. 

Resposta aos Recursos
A respeito da questão número 16, a paciente apresentava quadro clínico clássico de hemorragia meninge (HSA) com
cefaléia súbita e déficit focal. Não apresentava pródromos gripais, febre ou outro sinais que fosse levantada a hipótese de
meningite, que não se apresenta de forma súbita.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 17

Data do Envio: 28/04/22 13:37Inscrição: 172651
Prezado examinador, respeitosamente venho pedir a anulação da questão 17. Na prática, entendo que, na prática, poderia
investigar outros fatores, uma vez que um quadro viral também pode evoluir para pneumonia. Desde já, agradeço a atenção
e compreensão.

Resposta aos Recursos
O caso clínico em questão sugere fortemente um quadro de pneumonia bacteriana onde o Rx demonstra uma consolidação
clara em hemitórax direito além de taquipneia que indica internamento para coleta de exames laboratoriais para avaliar
possíveis disfunções orgânicas e inicio de antibioticoterapia endovenosa.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 20

Data do Envio: 28/04/22 13:36Inscrição: 172651
Prezado examinador, respeitosamente venho pedir a anulação da questão 20. Entendo que a imagem da tomografia
impressa no papel dificulta a avaliação e o correto diagnóstico do caso em questão. Desde já, agradeço a atenção e
compreensão.

Resposta aos Recursos
A imagem em questão é inequívoca de hemoventrículo portanto correspondendo a uma escala prognóstico tomográfica
(Fisher) IV.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 26

Data do Envio: 27/04/22 3:00Inscrição: 167397

À
Comissão Julgadora do Concurso Público 017/2022 – FUNÇÃO MÉDICO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – NÚMERO DE
INSCRIÇÃO 167397
Eu Diego Ralph Burani, Médico Emergencista inscrito no CPF sob nº 041.158.409-00 inscrição CRM-PR de nº 34408,  RQE
29647 vem à presença de Vossa Senhoria, por meio desse interpor:
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da questão 26 (exposta abaixo) e do gabarito oficial o qual apontou como resposta correta a alternativa B.
Paciente masculino, 82 anos, hipertenso e diabético, em uso de AAS, sinvastatina, captopril, clopidogrel e metformina, é
levado ao PS de um hospital de referência por quadro de hemiplegia completa a esquerda e afasia. A filha do paciente diz
que, as 2h da manhã, ouviu um barulho no quarto e o encontrou caído ao lado da cama com um sangramento em região
frontal por um corte (acha que bateu na quina da mesa de cabeceira, que estava suja com sangue). O paciente foi visto vem
pela ultima vez as 23h do dia anterior, quando foi se deitar. Apresenta histórico acidente automobilístico há 20 anos, com
necessidade de drenagem de hematoma subdural, cateterismo coronariano há 3 meses sem angioplastia e ressecção de
tumor de colon direito há 1 ano. Deu entrada no PS as 3h da manhã, sua pressão arterial era de 180x100 e o HGT
100mg-dl.
Sobre o caso, qual é a conduta mais indicada:
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A. Caso a tomografia de encéfalo não demonstre sangramento, poderá ser indicada a trombolise com rt-PA
(ateplase)
B. A trombolise não deve ser indicada, pelo tempo do inicio dos sintomas
C. A trombolise não deve ser indicada, pelo histórico de neoplasia intestinal e uso de dupla antiagregação plaquetaria
D. A trombolise não deve ser indicada, pela historia previa de neurocirurgia
E. Caso a tomografia de encéfalo não demonstre sangramento, poderá ser indicada a trombolise com tenecteplse.

DOS FATOS 
È nítido que a banca elaborou a questão com muito cuidado e cautela em descrever todos os critérios que um Médico
Emergencista deveria saber para agir diante de um quadro de extrema importância que mudaria o prognostico e evitaria
possíveis sequelas ao paciente, mesmo descrevendo algumas contra-indicações relativas como o fator idade, porém não
era o fator de impedimento como causa de critérios único de exclusão, também vale mencionar o fato que o paciente passou
por um procedimento de cateterismo coronariano, mas sem necessidade de angioplastia, acreditando-se que não se
confirmou a hipótese diagnostica de IAM prévio nos últimos 3 meses. A abordagem cirúrgica era de fato muito tempo, e a
ressecção do tumor não se tornava um critério de exclusão absoluto, sendo a pressão arterial e o hgt com níveis adequados
para realizar a trombolise, tudo esses comentários aqui descrito podemos encontrar no MANUAL DE MEDICINA DE
EMERGENCIA da editora ATHENEU em parceria com ABRAMEDE, que hoje é a sociedade que tem a capacidade de
reconhecer a medicina de emergência no Brasil. Pois bem, no capitulo 26 nas paginas 241 a 252 encontra-se a tabela 26.7,
tabela 26.8, tabela 26.9 onde pode apoiar o comentário e elucidar os fatos. Um dos fatores MAIS importantes e
determinantes para esclarecimento do EQUIVOCO desta questão encontra-se nos critérios de inclusão para o tratamento
com rtPA onde é muito enfático em dizer que deve-se se iniciar comparando o inicio dos sintomas dentro de 3 a 4.5 horas
antes do tratamento, localizada no canto superior esquerdo da pagina 249.

DOS ARGUMENTOS E CONCLUSÕES 
Fica claro que a banca por um leve descuido se EQUIVOCOU em relação ao tempo, dia, e horários. Assim passo a ilustrar
melhor com um exemplo a seguir.
Vejamos, hoje é dia 26 de abril e me encontro de plantão no pronto socorro municipal, a filha do Sr. José me traz o mesmo
relatando que o viu pela ultima vez ontem as 23:00h (11 da noite) mas que sua irmã estava na casa com ele dormindo e por
volta das 2 horas da manhã ela ouviu um barulho e notou que o mesmo havia caído, e justamente ás 3:00 da manhã do dia
26 eles me trazem para o atendimento relatando que no dia anterior ele estava normal por volta das 23:00 (11 da noite).
Pois bem, considerando o dia que sua filha o viu um dia antes que era no dia 25 de abril, e hoje é outro dia, justo dia 26,
faremos as contas e cálculos das horas. De 23:00 (11 da noite) do dia 25 até a madrugada as 3:00h do dia 26, se passaram
exatamente 4 horas. Tempo suficiente ainda para se tomografar o paciente em tempo hábil, e se a tomografia estiver
normal, e após a classificação de NIH descrita na pagina 244, pontuar e não apresentar nenhuma contra-indicação , este
paciente tem todos os critérios para receber rt-PA conforme está descrito no inciso A. Então considerando que a banca
avaliadora se equivocou nos cálculos das horas se confundindo quando se menciona “dia anterior”, e conforme horas
computadas, que se encontra na janela que se pode administrar medicamento, concluo os argumentos solicitando que: 

Descritivo de horas

Dia anterior (exemplo)
25.04.2022 das 23:00-0:00h corresponde 1 hora
26.04.2022 das 0:01-3:00h até a hora que foi levado a Emergência corresponde total de 4h.

DO PEDIDO 
Considerando que conforme descrito acima, o paciente encontra-se dentro das 3 a 4.5 horas da ultima vez que sua filha a
viu do dia anterior, conforme descrito encontrar-se em tempo hábil conforme tabela 26.8 e também descrito em texto na
literatura já mencionada.
ISTO POSTO, SOLICITO que seja considerada como alternativa correta a letra A, ou a critério da banca avaliadora que seja
anulada a questão. 

Nestes termos, solicito DEFERIMENTO.

Data do Envio: 27/04/22 17:10Inscrição: 172651
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da questão 26 (exposta abaixo) e do gabarito oficial o qual apontou como resposta correta a alternativa B.
Paciente masculino, 82 anos, hipertenso e diabético, em uso de AAS, sinvastatina, captopril, clopidogrel e metformina, é
levado ao PS de um hospital de referência por quadro de hemiplegia completa a esquerda e afasia. A filha do paciente diz
que, as 2h da manhã, ouviu um barulho no quarto e o encontrou caído ao lado da cama com um sangramento em região
frontal por um corte (acha que bateu na quina da mesa de cabeceira, que estava suja com sangue). O paciente foi visto vem
pela ultima vez as 23h do dia anterior, quando foi se deitar. Apresenta histórico acidente automobilístico há 20 anos, com
necessidade de drenagem de hematoma subdural, cateterismo coronariano há 3 meses sem angioplastia e ressecção de
tumor de colon direito há 1 ano. Deu entrada no PS as 3h da manhã, sua pressão arterial era de 180x100 e o HGT
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100mg-dl.
Sobre o caso, qual é a conduta mais indicada:
A. Caso a tomografia de encéfalo não demonstre sangramento, poderá ser indicada a trombolise com rt-PA
(ateplase)
B. A trombolise não deve ser indicada, pelo tempo do inicio dos sintomas
C. A trombolise não deve ser indicada, pelo histórico de neoplasia intestinal e uso de dupla antiagregação plaquetaria
D. A trombolise não deve ser indicada, pela historia previa de neurocirurgia
E. Caso a tomografia de encéfalo não demonstre sangramento, poderá ser indicada a trombolise com tenecteplse.

DOS FATOS 
È nítido e explicito que a banca elaborou a questão com muito cuidado e cautela em descrever todos os critérios que um
Médico Emergencista deveria saber para agir diante de um quadro de extrema importância que mudaria o prognostico e
evitaria possíveis sequelas ao paciente, mesmo descrevendo algumas contra-indicações relativas como o fator idade, porém
não era o fator de impedimento como causa de critérios único de exclusão, também vale mencionar o fato que o paciente
passou por um procedimento de cateterismo coronariano, mas sem necessidade de angioplastia, acreditando-se que não se
confirmou a hipótese diagnostica de IAM prévio nos últimos 3 meses. A abordagem cirúrgica era de fato muito tempo, e a
ressecção do tumor não se tornava um critério de exclusão absoluto, sendo a pressão arterial e o hgt com níveis adequados
para realizar a trombolise, tudo esses comentários aqui descrito podemos encontrar no MANUAL DE MEDICINA DE
EMERGENCIA da editora ATHENEU em parceria com ABRAMEDE, que hoje é a sociedade que tem a capacidade de
reconhecer a medicina de emergência no Brasil. Pois bem, no capitulo 26 nas paginas 241 a 252 encontra-se a tabela 26.7,
tabela 26.8, tabela 26.9 onde pode apoiar o comentário e elucidar os fatos. Um dos fatores MAIS importantes e
determinantes para esclarecimento do EQUIVOCO desta questão encontra-se nos critérios de inclusão para o tratamento
com rtPA onde é muito enfático em dizer que deve-se se iniciar comparando o inicio dos sintomas dentro de 3 a 4.5 horas
antes do tratamento, localizada no canto superior esquerdo da pagina 249.

DOS ARGUMENTOS E CONCLUSÕES 
Fica claro que a banca por um leve descuido se EQUIVOCOU em relação ao tempo, dia, e horários. Assim passo a ilustrar
melhor com um exemplo a seguir.
Vejamos, hoje é dia 26 de abril e me encontro de plantão no pronto socorro municipal, a filha do Sr. José me traz o mesmo
relatando que o viu pela ultima vez ontem as 23:00h (11 da noite) mas que sua irmã estava na casa com ele dormindo e por
volta das 2 horas da manhã ela ouviu um barulho e notou que o mesmo havia caído, e justamente ás 3:00 da manhã do dia
26 eles me trazem para o atendimento relatando que no dia anterior ele estava normal por volta das 23:00 (11 da noite).
Pois bem, considerando o dia que sua filha o viu um dia antes que era no dia 25 de abril, e hoje é outro dia, justo dia 26,
faremos as contas e cálculos das horas. De 23:00 (11 da noite) do dia 25 até a madrugada as 3:00h do dia 26, se passaram
exatamente 4 horas. Tempo suficiente ainda para se tomografar o paciente em tempo hábil, e se a tomografia estiver
normal, e após a classificação de NIH descrita na pagina 244, pontuar e não apresentar nenhuma contra-indicação , este
paciente tem todos os critérios para receber rt-PA conforme está descrito no inciso A. Então considerando que a banca
avaliadora se equivocou nos cálculos das horas se confundindo quando se menciona “dia anterior”, e conforme horas
computadas, que se encontra na janela que se pode administrar medicamento, concluo os argumentos solicitando que: 

EXEMPLO.

Dia anterior (exemplo)
25.04.2022 das 23:00-0:00h corresponde 1 hora
26.04.2022 das 0:01-3:00h até a hora que foi levado a Emergência corresponde total de 4h.

DO PEDIDO 
Considerando que conforme descrito acima, o paciente encontra-se dentro das 3 a 4.5 horas da ultima vez que sua filha a
viu do dia anterior, conforme descrito encontrar-se em tempo hábil conforme tabela 26.8 e também descrito em texto na
literatura já mencionada.
ISTO POSTO, SOLICITO que seja considerada como alternativa correta a letra A, ou a critério da banca avaliadora que seja
anulada a questão. 

Nestes termos, peço DEFERIMENTO.

Data do Envio: 28/04/22 0:04Inscrição: 180231
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da questão 26 (exposta abaixo) e do gabarito oficial o qual apontou como resposta correta a alternativa B.
Paciente masculino, 82 anos, hipertenso e diabético, em uso de AAS, sinvastatina, captopril, clopidogrel e metformina, é
levado ao PS de um hospital de referência por quadro de hemiplegia completa a esquerda e afasia. A filha do paciente diz
que, as 2h da manhã, ouviu um barulho no quarto e o encontrou caído ao lado da cama com um sangramento em região
frontal por um corte (acha que bateu na quina da mesa de cabeceira, que estava suja com sangue). O paciente foi visto vem
pela ultima vez as 23h do dia anterior, quando foi se deitar. Apresenta histórico acidente automobilístico há 20 anos, com
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necessidade de drenagem de hematoma subdural, cateterismo coronariano há 3 meses sem angioplastia e ressecção de
tumor de colon direito há 1 ano. Deu entrada no PS as 3h da manhã, sua pressão arterial era de 180x100 e o HGT
100mg-dl.
Sobre o caso, qual é a conduta mais indicada:
A. Caso a tomografia de encéfalo não demonstre sangramento, poderá ser indicada a trombolise com rt-PA
(ateplase)
B. A trombolise não deve ser indicada, pelo tempo do inicio dos sintomas
C. A trombolise não deve ser indicada, pelo histórico de neoplasia intestinal e uso de dupla antiagregação plaquetaria
D. A trombolise não deve ser indicada, pela historia previa de neurocirurgia
E. Caso a tomografia de encéfalo não demonstre sangramento, poderá ser indicada a trombolise com tenecteplse.

DOS FATOS 
Podemos encontrar no MANUAL DE MEDICINA DE EMERGENCIA da editora ATHENEU em parceria com ABRAMEDE, no
capitulo 26 nas paginas 241 a 252 encontra-se a tabela 26.7, tabela 26.8, tabela 26.9 onde pode apoiar o comentário e
elucidar os fatos. Um dos fatores MAIS importantes e determinantes para esclarecimento do EQUIVOCO desta questão
encontra-se nos critérios de inclusão para o tratamento com rtPA onde é muito enfático em dizer que deve-se se iniciar
comparando o inicio dos sintomas dentro de 3 a 4.5 horas antes do tratamento, localizada no canto superior esquerdo da
pagina 249.

DOS ARGUMENTOS E CONCLUSÕES 
Fica claro o EQUIVOCO em relação ao tempo, dia, e horários. Assim passo a ilustrar melhor com um exemplo a seguir.
Vejamos, hoje é dia 26 de abril e me encontro de plantão no pronto socorro municipal, a filha do Sr. José me traz o mesmo
relatando que o viu pela ultima vez ontem as 23:00h (11 da noite) mas que sua irmã estava na casa com ele dormindo e por
volta das 2 horas da manhã ela ouviu um barulho e notou que o mesmo havia caído, e justamente ás 3:00 da manhã do dia
26 eles me trazem para o atendimento relatando que no dia anterior ele estava normal por volta das 23:00 (11 da noite).
Pois bem, considerando o dia que sua filha o viu um dia antes que era no dia 25 de abril, e hoje é outro dia, justo dia 26,
faremos as contas e cálculos das horas. De 23:00 (11 da noite) do dia 25 até a madrugada as 3:00h do dia 26, se passaram
exatamente 4 horas. Tempo suficiente ainda para se tomografar o paciente em tempo hábil, e se a tomografia estiver
normal, e após a classificação de NIH descrita na pagina 244, pontuar e não apresentar nenhuma contra-indicação , este
paciente tem todos os critérios para receber rt-PA conforme está descrito no inciso A. Então considerando que a banca
avaliadora se equivocou nos cálculos das horas se confundindo quando se menciona “dia anterior”, e conforme horas
contabilizadas, que se encontra na janela que se pode administrar medicamento, concluo os argumentos solicitando que: 

DO PEDIDO 
Considerando que conforme descrito acima, o paciente encontra-se dentro das 3 a 4.5 horas da ultima vez que sua filha a
viu do dia anterior, conforme descrito encontrar-se em tempo hábil conforme tabela 26.8 e também descrito em texto na
literatura já mencionada.
ISTO POSTO, SOLICITO que seja considerada como alternativa correta a letra A, ou a critério da banca avaliadora que seja
anulada a questão, pois devido ao equivoco dos horarios, este paciente com TC de cranio normal poderia ter recebido seu
tratamento proposto na leta A. E por ter se tornado um gabarito não adequado para está questão, e não existe
contra-indicações absolutas para a não realização do mesmo, deve ser considerada como correta a letra A ou anulada a
questão.  

Nestes termos, peço DEFERIMENTO.

Resposta aos Recursos
Em relação a questão de número 26, o paciente deu entrada no pronto atendimento com 4 horas do início dos sintomas. A
trombólise endovenosa com RTPa é indicada em pacientes com déficit neurológico mensurável com até 3h de início dos
sintomas, podendo-se estender essa janela para até 4,5h sempre cautelosamente em pacientes acima de 80 anos,
diabéticos e com NIH elevado pelo benefício incerto. O paciente em questão deu entrada com 4 horas de ictus no PS. Nos
melhores centros que são referência de atendimento para AVCs (Centros de AVC) não é possível haver tempo hábil para
realização  e laudo de TC em tempo hábil de ser realizado o trombolítico.

Referencia:
1. Stroke.Aug 2009; 40 (8):2945-8 
Portaria MS n 664, de 12 de Abril de 2012

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 27

Data do Envio: 27/04/22 3:29Inscrição: 167397
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À
Comissão Julgadora do Concurso Público 017/2022 – FUNÇÃO MÉDICO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – CANDIDATO
167397
Eu Diego Ralph Burani, Médico Emergencista inscrito no CPF sob nº 041.158.409-00 inscrição CRM-PR de nº 34408,  RQE
29647 vem à presença de Vossa Senhoria, por meio desse interpor:
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da questão 27 (exposta abaixo) e do gabarito oficial o qual apontou como resposta correta a alternativa A.
QUESTÃO
O CHOQUE TEM COMO DEFINIÇÃO O DESBALANÇO ENTRE OFERTA E DEMANDA DE OXIGENIO PELOS TECIDOS,
CAUSADO POR ALTERAÇÕES CIRCULATORIAS, DIMINUINDO A PERFUSÃO TECIDUAL. SOBRE OS DIVERSOS
TIPOS DE CHOQUE, É CORRETO  AFIRMAR: 
A. Todos os tipos de choque, se não tratados adequadamente, evoluirão para um estado de vasoplegia (choque
distributivo).
B. Sempre haverá taquicardia, independentemente da etiologia do choque.
C. O choque distributivo caracteriza-se por um aumento da resistência vascular periférica com debito cardíaco
elevado ou normal. 
D. Sempre se apresentará com hipotensão.
E. O debito cardíaco encontra-se reduzido em todos os tipos de choque. 

DOS FATOS 
Da afirmativa utilizada pela banca, onde diz que TODOS  os tipos de choques evoluem para choque distributivo é FATO
afirmar que em medicina nem TODOS e nem NUNCA define a medicina, pois, ainda continua sendo uma ciência de
probabilidades e não exatamente de certezas, sendo assim, passo a ilustrar os seguintes fatos comprovatórios que NÃO
são todos os choques que acabam como distributivos.
Considerando o MANUAL DA ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA – AMIB da diretoria executiva entre
os anos 2016-2017 descrito no CAPITULO de MONITORIZAÇÃO HEMODINAMICA E CHOQUE no modulo l, capitulo 6 nas
paginas 66 a 71, descrito pelo Médico Intensivista Dr. Fernando Gutierrez que as classificações de choques são variáveis e
a causa são de diversas etiologias conforme mencionado na pagina 67 onde diz:
 CLASSIFICAÇÃO DO CHOQUE
O choque pode ser didaticamente classificado de diversas formas: 
1. De acordo com o tipo de hipóxia
2. De acordo com a apresentação clinica
3. De acordo com o tipo de fluxo 
4. De acordo com o padrão HEMODINAMICO que o provocou e o sustenta
Entre as fases do choque, encontramos o choque irreversível, é caracterizado pela refratariedade as intervenções como
fluidos, aminas, e outras medidas, convencionalmente, fala-se em disfunção quando ainda há possibilidade de reversão e
falência quando as medidas passam a ser fúteis.
Em condições de choque de alto fluxo, os tecidos não tem tempo de extrair o oxigênio da circulação de maneira adequada.
Assim, a SVO2 tende a estar normal ou aumentada.
No choque de baixo fluxo, a extração tende a ser maior, com uma SVO2 mais reduzida.
A classificação do choque segundo o padrão HEMODINAMICO também NÃO é excludente. Assim, um paciente pode
possuir MAIS  de um padrão de comprometimento da hemodinâmica presente na sua apresentação clinica do choque. 
O choque DISTRIBUTIVO é representado principalmente pelo choque séptico, VASOPLEGICO, por inflamação não
infecciosa, anafilaxia, intoxicação por cianeto ou metformina ou ainda pelo choque neurogênico.  
Não menos importante NOTA-SE que no MANUAL DE ABORDAGEM PRATICA DE MEDICINA DE EMERGENCIA DO HC
FMUSP em sua 14 edição de 2020 pela editora MANOLE em seu capitulo 8 CHOQUE, descrito por Dr. Julio Cesar Garcia
de Alencar e Dr. Vinicius Machado Correia nas paginas 116 abordagem inicial do paciente grave CHOQUE
CARDIOGENICO é enfático em mencionar que é causado por patologias cardíacas que levam a falência da bomba e a
redução do debito cardíaco, e na tabela 4 menciona sobre mecanismos de choque (dos mais diversos) com fisiopatologia e
exemplos, como no choque DISTRIBUTIVO ocasiona vasodilatação sistêmica, como por exemplo em sepse, anafilaxia,
crise adrenal aguda, pancreatite. 
Na Pagina 118 onde é mencionado Choque Distributivo, é caracterizado por vasodilatação periférica grave, com queda da
resistência vascular sistêmica, também menciona que outros tipos de choque são decorrentes do distributivo, como:
1. Septico
2. Neurogênico 
3. Anafilático 

CONCLUSÕES 

Considerando a letra do gabarito provisório estabelecido pela banca, onde mencionado na letra A, que TODOS os
tipos de choque se não tratados adequadamente, evoluirão para um estado de VASOPLEGIA. 
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Conclui-se que após mencionar literaturas de referencia, em nenhuma delas cabe AFIRMAR que TODOS os
choques são sinônimos de vasoplegia (choque distributivo), em varias menções por diferentes autores alguns evoluem como
mencionado na questão, entretanto NÃO é fato afirmar que TODOS acabariam como choque distributivo, ou sinônimo de
vasoplegia, um fato clássico mencionado sobre o choque cardiogênico, é que se considera como principal causa o IAM
(infarto agudo do miocárdio) por falha de BOMBA, que mesmo estabelecido a causa do fator determinante, muitas vezes
torna-se uma causa irreversível, mesmo utilizando medidas mecânicas e ou farmacológicas como os vasopressores, e NÃO
necessariamente a VASOPREGIA é a causa determinante para o desfecho insatisfatório.

DO PEDIDO 

Isto posto SOLICITO que esta questão seja considerada anulada, pois não pode se dizer e afirmar que é uma
verdade ABSOLUTA dizer que TODOS os tipos de choque evoluirão para um estado de VASOPLEGIA, ou seja, todas as
alternativas estão incorretas nesta questão, por equivoco de expressão da palavra TODOS, sendo o mais adequado
mencionar NÃO como uma afirmação sem exceções, e sim, mencionar a maior probabilidade e ou de “Maior prevalência”.

Nestes termos, solicito deferimento.  

Data do Envio: 27/04/22 17:22Inscrição: 172651
RECURSO ADMINISTRATIVO 

CONHECIMENTO ESPECIFICO DO CARGO 16-40
Questão número 27 que apontou como resposta correta a alternativa A.
QUESTÃO
O CHOQUE TEM COMO DEFINIÇÃO O DESBALANÇO ENTRE OFERTA E DEMANDA DE OXIGENIO PELOS TECIDOS,
CAUSADO POR ALTERAÇÕES CIRCULATORIAS, DIMINUINDO A PERFUSÃO TECIDUAL. SOBRE OS DIVERSOS
TIPOS DE CHOQUE, É CORRETO  AFIRMAR: 
A. Todos os tipos de choque, se não tratados adequadamente, evoluirão para um estado de vasoplegia (choque
distributivo).
B. Sempre haverá taquicardia, independentemente da etiologia do choque.
C. O choque distributivo caracteriza-se por um aumento da resistência vascular periférica com debito cardíaco
elevado ou normal. 
D. Sempre se apresentará com hipotensão.
E. O debito cardíaco encontra-se reduzido em todos os tipos de choque. 

DOS FATOS 
Da afirmativa utilizada pela banca, onde diz que TODOS  os tipos de choques evoluem para choque distributivo é FATO
afirmar que em medicina nem TODOS e nem NUNCA define a medicina, pois, ainda continua sendo uma ciência de
probabilidades e não exatamente de certezas, sendo assim, passo a ilustrar os seguintes fatos comprovatórios que NÃO
são todos os choques que acabam como distributivos.
Considerando o MANUAL DA ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA – AMIB da diretoria executiva entre
os anos 2016-2017 descrito no CAPITULO de MONITORIZAÇÃO HEMODINAMICA E CHOQUE no modulo l, capitulo 6 nas
paginas 66 a 71, descrito pelo Médico Intensivista Dr. Fernando Gutierrez que as classificações de choques são variáveis e
a causa são de diversas etiologias conforme mencionado na pagina 67 onde diz:
 CLASSIFICAÇÃO DO CHOQUE
O choque pode ser didaticamente classificado de diversas formas: 
1. De acordo com o tipo de hipóxia
2. De acordo com a apresentação clinica
3. De acordo com o tipo de fluxo 
4. De acordo com o padrão HEMODINAMICO que o provocou e o sustenta
Entre as fases do choque, encontramos o choque irreversível, é caracterizado pela refratariedade as intervenções como
fluidos, aminas, e outras medidas, convencionalmente, fala-se em disfunção quando ainda há possibilidade de reversão e
falência quando as medidas passam a ser fúteis.
Em condições de choque de alto fluxo, os tecidos não tem tempo de extrair o oxigênio da circulação de maneira adequada.
Assim, a SVO2 tende a estar normal ou aumentada.
No choque de baixo fluxo, a extração tende a ser maior, com uma SVO2 mais reduzida.
A classificação do choque segundo o padrão HEMODINAMICO também NÃO é excludente. Assim, um paciente pode
possuir MAIS  de um padrão de comprometimento da hemodinâmica presente na sua apresentação clinica do choque. 
O choque DISTRIBUTIVO é representado principalmente pelo choque séptico, VASOPLEGICO, por inflamação não
infecciosa, anafilaxia, intoxicação por cianeto ou metformina ou ainda pelo choque neurogênico.  
Não menos importante NOTA-SE que no MANUAL DE ABORDAGEM PRATICA DE MEDICINA DE EMERGENCIA DO HC
FMUSP em sua 14 edição de 2020 pela editora MANOLE em seu capitulo 8 CHOQUE, descrito por Dr. Julio Cesar Garcia
de Alencar e Dr. Vinicius Machado Correia nas paginas 116 abordagem inicial do paciente grave CHOQUE
CARDIOGENICO é enfático em mencionar que é causado por patologias cardíacas que levam a falência da bomba e a



Concurso da Pref. Santo Antônio da Platina - Edital 001/2022 - Diversos Cargos

Página 164 de 197

Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Médico Urgência e Emergência

Número da questão: 27

redução do debito cardíaco, e na tabela 4 menciona sobre mecanismos de choque (dos mais diversos) com fisiopatologia e
exemplos, como no choque DISTRIBUTIVO ocasiona vasodilatação sistêmica, como por exemplo em sepse, anafilaxia,
crise adrenal aguda, pancreatite. 
Na Pagina 118 onde é mencionado Choque Distributivo, é caracterizado por vasodilatação periférica grave, com queda da
resistência vascular sistêmica, também menciona que outros tipos de choque são decorrentes do distributivo, como:
1. Septico
2. Neurogênico 
3. Anafilático 

CONCLUSÕES 

Considerando a letra do gabarito provisório estabelecido pela banca, onde mencionado na letra A, que TODOS os
tipos de choque se não tratados adequadamente, evoluirão para um estado de VASOPLEGIA. 

Conclui-se que após mencionar literaturas de referencia, em nenhuma delas cabe AFIRMAR que TODOS os
choques são sinônimos de vasoplegia (choque distributivo), em varias menções por diferentes autores alguns evoluem como
mencionado na questão, entretanto NÃO é fato afirmar que TODOS acabariam como choque distributivo, ou sinônimo de
vasoplegia, um fato clássico mencionado sobre o choque cardiogênico, é que se considera como principal causa o IAM
(infarto agudo do miocárdio) por falha de BOMBA, que mesmo estabelecido a causa do fator determinante, muitas vezes
torna-se uma causa irreversível, mesmo utilizando medidas mecânicas e ou farmacológicas como os vasopressores, e NÃO
necessariamente a VASOPREGIA é a causa determinante para o desfecho insatisfatório.

DO PEDIDO 

Isto posto SOLICITO que esta questão seja considerada anulada, pois não pode se dizer e afirmar que é uma
verdade ABSOLUTA dizer que TODOS os tipos de choque evoluirão para um estado de VASOPLEGIA, ou seja, todas as
alternativas estão incorretas nesta questão, por equivoco de expressão da palavra TODOS, sendo o mais adequado
mencionar NÃO como uma afirmação sem exceções, e sim, mencionar a maior probabilidade e ou de “Maior prevalência”.

Nestes termos, peço deferimento.

Data do Envio: 28/04/22 0:53Inscrição: 180231
RECURSO ADMINISTRATIVO 

Questão número 27 que apontou como resposta correta a alternativa A.
QUESTÃO
O CHOQUE TEM COMO DEFINIÇÃO O DESBALANÇO ENTRE OFERTA E DEMANDA DE OXIGENIO PELOS TECIDOS,
CAUSADO POR ALTERAÇÕES CIRCULATORIAS, DIMINUINDO A PERFUSÃO TECIDUAL. SOBRE OS DIVERSOS
TIPOS DE CHOQUE, É CORRETO  AFIRMAR: 
A. Todos os tipos de choque, se não tratados adequadamente, evoluirão para um estado de vasoplegia (choque
distributivo).
B. Sempre haverá taquicardia, independentemente da etiologia do choque.
C. O choque distributivo caracteriza-se por um aumento da resistência vascular periférica com debito cardíaco
elevado ou normal. 
D. Sempre se apresentará com hipotensão.
E. O debito cardíaco encontra-se reduzido em todos os tipos de choque. 

DOS FATOS 
Da afirmativa utilizada pela banca, onde diz que TODOS  os tipos de choques evoluem para choque distributivo é FATO
afirmar que em medicina nem TODOS e nem NUNCA define a medicina, pois, ainda continua sendo uma ciência de
probabilidades e não exatamente de certezas, sendo assim, passo a ilustrar os seguintes fatos comprovatórios que NÃO
são todos os choques que acabam como distributivos.
Considerando o MANUAL DA ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA – AMIB da diretoria executiva entre
os anos 2016-2017 descrito no CAPITULO de MONITORIZAÇÃO HEMODINAMICA E CHOQUE no modulo l, capitulo 6 nas
paginas 66 a 71, descrito pelo Médico Intensivista Dr. Fernando Gutierrez que as classificações de choques são variáveis e
a causa são de diversas etiologias conforme mencionado na pagina 67 onde diz:
 CLASSIFICAÇÃO DO CHOQUE
O choque pode ser didaticamente classificado de diversas formas: 
1. De acordo com o tipo de hipóxia
2. De acordo com a apresentação clinica
3. De acordo com o tipo de fluxo 
4. De acordo com o padrão HEMODINAMICO que o provocou e o sustenta
Entre as fases do choque, encontramos o choque irreversível, é caracterizado pela refratariedade as intervenções como
fluidos, aminas, e outras medidas, convencionalmente, fala-se em disfunção quando ainda há possibilidade de reversão e
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falência quando as medidas passam a ser fúteis.
Em condições de choque de alto fluxo, os tecidos não tem tempo de extrair o oxigênio da circulação de maneira adequada.
Assim, a SVO2 tende a estar normal ou aumentada.
No choque de baixo fluxo, a extração tende a ser maior, com uma SVO2 mais reduzida.
A classificação do choque segundo o padrão HEMODINAMICO também NÃO é excludente. Assim, um paciente pode
possuir MAIS  de um padrão de comprometimento da hemodinâmica presente na sua apresentação clinica do choque. 
O choque DISTRIBUTIVO é representado principalmente pelo choque séptico, VASOPLEGICO, por inflamação não
infecciosa, anafilaxia, intoxicação por cianeto ou metformina ou ainda pelo choque neurogênico.  
Não menos importante NOTA-SE que no MANUAL DE ABORDAGEM PRATICA DE MEDICINA DE EMERGENCIA DO HC
FMUSP em sua 14 edição de 2020 pela editora MANOLE em seu capitulo 8 CHOQUE, descrito por Dr. Julio Cesar Garcia
de Alencar e Dr. Vinicius Machado Correia nas paginas 116 abordagem inicial do paciente grave CHOQUE
CARDIOGENICO é enfático em mencionar que é causado por patologias cardíacas que levam a falência da bomba e a
redução do debito cardíaco, e na tabela 4 menciona sobre mecanismos de choque (dos mais diversos) com fisiopatologia e
exemplos, como no choque DISTRIBUTIVO ocasiona vasodilatação sistêmica, como por exemplo em sepse, anafilaxia,
crise adrenal aguda, pancreatite. 
Na Pagina 118 onde é mencionado Choque Distributivo, é caracterizado por vasodilatação periférica grave, com queda da
resistência vascular sistêmica, também menciona que outros tipos de choque são decorrentes do distributivo, como:
1. Septico
2. Neurogênico 
3. Anafilático 

**************NOTA-SE CLARAMENTE QUE NESTE QUADRO O AUTOR NÃO MENCIONA TODOS OS TIPOS DE
CHOQUE. Por NÃO se tratar de uma afirmação absoluta que TODOS os choques quando não tratados tem como
consequência VASOPLEGIA.***************

CONCLUSÕES 

Considerando a letra do gabarito provisório estabelecido pela banca, onde mencionado na letra A, que TODOS os
tipos de choque se não tratados adequadamente, evoluirão para um estado de VASOPLEGIA. 

Conclui-se que após mencionar literaturas de referencia, em nenhuma delas cabe AFIRMAR que TODOS os
choques são sinônimos de vasoplegia (choque distributivo), em varias menções por diferentes autores alguns evoluem como
mencionado na questão, entretanto NÃO é fato afirmar que TODOS acabariam como choque distributivo, ou sinônimo de
vasoplegia, um fato clássico mencionado sobre o choque cardiogênico, é que se considera como principal causa o IAM
(infarto agudo do miocárdio) por falha de BOMBA, que mesmo estabelecido a causa do fator determinante, muitas vezes
torna-se uma causa irreversível, mesmo utilizando medidas mecânicas e ou farmacológicas como os vasopressores, e NÃO
necessariamente a VASOPREGIA é a causa determinante para o desfecho insatisfatório.

DO PEDIDO 

Isto posto SOLICITO que esta questão seja considerada anulada, pois não pode se dizer e afirmar que é uma
verdade ABSOLUTA dizer que TODOS os tipos de choque evoluirão para um estado de VASOPLEGIA, ou seja, todas as
alternativas estão incorretas nesta questão, por equivoco de expressão da palavra TODOS, sendo o mais adequado
mencionar NÃO como uma afirmação sem exceções, e sim, mencionar a maior probabilidade e ou de “Maior prevalência”.

Nestes termos, peço deferimento.  
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Resposta aos Recursos
Em resposta ao recurso apresentado da questão 27:

A definição de choque circulatório consiste em um desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio pelos tecidos.
Independentemente da etiologia do choque, quando não tratados adequadamente levarão a um estado crítico de isquemia,
reperfusão, inflamação, stress oxidativo que invariavelmente ocasionarão disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, estado
clínico conhecido como vasoplegia ou choque distributivo.

Referências:
1) Rosen P. Rosen’s Emergency Medicine. Elsevier; 2018.
2) BMJ 1999; 318 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.318.7198.1606 (Published 12 June 1999)Cite this as: BMJ
1999;318:1606.
3) N Engl J Med 2013;369:1726-34. DOI: 10.1056/NEJMra1208943.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 30

Data do Envio: 27/04/22 21:14Inscrição: 172651
QUESTÕES ESPECÍFICAS 16-40 
QUESTÃO 30
30. Diante de um hipotético cenário de um acidente com múltiplas vítimas (AMUV), em que você seja o
único médico socorrista no momento inicial, qual dos pacientes a seguir deve ter prioridade para ser atendido?
A. Paciente com queimadura de primeiro grau em membros superiores e um ferimento corto-contuso em
região frontal esquerda, que se encontra agitado e caminhando na cena do acidente.
B. Paciente que se encontra a 2 metros do veículo, com extensas contusões em tórax e face, além de fratura
exposta de membro inferior direito, que se encontra irresponsivo e sem movimentos respiratórios.
C. Paciente com fratura de fêmur.
D. Paciente deitado no chão, com contusão em tórax e queimaduras de primeiro grau em face à esquerda e
que responde a estímulos verbais.
E. Paciente com fratura de fêmur, queimaduras de terceiro grau em tórax, que se encontra taquipneico e
pouco responsivo a estímulos verbais.

A questão deixa dúvidas nas alternativas que dificultam classificação correta e aplicação do APH, classificação de
S.T.A.R.T, que é a forma de resolução da questão, porém as vítimas precisam sem totalmente classificada para prioridade
de atendimento. 
Além disso, durante todo atendimento a vítima ser reavaliada devido a possibilidade de mudar a classificação da vítima, sem
identificar todas as lesões nenhuma vítima deve deixar de ser avaliada.
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Resposta aos Recursos
Em resposta ao recurso da questão número 30:

O ATLS 10º edição (2018) traz as principais recomendações para o atendimento em trauma, e orienta que no atendimento
em situações de múltiplas vítimas, o princípio chave da resposta médica é fazer o melhor para o maior número de pacientes,
já que há a necessidade de se estabelecer prioridades para o atendimento adequado. Essa prioridade deve ser realizada
conforme a gravidade das lesões conforme a descrição em 4 níveis:
1) Urgente (código vermelho): Pacientes com alterações em vias aéreas, respiração ou circulatórias onde medidas
de intervenção salvadoras de vida são necessárias.
2) Grave (código amarelo): Medidas salvadoras de vida não são necessárias imediatamente.
3) Menor gravidade (Código verde): O paciente precisa de mínimas intervenções médicas ou não são necessárias
imediatamente.
4) Paciente em óbito no local (Código preto) 

A questão não deixa dúvidas que o paciente descrito na alternativa E tem prioridade de atendimento.

Referências:

1) Rosen P. Rosen’s Emergency Medicine. Elsevier; 2018.
2) AMERICAN COLLEGE OF SURGIONS COMMITTEE ON TRAUMA . Advanced Trauma Life Suport - ATLS. 10 ed.
, 2018.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 35

Data do Envio: 27/04/22 2:41Inscrição: 167397
À
Comissão Julgadora do Concurso Público 01/2022 – FUNÇÃO MÉDICO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – Candidato: 167397
DIEGO RALPH BURANI, inscrito no CPF sob nº 041.158.409-00, inscrição de CRM nº 34408, RQE 29647 vem à presença
de Vossa Senhoria, por meio desse interpor:
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da questão 35 (exposta abaixo) e do gabarito oficial o qual apontou como resposta correta a alternativa C.

35 – Com base no ECG a seguir, assinale a alternativa correta:
A – IAM com SUPRA de parede anterior-extenso, com acometimento da coronária direita/tronco.
B – Deve ser evitado o uso de nitratos, morfina e diuréticos, pois o risco de acometimento de VD é grande.
C – O tratamento de escolha deve incluir a angioplastia primária ou trombolítico venoso, conforme disponibilidade de
acesso.
D – AAS, clopidogrel, nitrato, morfina e beta bloqueador venoso em altas doses estão indicados para esse caso, objetivando
reduzir sintomas e mortalidade precoce.
E – Todas as alternativas anteriores estão corretas.
DOS FATOS
Considerando protocolo ACLS 2020:
O tratamento do IAM-ST é tempo-dependente. O objetivo fundamental no tratamento é recanalizar a artéria ocluída
(reperfusão miocárdica) o mais precocemente possível.

Considera-se trombólise tardia aquela realizada entre 6 e 24h após o início dos sintomas. Há evidências de que o
emprego do trombolítico entre 6 e 12h traga benefício em relação à mortalidade hospitalar, sendo sua utilização inconteste
até 12h do início do IAM.

Em pacientes com IAMCSST com mais de 12h de evolução, a angioplastia está indicada na presença de isquemia
persistente, instabilidade hemodinâmica ou arritmias ventriculares graves.

Em pacientes estáveis, que se apresentam entre 12-48h do início dos sintomas, a angioplastia pode ser considerada. Como
o benefício demonstrado foi redução de tamanho do infarto, sem impacto em desfechos clínicos, deve-se pesar risco x
benefício na realização do procedimento (Por exemplo, paciente de 40 anos, com lesão de baixa complexidade anatômica
talvez tenha maior benefício com angioplastia do que um paciente de 80 anos, com lesão de maior complexidade
anatômica).

Em pacientes com mais de 48h de evolução, estáveis, assintomáticos, uni ou biarteriais, com a artéria do infarto ocluída e
sem isquemia importante em teste de esforço (nos casos em que a parede relacionada ao infarto não apresente acinesia ou



Concurso da Pref. Santo Antônio da Platina - Edital 001/2022 - Diversos Cargos

Página 168 de 197

Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Médico Urgência e Emergência

Número da questão: 35

discinesia) a angioplastia não é recomendada.

Considerando Manual de Medicina de Emergência da FMUSP 14ª Edição ano 2020, no capítulo 34 “Infarto Agudo do
Miocardio com Supra do segmento ST”, paginas 418, 419 titulo tratamento com Fibrinolitico, Critérios de reperfusão e
Angioplastia Primária.

“Para pacientes que se apresentam co mais de 12 horas do inicio do quadro, a indicação de angioplastia primária é classe l
se o paciente estiver sintomático, apresentar instabilidade hemodinâmica ou elétrica. Se o paciente apresentar assintomático
e se apresentar após 12 horas, mas até 48 horas a indicação é classe lla. Após 48 horas, no paciente assintomático a
angioplastia primária é CONTRAINDICADA”.

Assim sendo, a indicação de trombolítico ou de angioplastia primária não depende apenas da disponibilidade como
enunciado na alternativa C, mas sim dos sinais e sintomas do paciente e do tempo de início da dor; não se pode avaliar a
indicação de angioplastia primária ou de trombolítico apenas através de um ECG.

DOS PEDIDOS
ISTO POSTO, solicito anulação da questão acima mencionada.
Nestes termos, solicito deferimento.
________ 

Data do Envio: 27/04/22 17:27Inscrição: 172651
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da questão 35 (exposta abaixo) e do gabarito oficial o qual apontou como resposta correta a alternativa C.

35 – Com base no ECG a seguir, assinale a alternativa correta:
A – IAM com SUPRA de parede anterior-extenso, com acometimento da coronária direita/tronco.
B – Deve ser evitado o uso de nitratos, morfina e diuréticos, pois o risco de acometimento de VD é grande.
C – O tratamento de escolha deve incluir a angioplastia primária ou trombolítico venoso, conforme disponibilidade de
acesso.
D – AAS, clopidogrel, nitrato, morfina e beta bloqueador venoso em altas doses estão indicados para esse caso, objetivando
reduzir sintomas e mortalidade precoce.
E – Todas as alternativas anteriores estão corretas.
DOS FATOS
Considerando protocolo do ACLS 2020:
O tratamento do IAM-ST é tempo-dependente. O objetivo fundamental no tratamento é recanalizar a artéria ocluída
(reperfusão miocárdica) o mais precocemente possível.

Considera-se trombólise tardia aquela realizada entre 6 e 24h após o início dos sintomas. Há evidências de que o
emprego do trombolítico entre 6 e 12h traga benefício em relação à mortalidade hospitalar, sendo sua utilização inconteste
até 12h do início do IAM.

Em pacientes com IAMCSST com mais de 12h de evolução, a angioplastia está indicada na presença de isquemia
persistente, instabilidade hemodinâmica ou arritmias ventriculares graves.

Em pacientes estáveis, que se apresentam entre 12-48h do início dos sintomas, a angioplastia pode ser considerada. Como
o benefício demonstrado foi redução de tamanho do infarto, sem impacto em desfechos clínicos, deve-se pesar risco x
benefício na realização do procedimento (Por exemplo, paciente de 40 anos, com lesão de baixa complexidade anatômica
talvez tenha maior benefício com angioplastia do que um paciente de 80 anos, com lesão de maior complexidade
anatômica).

Em pacientes com mais de 48h de evolução, estáveis, assintomáticos, uni ou biarteriais, com a artéria do infarto ocluída e
sem isquemia importante em teste de esforço (nos casos em que a parede relacionada ao infarto não apresente acinesia ou
discinesia) a angioplastia não é recomendada.

Assim sendo, a indicação de trombolítico ou de angioplastia primária não depende apenas da disponibilidade como
enunciado na alternativa C, mas sim dos sinais e sintomas do paciente e do tempo de início da dor; não se pode avaliar a
indicação de angioplastia primária ou de trombolítico apenas através de um ECG.

DOS PEDIDOS
ISTO POSTO, solicito anulação da questão acima mencionada.
Nestes termos, peço deferimento.
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Data do Envio: 28/04/22 0:54Inscrição: 180231
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da questão 35 (exposta abaixo) e do gabarito oficial o qual apontou como resposta correta a alternativa C.

35 – Com base no ECG a seguir, assinale a alternativa correta:
A – IAM com SUPRA de parede anterior-extenso, com acometimento da coronária direita/tronco.
B – Deve ser evitado o uso de nitratos, morfina e diuréticos, pois o risco de acometimento de VD é grande.
C – O tratamento de escolha deve incluir a angioplastia primária ou trombolítico venoso, conforme disponibilidade de
acesso.
D – AAS, clopidogrel, nitrato, morfina e beta bloqueador venoso em altas doses estão indicados para esse caso, objetivando
reduzir sintomas e mortalidade precoce.
E – Todas as alternativas anteriores estão corretas.
DOS FATOS
Considerando protocolo anexo do ACLS 2020:
O tratamento do IAM-ST é tempo-dependente. O objetivo fundamental no tratamento é recanalizar a artéria ocluída
(reperfusão miocárdica) o mais precocemente possível.

Considera-se trombólise tardia aquela realizada entre 6 e 24h após o início dos sintomas. Há evidências de que o
emprego do trombolítico entre 6 e 12h traga benefício em relação à mortalidade hospitalar, sendo sua utilização inconteste
até 12h do início do IAM.

Em pacientes com IAMCSST com mais de 12h de evolução, a angioplastia está indicada na presença de isquemia
persistente, instabilidade hemodinâmica ou arritmias ventriculares graves.

Em pacientes estáveis, que se apresentam entre 12-48h do início dos sintomas, a angioplastia pode ser considerada. Como
o benefício demonstrado foi redução de tamanho do infarto, sem impacto em desfechos clínicos, deve-se pesar risco x
benefício na realização do procedimento (Por exemplo, paciente de 40 anos, com lesão de baixa complexidade anatômica
talvez tenha maior benefício com angioplastia do que um paciente de 80 anos, com lesão de maior complexidade
anatômica).

Em pacientes com mais de 48h de evolução, estáveis, assintomáticos, uni ou biarteriais, com a artéria do infarto ocluída e
sem isquemia importante em teste de esforço (nos casos em que a parede relacionada ao infarto não apresente acinesia ou
discinesia) a angioplastia não é recomendada.

Assim sendo, a indicação de trombolítico ou de angioplastia primária não depende apenas da disponibilidade como
enunciado na alternativa C, mas sim dos sinais e sintomas do paciente e do tempo de início da dor; não se pode avaliar a
indicação de angioplastia primária ou de trombolítico apenas através de um ECG.

DOS PEDIDOS
ISTO POSTO, solicito anulação da questão acima mencionada.
Nestes termos, peço deferimento.
________ 

Resposta aos Recursos
Conforme o enunciado da questão número 35, questiona-se qual o tratamento de escolha para um infarto agudo do
miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST conforme demonstrado no eletrocardiograma. O tratamento de
escolha para as síndromes coronarianas agudas com supradesnivelamento do segmento ST é a trombólise endovenosa ou
angioplastia primária conformeme afirmativa da letra C. Um infarto agudo do miocárdio com evolução temporal prolongado
não se apresentaria com esse traçado eletrocardiográfico.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 37

Data do Envio: 27/04/22 16:35Inscrição: 167397
À
Comissão Julgadora do Concurso Público 017/2022 – FUNÇÃO MÉDICO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da questão 37 (exposta abaixo) e do gabarito oficial o qual apontou como resposta correta a alternativa C.
Questão: Motociclista de 18 anos, vítima de colisão carro x moto deu entrada na emergência hospitalar com sinais de
hipotensão durante avaliação primária, antes mesmo de aplicação de protocolo específicos, Assinale a alternativa correta:
A – Como o choque foi identificado, tratar de imediato, antes de cuidados com a via aérea.
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B – Oferecer um trombolítico venoso durante a primeira hora de atendimento.
C – Hidratar vigorosamente (2 a 4 litros), com dois acessos venosos calibrosos.
D – Desenvolvimento de conduta expectante, pois o choque no paciente jovem tem alta probabilidade de recuperação
espontânea.
E – Nenhuma das condutas anteriores deve ser adotada.
DOS FATOS

Considerando o ATLS 10 e suas novas diretrizes para tratamento do choque e reposição volêmica no trauma as
quais exponho abaixo:
“ATLS 10 edição recomenda reposição volêmica 1 litro de cristaloide (adultos) ou 20 ml/kg (crianças), não havendo detalhes
do tipo de cristaloide. A seguir, deve ser reavaliada a perfusão e se há necessidade de novas provas de volume. 
A infusão de largas quantidades de cristaloides no paciente traumatizado agrava a coagulopatia, resultando em hipóxia,
acidose e hipotermia. Nesse contexto, a infusão excessiva de fluidos provoca diluição dos fatores de coagulação, aumento
da pressão arterial, redução da viscosidade do sangue ocasionando sangramentos, deslocamento de coágulos,
complicações cardíacas e gastrointestinais e a síndrome do compartimento abdominal secundária. Por essas razões e
outras, a restrição de cristaloides é política imperativa no paciente com trauma.
Assim sendo, a resposta considerada correta no gabarito prevê a administração VIGOROSA de 2 a 4 litros, conduta essa
que estava prevista no ATLS da 9 edição e que foi superada pela edição atual, ou seja, a 10 edição, a qual contraindica
hidratação vigorosa, mas sim hidratação com até 1 litro de cristaloide, uso de hemoderivados e transamin.
Também não menos importante na edição do Manual de Medicina de Emergência abordagem pratica da 14 edição do ano
de 2020, Editora Manole, HC Faculdade de Medicina da USP, capitulo 8 de choque, nas pagina 122 e 123, devem ser
administrado cristaloide seguida de hemocomponetes, caso o paciente mantenha-se hipotenso conforme tabela 7 e também
na tabela 8 (métodos para prever a responsividade a volume, não sendo uma regra para todos os pacientes a administração
VIGOROSA de 2 a 4 litros, podendo piorar o desfecho com excesso de volumes.  
DO PEDIDO
ISTO POSTO eu requeiro que seja considerada como alternativa correta a letra E, ou seja, todas as alternativas estão
incorretas.
Nestes termos, SOLICITO deferimento.

Data do Envio: 27/04/22 17:06Inscrição: 172651
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da questão 37 (exposta abaixo) e do gabarito oficial o qual apontou como resposta correta a alternativa C.
Questão: Motociclista de 18 anos, vítima de colisão carro x moto deu entrada na emergência hospitalar com sinais de
hipotensão durante avaliação primária, antes mesmo de aplicação de protocolo específicos, Assinale a alternativa correta:
A – Como o choque foi identificado, tratar de imediato, antes de cuidados com a via aérea.
B – Oferecer um trombolítico venoso durante a primeira hora de atendimento.
C – Hidratar vigorosamente (2 a 4 litros), com dois acessos venosos calibrosos.
D – Desenvolvimento de conduta expectante, pois o choque no paciente jovem tem alta probabilidade de recuperação
espontânea.
E – Nenhuma das condutas anteriores deve ser adotada.
DOS FATOS
Sabemos hoje da necessidade de se atualizar para realizar os atendimentos dentro do serviço de emergência,
acompanhando esta evolução, após vários estudos, foi detectado que nem sempre, quase nunca a realização de volumes
em excesso em pacientes graves ou críticos, trazem beneficio aos nossos pacientes, hoje dentro do ambiente de
emergência e da terapia intensiva, buscamos cada vez menos utilizar volumes desnecessários para nossos doentes, pois,
nem sempre o que “serve pra um, serve para todos”. Preservando está premissa, hoje mais que nunca, está claro que o
volume em excesso pode levar o doente a um desfecho insatisfatório.

Considerando o ATLS 10 e suas novas diretrizes para tratamento do choque e reposição volêmica no trauma as
quais exponho abaixo:
“ATLS 10 edição recomenda reposição volêmica 1 litro de cristaloide (adultos) ou 20 ml/kg (crianças), não havendo detalhes
do tipo de cristaloide. A seguir, deve ser reavaliada a perfusão e se há necessidade de novas provas de volume. 
A infusão de largas quantidades de cristaloides no paciente traumatizado agrava a coagulopatia, resultando em hipóxia,
acidose e hipotermia. Nesse contexto, a infusão excessiva de fluidos provoca diluição dos fatores de coagulação, aumento
da pressão arterial, redução da viscosidade do sangue ocasionando sangramentos, deslocamento de coágulos,
complicações cardíacas e gastrointestinais e a síndrome do compartimento abdominal secundária. Por essas razões e
outras, a restrição de cristaloides é política imperativa no paciente com trauma.
Assim sendo, a resposta considerada correta no gabarito prevê a administração VIGOROSA de 2 a 4 litros, conduta essa
que estava prevista no ATLS da 9 edição e que foi superada pela edição atual, ou seja, a 10 edição, a qual contraindica
hidratação vigorosa, mas sim hidratação com até 1 litro de cristaloide, uso de hemoderivados e transamin.
Também não menos importante na edição do Manual de Medicina de Emergência abordagem pratica da 14 edição do ano
de 2020, Editora Manole, HC Faculdade de Medicina da USP, capitulo 8 de choque, nas pagina 122 e 123, devem ser
administrado cristaloide seguida de hemocomponetes, caso o paciente mantenha-se hipotenso conforme tabela 7 e também
na tabela 8 (métodos para prever a responsividade a volume, não sendo uma regra para todos os pacientes a administração
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VIGOROSA de 2 a 4 litros, podendo piorar o desfecho com excesso de volumes.  
DO PEDIDO
ISTO POSTO eu requeiro que seja considerada como alternativa correta a letra E, ou seja, todas as alternativas estão
incorretas.
Nestes termos, Venho pedir encarecidamente o deferimento.
________ 

Data do Envio: 28/04/22 0:55Inscrição: 180231
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da questão 37 (exposta abaixo) e do gabarito oficial o qual apontou como resposta correta a alternativa C.
Questão: Motociclista de 18 anos, vítima de colisão carro x moto deu entrada na emergência hospitalar com sinais de
hipotensão durante avaliação primária, antes mesmo de aplicação de protocolo específicos, Assinale a alternativa correta:
A – Como o choque foi identificado, tratar de imediato, antes de cuidados com a via aérea.
B – Oferecer um trombolítico venoso durante a primeira hora de atendimento.
C – Hidratar vigorosamente (2 a 4 litros), com dois acessos venosos calibrosos.
D – Desenvolvimento de conduta expectante, pois o choque no paciente jovem tem alta probabilidade de recuperação
espontânea.
E – Nenhuma das condutas anteriores deve ser adotada.
DOS FATOS
Sabemos hoje da necessidade de se atualizar para realizar os atendimentos dentro do serviço de emergência,
acompanhando esta evolução, após vários estudos, foi detectado que nem sempre, quase nunca a realização de volumes
em excesso em pacientes graves ou críticos, trazem beneficio aos nossos pacientes, hoje dentro do ambiente de
emergência e da terapia intensiva, buscamos cada vez menos utilizar volumes desnecessários para nossos doentes, pois,
nem sempre o que “serve pra um, serve para todos”. Preservando está premissa, hoje mais que nunca, está claro que o
volume em excesso pode levar o doente a um desfecho insatisfatório.

Considerando o ATLS 10 e suas novas diretrizes para tratamento do choque e reposição volêmica no trauma as
quais exponho abaixo:
“ATLS 10 edição recomenda reposição volêmica 1 litro de cristaloide (adultos) ou 20 ml/kg (crianças), não havendo detalhes
do tipo de cristaloide. A seguir, deve ser reavaliada a perfusão e se há necessidade de novas provas de volume. 
A infusão de largas quantidades de cristaloides no paciente traumatizado agrava a coagulopatia, resultando em hipóxia,
acidose e hipotermia. Nesse contexto, a infusão excessiva de fluidos provoca diluição dos fatores de coagulação, aumento
da pressão arterial, redução da viscosidade do sangue ocasionando sangramentos, deslocamento de coágulos,
complicações cardíacas e gastrointestinais e a síndrome do compartimento abdominal secundária. Por essas razões e
outras, a restrição de cristaloides é política imperativa no paciente com trauma.
Assim sendo, a resposta considerada correta no gabarito prevê a administração VIGOROSA de 2 a 4 litros, conduta essa
que estava prevista no ATLS da 9 edição e que foi superada pela edição atual, ou seja, a 10 edição, a qual contraindica
hidratação vigorosa, mas sim hidratação com até 1 litro de cristaloide, uso de hemoderivados e transamin.
Também não menos importante na edição do Manual de Medicina de Emergência abordagem pratica da 14 edição do ano
de 2020, Editora Manole, HC Faculdade de Medicina da USP, capitulo 8 de choque, nas pagina 122 e 123, devem ser
administrado cristaloide seguida de hemocomponetes, caso o paciente mantenha-se hipotenso conforme tabela 7 e também
na tabela 8 (métodos para prever a responsividade a volume, não sendo uma regra para todos os pacientes a administração
VIGOROSA de 2 a 4 litros, podendo piorar o desfecho com excesso de volumes.  
DO PEDIDO
ISTO POSTO eu requeiro que seja considerada como alternativa correta a letra E, ou seja, todas as alternativas estão
incorretas.
Nestes termos, Venho pedir encarecidamente o deferimento.

Resposta aos Recursos
Aceito recurso da questão de numero 37, questão deveria conter reposição de 1 litro de solução cristalóide.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Nutricionista

Número da questão: 16

Data do Envio: 28/04/22 11:39Inscrição: 170768
A resposta correta é a alternativa "A", na qual ambas as afirmativas estão erradas.
Justificativa: a Afirmativa I está ERRADA pois, de acordo com o código de ética do nutricionista CFN nº 599, de 25 de
fevereiro de 2018, a  Prescrição dietética: atividade privativa do nutricionista que compõe a assistência prestada ao
cliente/paciente/usuário em ambiente hospitalar, ambulatorial, consultório ou em domicílio, que envolve
o plano alimentar, devendo ser elaborada com base nas diretrizes estabelecidas no diagnóstico de
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Número da questão: 16

nutrição, devendo conter data, Valor Energético Total (VET), consistência, macro e micronutrientes,
fracionamento, assinatura seguida de carimbo, número e região da inscrição no CRN do nutricionista
responsável pela prescrição.

A questão afirma que a prescrição é apenas para ambiente hospitalar, o que está errado. A prescrição dietética pode ser
realizada em ambulatórios, inclusive em domicílio, conforme Resolução apresentada. Da forma como foi colocado na frase o
entendimento é que a prescrição é apenas para o ambiente hospitalar, o que está errado.
Questão mal elaborada, com duplo sentido, deve ser anulada.

Data do Envio: 28/04/22 15:51Inscrição: 183390
A Resolução CFN nº 599 de 25 de fevereiro de 2018 define prescrição dietética como sendo “atividade privativa do
nutricionista que compõe a assistência prestada ao cliente/paciente/usuário em ambiente hospitalar, ambulatorial,
consultório ou em domicílio, que envolve o plano alimentar, devendo ser elaborada com base nas diretrizes estabelecidas no
diagnóstico de nutrição, devendo conter data, Valor Energético Total (VET), consistência, macro e micronutrientes,
fracionamento, assinatura seguida de carimbo, número e região da inscrição no CRN do nutricionista responsável pela
prescrição”, porém a afirmativa I da questão 16 omite o ambiente ambulatorial, de consultório e domiciliar, dando a entender
que apenas no ambiente hospitalar o nutricionista tem atribuições e deveres listados, sendo portanto, uma afirmativa errada.

Resposta aos Recursos
No referido código de ética, a prescrição dietética é atividade privativa do nutricionista e que compõe a assistência prestada
em vários ambientes, entre estes “o ambiente hospitalar”. A questão I está correta pois refere-se ao ambiente hospitalar,
enquanto que a questão II refere-se às demais áreas, e por isso está incorreta.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 22

Data do Envio: 26/04/22 15:28Inscrição: 168628
Questão A ao se referir que alimentos in natura ou minimamente processados deva ser consumido PELO MENOS 1 vez ao
dia não está incorreta. Segundo o GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA, tais alimentos deve ser a base
da alimentação, não estipulando uma quantidade específica para consumo diário, ou seja, que deverá ser consumido ao
menos 1vez ao dia na alimentação.

Resposta aos Recursos
Regra de ouro: Alimentos in natura ou minimamente processados, em grande variedade e predominantemente de origem
vegetal, SÃO A BASE DE UMA ALIMENTAÇÃO NUTRICIONALMENTE BALANCEADA[...] Fonte: BRASIL. Ministério da
Saúde. Guia Alimentar para a População Brasileira. Brasília: MS, 2015, pg. 49.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 24

Data do Envio: 25/04/22 22:40Inscrição: 170044
Excelentíssima banca examinadora, peço a anulação da questão, essa afirma que a alternativa correta é a letra A: O
excesso de peso está presente em 60,3% dos brasileiros maiores de 18 anos, apresentando prevalência maior entre os
homens. 
Sendo que a Pesquisa Nacional de Saúde 2019 Atenção primária à saúde e informações antropométricas, pag.37, realizada
pelo IBGE, aponta prevalência maior de excesso de peso entre as mulheres.
Segundo o IBGE 2019, quanto à análise do excesso de peso da população adulta por grupos de idade, estimou-se que
mais da metade das pessoas mostrou tal condição (60,3%), ou seja, cerca de 96 milhões de pessoas apresentaram IMC =
25 kg/m², indicando uma prevalência maior de excesso de peso entre os adultos do sexo feminino (62,6%) do que entre os
do sexo masculino (57,5%).
Referência: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2019.Acesso<
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101758.pdf>.Em 25 de abril de 2022.

Resposta aos Recursos
De acordo com o gabarito, a alternativa correta da questão 24 é D, ou seja, "A obesidade está presente em 25,9% dos
brasileiros maiores de 18 anos, apresentando prevalência maior entre as mulheres".

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 25
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Data do Envio: 25/04/22 19:17Inscrição: 167434
A gordura é composta de triglicerídeos, já a massa muscular é composta de tecido muscular, glicogênio, água e alguma
gordura intramuscular. É impossível que a gordura se transforme diretamente em músculo, uma vez que a gordura não
possui nitrogênio e não existe mecanismo no corpo para reconstruir a gordura em aminoácidos. Portanto, a alternativa E
também deverá ser considerada como acerto.

Data do Envio: 28/04/22 16:29Inscrição: 183390
A questão 25 apresenta duas alternativas incorretas C e E. Na alternativa E afirma-se que há redução da massa muscular
devido à sua TRANSFORMAÇÃO em gordura intramuscular, porém isso não é fisiologicamente possível, no processo de
envelhecimento há perda de massa muscular e aumento da massa gorda. 
Nosso corpo não é capaz de transformar a gordura em músculo –ou vice-versa. O simples motivo é que eles são tecidos
diferentes e um não pode virar o outro –da mesma forma que um rim não pode virar um fígado. O processo de redução de
gordura corporal e aumento de massa magra são independentes, porém podem ocorrer de forma simultânea. Por esse
motivo, as pessoas associam o trabalho simultâneo com "transformação" de um em outro. MACHADO, P. Quando você
malha, seu corpo troca gordura por músculo? Viva Bem, UOL, 2018. Disponível em:<https://paolamachado.blogosfera.uol.co
m.br/2018/08/22/quando-voce-malha-seu-corpo-transforma-gordura-em-musculo/?cmpid=copiaecola>.
Com o envelhecimento, ocorrem alterações da composição corporal, como aumento da adiposidade e diminuição da massa
corporal magra, particularmente, a massa muscular esquelética. O tecido muscular esquelético diminui cerca de 40% entre
20 e 60 anos de idade3. Estas alterações estão relacionadas com envelhecimento também em indivíduos saudáveis e
fisicamente ativos, que podem apresentar perda muscular de 1-2% ao ano, particularmente nos membros inferiores, e
ganho de gordura corporal de 7,5% por década, a partir dos 40 anos, com alterações mais acentuadas após 50 anos de
idade. PIERINE, D. T.; NICOLA, M.; OLIVEIRA, E. P. Sarcopenia: alterações metabólicas e consequências no
envelhecimento. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 17, n. 3, p. 96-103, 2009.
O envelhecimento está associado a uma redistribuição de tecido adiposo e magro dentro do corpo. A gordura
intra-abdominal acumula-se mais rapidamente do que a gordura total, enquanto a perda de massa corporal magra é
principalmente devido à sarcopenia. BEAUFRÈRE, B; MORIO, B. Fat and protein redistribution with aging: metabolic
considerations.  European Journal of Clinical Nutrition, v. 54, p. S48-S53, 2000.
Nos idosos, o processo de envelhecimento traz perda de água corporal, redução do tecido muscular e mudança na
quantidade e distribuição da gordura subcutânea, ocorrendo diminuição da elasticidade e podendo, assim, modificar a
compressibilidade do tecido conjuntivo e da gordura subcutânea. CABISTANI, N. M. Avaliação antropométrica. In:
BUSNELLO, F. M. Aspectos nutricionais no processo do envelhecimento. São Paulo: Atheneu, 2007. p. 19-27.

Resposta aos Recursos
A questão consta na seguinte referência: BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações para a coleta e análise de dados
antropométricos em serviços de saúde. Brasília: MS, 2011, pg.23.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 30

Data do Envio: 25/04/22 18:51Inscrição: 167317
De acordo com o caderno: Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias, 2ª edição e última, de 2014, na
página 84 é possível ver CLARAMENTE que o uso de drogas ilicitas entra como uma condição onde NÃO se recomenda a
amamentação. Como a questão estava afirmando em quais condições não se RECOMENDA a amamentação, existe mais
de uma alternativa correta. Se a intenção era em qual é PROIBIDO, isso deveria ter ficado claro na questão, perguntando:
"em qual condicação é PROIBIDO a mãe amamentar seu filho?"

FONTE: Ministério da Saúde. Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/amamentacao_uso_medicamentos_outras_substancias_2edicao.pdf

Data do Envio: 28/04/22 11:36Inscrição: 170768
A questão 30 possui três alternativas corretas. Tanto a alternativa A, B ou C podem ser consideradas corretas. 
Quando utiliza a palavra RECOMENDAÇÃO considera-se as três alternativas corretas, pois não é recomendado o
aleitamento materno nem para mães infectadas pelo HIV, nem para mães usuárias de álcool, nem para usuárias de drogas
ilícitas. De acordo com a literatura, o consumo de álcool pode ser feito, desde que uma dose pequena e que a mãe não
amamente por um período de 3 a 4 horas após este consumo, o que não é observado em "USUÁRIAS DE ÁLCOOL".
Poderia estar correto se estivesse sido colocado como consumo moderado/social de  álcool. 
Para a alternativa C, mães usuárias de drogas ilícitas, não existe nenhuma literatura que RECOMENDA o aleitamento
materno para mães usuárias de drogas ilícitas.
Portanto, a questão possui 3 alternativas corretas, o que justifica sua anulação.
Fonte: Aleitamento Materno - OMS
CARVALHO, M. R., TAMEZ, R. N. Amamentação:bases científicas. 2005
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Número da questão: 30

Resposta aos Recursos
No ‘Guia alimentar para crianças menores de 2 anos’, de 2019, pg. 36, consta:
Quando não é recomendado a mulher amamentar?
“São poucas as condições em que se recomenda à mulher não amamentar. Exemplos disso são as mães infectadas pelo
HIV (vírus da Aids), HTLV1 e HTLV2 (vírus que comprometem as defesas do organismo) ou em uso de algum medicamento
incompatível com a amamentação, por exemplo, no tratamento contra diversos tipos de câncer. MÃES USUÁRIAS
REGULARES DE ÁLCOOL OU DROGAS ILÍCITAS (MACONHA, COCAÍNA, CRACK, ANFETAMINA, ECSTASY E
OUTRAS) NÃO DEVEM AMAMENTAR SEUS FILHOS ENQUANTO ESTIVEREM FAZENDO USO DESSAS
SUBSTÂNCIAS”. O contexto refere-se ao Aleitamento Materno Exclusivo.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 31

Data do Envio: 26/04/22 15:11Inscrição: 168628
Segundo o GUIA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS BRASILEIRAS MENORES DE 2 ANOS, cita: Apesar de o mel ser um
produto natural, não é recomendado oferecer esse
alimento à criança menor de 2 anos. São dois os motivos: o mel contém os
mesmos componentes do açúcar, o que já justifica evitá-lo. Além disso, há risco
de contaminação por uma bactéria associada ao botulismo. A criança menor de 1
ano é menos resistente a essa bactéria, podendo desenvolver essa grave doença,
que causa sintomas gastrintestinais e neurológicos.
tornando a questão correta.

Resposta aos Recursos
Na alternativa incorreta da questão está escrito:
"O mel é um produto natural, porém seu uso não é recomendado para crianças menores de dois anos, APENAS por
apresentar risco de contaminação por bactéria associada ao botulismo".
Conforme justificativa do recurso, existem outros motivos para a NÃO RECOMENDAÇÃO de mel para crianças menores de
2 anos. 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 25/04/22 19:17Inscrição: 167434
A falta de uma reeducação alimentar adequada faz com que crianças e adolescentes ganhem peso neste período, o hábito
de beliscar alimentos, significa ingerir calorias fora do horário das refeições, contribui sobremaneira com o ganho de peso
ponderal, portanto, esse é, sim, um fator dietético que contribui com o ganho de peso. Portanto, considero a alternativa E
como correta.

Data do Envio: 26/04/22 14:17Inscrição: 166852
Todas as alternativas da questão são fatores comprovados para o ganho de peso na infância e adolescência. 
Segue artigos para embasamento:https://www.unicef.org/brazil/media/17121/file/alimentacao-na-primeira-infancia_conhecim
entos-atitudes-praticas-de-beneficiarios-do-bolsa-familia.pdf (página 31)

https://www.scielo.br/j/csc/a/MWfXfr7g96jmRtbLPjkYXSh/?format=pdf&lang=pt

h t t p s : / / w w w . u n i c e f . o r g / b r a z i l / c o m u n i c a d o s - d e - i m p r e n s a / m a - a l i m e n t a c a o - p r e j u d i c a - s a u d e - d a s - c r i a n c a s - e m - t o d o - o - m u n d o - a l e
rta-o-unicef

Data do Envio: 26/04/22 15:06Inscrição: 168628
Devido o fato de que no enunciado da questão está se referindo a fatores que possuem relação com o ganho de peso, e de
acordo com a Quadro 2 – Verificação de fatores dietéticos relacionados à obesidade infantil e na adolescência do guia de
Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica do Ministério da Saúde em que cita como fator dietético o hábito
de "beliscar " leva ao aumento da ingestão
energética e piora da qualidade
da dieta. Tornando a questão A correta e não incorreta. 

Data do Envio: 28/04/22 16:56Inscrição: 183390
Todas as alternativas apresentadas na questão 32 favorecem o ganho de peso na infância e na adolescência. Sobre as
alternativas questionáveis nessa questão (A e C) apresento abaixo dois trechos de artigos que respaldam a omissão do café
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Número da questão: 32

da manhã como um fator dietético associado ao ganho de peso nessas faixas etárias e o associa inclusive ao hábito de
beslicar.
“O hábito de tomar café da manhã pode contribuir para o controle do peso corporal, na medida em que reduz o consumo de
gorduras na dieta. A prática regular de desjejum favorece o consumo de grãos, frutas e produtos lácteos. Além disso, o
hábito de realizar o desjejum e realizar maior número de refeições durante o dia está relacionado a um padrão mais regular
e definido de realização de refeições e está associado, inversamente, ao hábito de “beliscar” alimentos com alta densidade
energética ao longo do dia.” ENES, C. C.; SLATER, B. Obesidade na adolescência e seus principais fatores determinantes.
Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 13, n. 1, p. 163-71, 2010.
“A adolescência é outro período peculiar, no qual existe tendência ao estabelecimento de costumes e hábitos em grupo.
Nessa fase, o comportamento alimentar caracteriza-se por lanches, ingestão de biscoitos recheados, doces, salgadinhos,
refrigerantes e outros alimentos ricos em calorias e pobres em micronutrientes. Além disso, é frequente a substituição de
refeições principais por lanche ou mesmo a omissão de refeições, principalmente do café da manhã.” CARVALHO, E. A. A.
et al. Obesidade: aspectos epidemiológicos e prevenção. Revista Médica de Minas Gerais, v. 23, n. 1, p. 74-82, 2013.

Resposta aos Recursos
De acordo com a referência, "Beliscar" leva ao aumento da ingestão energética e piora da qualidade da dieta. A associação
direta entre "beliscar" e obesidade infantil ainda não está bem estabelecida. Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos
de Atenção Básica. Brasília: MS, 2014, pg. 53.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 34

Data do Envio: 27/04/22 22:09Inscrição: 182100
Possui 2 respostas iguais gerando confusão para assinalar a resposta correta

Resposta aos Recursos
Ambiente obesogênico: Promotor ou facilitador de escolhas alimentares não saudáveis e de comportamentos sedentários,
os quais dificultam a adoção e a manutenção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade física.
BRASIL. Ministério da Saúde. Instrutivo para o cuidado da criança e do adolescente com sobrepeso e obesidade no âmbito
da Atenção Primária à Saúde. Brasília: MS, 2021. pg. 16.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 35

Data do Envio: 28/04/22 16:42Inscrição: 168628
Solicito revisão das fases da vida citadas nas alternativas. É sabido que atualmente fases como gestação, lactação, infância,
adolescência são pontos para suscetibilidade a predisposição para surgimento de doenças no futuro, porém, a idade adulta
também é uma delas, visto que a OMS considera adultos jovens pessoas entre 20 a 24 anos de idade como também
classifica o envelhecimento em quatro estágios: meia-idade: 45 a 59 anos; idoso(a): 60 a 74 anos; ancião: 75 a 90 anos;
velhice extrema: 90 anos em diante.
Desta forma, de acordo com ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO: Aspectos Conceituais,
O “exame médico periódico”
tem como principal finalidade os cuidados antecipatórios, que, por sua vez,
são todas as intervenções capazes de reduzir a predisposição às doenças ou
atrasar o início das doenças e suas complicações, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, limitar o impacto das
incapacidades e de aumentar
a esperança de vida."

Desta forma, ainda na fase da terceira idade o ser humano possui suscetibilidade a eventos externos que podem levar ao
surgimento de doenças.

Resposta aos Recursos
A questão refere-se às fases de desenvolvimento, nas quais o organismo é mais vulnerável ao ambiente. Portanto, não
desconsidera a existência da fase adulta.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Psicólogo

Número da questão: 17
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Número da questão: 17

Data do Envio: 28/04/22 6:38Inscrição: 177099
17. A intersetorialidade pode ser compreendida com a articulação de saberes e práticas, implicados na elaboração de
políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social. Seu principal objetivo é:
No gabarito provisório aponta-se que a resposta correta é:
D. Superar a fragmentação das políticas públicas.
Porém, eu coloquei a alternativa A:
A. Centralizar as políticas públicas. 
Penso, que ambas as opções tem um mesmo sentido: “centralizar e superar a fragmentação”. Bem como fragmentar é
antônimo de centralizar. Vemos isso, por exemplo, no dicionário:

Antônimo de Fragmentar - Dicionário de Antônimos
https://www.antonimos.com.br › fragmentar

8 antônimos de fragmentar para 1 sentidos da palavra. O contrário de fragmentar é: Principais antônimos de fragmentar: 1.
juntar, recompor, unir, ajuntar, ...

Data do Envio: 28/04/22 14:15Inscrição: 177637
Como diz o enunciado da questão: Elaboração de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social, coloca a
alternativa B) Elaborar políticas compensatórias como melhor alternativa que a D) Superar a fragmentação das políticas
públicas. Essa questão ofereceu margem para uma interpretação mais subjetiva do que objetiva.

Resposta aos Recursos
Concernente a interposição de recursos referente a questão de número 17 do caderno de prova de Psicologia (Prefeitura
Municipal de Santo Antonio da Platina – PR) em que o(a) candidato(a) alega o seguinte:

1º Candidato(a): “Porém, eu coloquei a alternativa A: A. Centralizar as políticas públicas. Penso, que ambas as opções tem
um mesmo sentido: “centralizar e superar a fragmentação”. Bem como fragmentar é antônimo de centralizar. Vemos isso,
por exemplo, no dicionário: Antônimo de Fragmentar - Dicionário de Antônimos https://www.antonimos.com.br › fragmentar 8
antônimos de fragmentar para 1 sentidos da palavra. O contrário de fragmentar é: Principais antônimos de fragmentar: 1.
juntar, recompor, unir, ajuntar, ...”

2º Candidato(a): Como diz o enunciado da questão: Elaboração de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento
social, coloca a alternativa B) Elaborar políticas compensatórias como melhor alternativa que a D) Superar a fragmentação
das políticas públicas. Essa questão ofereceu margem para uma interpretação mais subjetiva do que objetiva.

Com base nas solicitações perpetradas pelos(as) candidatos(as), FORMULO A SEGUINTE RESPOSTA/ENTENDIMENTO:

O texto constitucional (Constituição da República Federativa do Brasil - CF de 1988). Traz em seus princípios norteadores
que a gestão proposta para as políticas públicas deve ser o pacto federativo, sendo a forma estabelecida para enfrentar a
questão social “a descentralização”, levando em consideração as desigualdades territoriais e a participação social. Nesse
sentido, a intersetorialidade passa a ser alvo das discussões no processo de implementação das políticas públicas (Saúde,
Educação, Assistência Social, etc.), muitas vezes expressa por meio de palavras que têm sentido similar, como, por
exemplo, a interface — conexão —, em que “os serviços de proteção social têm estreita interface com o sistema de garantia
de direito, exigindo, muitas vezes, uma gestão mais complexa e compartilhada”. 
Outrossim, salienta-se que o conceito de intersetorialidade foi bem definido por Feuerwerker e Costa (2000, p. 94): 
[...] a articulação entre sujeitos de setores sociais diversos e, portanto, de saberes, poderes e vontades diversos, para
enfrentar problemas complexos. É uma nova forma de trabalhar, de governar e de construir políticas públicas que pretende
possibilitar a superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais para produzir efeitos mais
significativos na saúde da população.
Referência bibliográfica: FEUERWERKER, L.M.; COSTA, H. Intersetorialidade na rede Unida. Saúde em Debate. Rio de
Janeiro, v.22, p. 25-35, 2000.
Dessa forma, a intersetorialidade tem como premissa fundamental a ideia de descentralizar. 
Nesse sentido, a resposta correta é a letra “D” = Superar a fragmentação das políticas públicas. 

Diante do acima exposto, decide-se por receber os recursos e no mérito NEGAR O PROVIMENTO AOS RECURSOS,
mantendo a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 18

Data do Envio: 28/04/22 9:31Inscrição: 177637
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Segundo a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que trata da Lei Orgânica da Assistência Social, tem como diretrizes: 1)
A descentralização político administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 2) A participação da
população, por meio de organizações representativas e 3) A primazia da responsabilidade do Estado na condução da
política de assistência social em cada esfera de governo. Sendo assim, a alternativa B) Centralidade na família para
concepção e implementação dos benefícios não se enquadra como alternativa certa.

Resposta aos Recursos
Concernente a interposição de recurso referente a questão de número 18 do caderno de prova de Psicologia (Prefeitura
Municipal de Santo Antonio da Platina – PR) em que o(a) candidato(a) alega o seguinte:
“Segundo a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que trata da Lei Orgânica da Assistência Social, tem como diretrizes: 1)
A descentralização político administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 2) A participação da
população, por meio de organizações representativas e 3) A primazia da responsabilidade do Estado na condução da
política de assistência social em cada esfera de governo. Sendo assim, a alternativa B) Centralidade na família para
concepção e implementação dos benefícios não se enquadra como alternativa certa.”

Com base na solicitação do(a) candidato, FORMULO A SEGUINTE RESPOSTA/ENTENDIMENTO:
Nota-se que faltou atenção ao candidato(a) no momento de elaborar sua resposta, pois o enunciado solicita que a resposta
seja formulada a partir do enunciado da questão de número 18, marcando um dos itens disponíveis (letras A, B, C, D ou E),
ou seja, que o(a) candidato marcasse a questão que contemplava “UMA DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS)”, cuja política, está baseada na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS). 

Referência Bibliográfica: BRASIL. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; Norma Operacional Básica –
NOB/Suas. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Secretaria Nacional de Assistência Social,
2005. 
Vejamos o seguinte:
2.2. Diretrizes 
A organização da Assistência Social tem as seguintes diretrizes, baseadas na Constituição Federal de 1988 e na LOAS: 
I - Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e
execução dos respectivos programas às esferas 33 estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de
assistência social, garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando-se as diferenças e as
características socioterritoriais locais; 
II – Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das
ações em todos os níveis; 
III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em cada esfera de governo; 
IV – Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos.
Nesse sentido, a resposta correta é a letra “B” = Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios,
serviços, programas e projetos.

Diante do acima exposto, decide-se por receber o recurso e no mérito NEGAR O PROVIMENTO DO RECURSO, mantendo
a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 19

Data do Envio: 27/04/22 11:50Inscrição: 171226
"Entendendo que o trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, por meio do trabalho vivo em ato, isto é, o trabalho humano no
exato momento em que é executado e que determina a produção do cuidado (Merhy e Franco, 2008b), percebe-se que o
componente importante nesse processo é o trabalhador e suas competências para produção na saúde. Neste sentido,
podemos considerar o trabalho em saúde como enigmático e complexo, pois a produção em saúde não existe por si
mesma, mas necessita que o trabalhador assuma o papel de verdadeiro arquiteto, utilizando diversas tecnologias de
trabalho - instrumentos, normas, máquinas, um conjunto de conhecimentos e agires, que estão dispersos nas experiências e
modos singulares de cada profissional de saúde operar seu trabalho vivo em ato para conduzir a produção do cuidado diário
(Merhy et al., 2004; Merhy e Franco, 2008a; Mello, Fugulin e Gaidzinski, 2007)."

SANT'ANNA, Suze Rosa; HENNINGTON, Élida Azevedo. Micropolítica do trabalho vivo em ato, ergologia e educação
popular: proposição de um dispositivo de formação de trabalhadores da saúde. Trabalho, Educação e Saúde, v. 9, supl. 1, p.
223-244, 2011.
Disponível em https://www.scielo.br/j/tes/a/yGLKPLtFP8n5CZs6pCdcVdH/?lang=pt#
Acesso: 27/04/2022 às 11h50min.
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Data do Envio: 28/04/22 6:37Inscrição: 177099
19. O trabalho em saúde deve “[...] tornar como seu objetivo central o mundo da necessidade dos usuários individuais e
coletivos, visando a produção social da vida e defendendo-a [...] a produção na saúde realiza através do trabalho humano no
exato momento em que é executado e que determina a produção de cuidado” (MERHY, 2005, p. 3). A partir da
compreensão e da análise desse enunciado, a atuação em saúde pode ser caracterizada como um trabalho: (Alternativa
colocada: B ; Alternativa correta: E)
No gabarito provisório aponta-se que a resposta correta é:
B. Médico-assistencial
Porém, que acredito que seja a alternativa E:
E. Prescrito em saúde, com base na relação trabalhador da saúde e usuário-paciente.
Justificativa:
Em texto de Merhy 
(http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/trasau.html), é abordada a importância que se reconheça o trabalhador
de saúde sempre coletivo e que o usuário é o portador efetivo das necessidades de saúde, em que um passa a ser
primordial ao outro, sendo uma troca. Assim sendo, o autor enfatiza a importância desse vínculo e de se criar pactuações.
Segue algumas partes em que julguei importantes do texto e que busca embasar/confirmar a alternativa E, sobre relação
trabalhador da saúde e usuário-paciente.   
“‘O trabalhador de saúde é sempre coletivo’: o ‘trabalho em saúde’ é sempre realizado por um trabalhador coletivo. Não há
trabalhador de saúde que dê conta sozinho do mundo das necessidades de saúde, o objeto real do ‘trabalho em saúde’. Os
trabalhadores universitários, técnicos e auxiliares são fundamentais para que o trabalho de um dê sentido ao trabalho do
outro, na direção da verdadeira finalidade do ‘trabalho em saúde’: cuidar do usuário, o portador efetivo das necessidades de
saúde. Deste modo, o trabalho de um depende do trabalho do outro. Uma caixa de ferramentas de um é necessária para
completar a do outro. O trabalhador sempre depende desta troca, deste empréstimo.
‘A pactuação do processo de trabalho’: a cena na qual é definido o modelo tecnológico de produção da saúde é permeada
por sujeitos com capacidade de operar pactuações entre si, de forma que a resultante dessas disputas é sempre produto da
correlação de forças que se estabelece no processo.”

Data do Envio: 28/04/22 9:54Inscrição: 177637
Segundo o Conselho Federal de Psicologia, na aba Leis e Normas, as atribuições profissionais do psicólogo no Brasil
apresentada ao Ministério do Trabalho para integrar o Catálogo Brasileiro de Ocupações, a atuação do psicólogo consiste
basicamente em: Os trabalhadores deste grupo de base estudam a estrutura psíquica e os mecanismos de
comportamento dos seres humanos. Desempenham tarefas relacionadas a problemas de
pessoal, como processos de recrutamento, seleção, orientação profissional e outros
similares, à problemática educacional e a estudos clínicos individuais e coletivos. Suas
funções consistem em: elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisa das características
psicológicas dos indivíduos; organizar e aplicar métodos e técnicas de recrutamento,
seleção e orientação profissional, proceder à aferição desse processos, para controle de sua
validade; realizar estudos e aplicações práticas no campo da educação (creches e escolas);
realizar trabalhos em clínicas psicológicas , hospitalares , ambulatoriais , postos de saúde,
núcleos e centros de atenção psicossocial; realizar trabalhos nos casos de famílias, crianças
e adolescentes, sistemas penitenciários, associações esportivas, comunidades e núcleos
rurais. Sendo assim, a alternativa B) Médico-assistencial não se enquadra como ocupação do profissional psicólogo.

Data do Envio: 28/04/22 14:37Inscrição: 168007
No gabarito, a resposta correta foi marcada como a letra B, médico-assistencial.  De acordo com vários materiais, o modelo
médico-assistencial foi superado desde os anos 70. 
Conforme disponível no seguinte endereço:
http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/port/sus.htm
"Durante a década de 70, vigorava o modelo médico assistencial, baseado em ações curativas, as quais não beneficiavam
toda a população, pois somente os trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
contribuiam com a Previdência Social e poderiam dispor desta assistência. Além disso, o atendimento era centrado no setor
privado, vinculado e financiado pelo governo federal. Deste modo, nesta época privilegiou-se muito este setor, o qual
contrapunha-se ao setor público que apresentava-se defasado, quando comparado ao setor privado, devido ao não
investimento econômico no setor público. "
Existe uma cartilha feita pelo Ministério da Saúde, publicada em 1997, entitulada: “Saúde da família: Uma estratégia para
reorientação do modelo assistencial”, 
Esta cartilha está disponível no seguinte endereço: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_16.pdf
Disponível também no seguinte endereço:
https://drive.google.com/file/d/1is2cTNGWN3LgydAigGEKvKmMPOqENpEF/view?usp=sharing
Na apresentação desta cartilha, na página 5, está escrito o seguinte texto:
" Ciente de sua missão, o Ministério da Saúde assume o desafio de colocar em seu plano de Ações e Metas Prioritárias as
estratégias de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde como caminhos possíveis no processo da reorganização
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da atenção básica em saúde, com a certeza de que as mesmas já constituem uma realidade concreta no contexto da
mudança do modelo assistencial no qual está empenhado o país."
Como é possível ver, existe o interesse de mudar esse modelo assistencial na saúde desde o ano de 1997, conforme escrito
pelo próprio Ministro do Estado de Saúde da época, Carlos Cesar de Albuquerque. 
Na página 8, é possível ver outra instância que é reforçado a necessidade de mudança, conforme escrito no primeiro
paragrafo: 
" Sob essa ótica, a estratégia utilizada pelo Programa Saúde da Família (PSF) visa a reversão do modelo assistencial
vigente. Por isso, nesse, sua compreensão só é possível através da mudança do objeto de atenção, forma de atuação e
organização geral dos serviços, reorganizando a prática assistencial em novas bases e critérios. "
Encontramos a cartilha do “XVII Curso de Especialização em Saúde Pública “ elaborada em 2015, disponível em um
endereço vinculado a secretaria de saúde do estado de Mato Grosso do Sul.
Está disponível nos seguintes endereços: 
Original: http://www.esp.ms.gov.br/wp-content/uploads/2015/05/XVII-modelos-de-aten%C3%A7%C3%A3o.pdf
Backup: https://drive.google.com/file/d/1lqgnhWH8S5kJt9F-IzXgWS75OBQgveG3/view?usp=sharing
Na página 10, encontramos que  o modelo médico-assistencial possui as seguintes características:
" Modelo Médico Médico-Assistencial 
- Demanda espontânea espontânea de indivíduos indivíduos que buscam Sistema Sistemade Saúde (SS) por “livre
iniciativa”
- Reforça busca do SS quando doente.
- Preocupação serviço serviço: manter dada oferta
- Pressão espontânea e desordenada desordenada da demanda condiciona organização de recursospara oferta
 Oferta pode condicionar condicionar demanda demanda
 Está presente presente também em serviços serviços públicos públicos
 Curativo e incapaz de alterar alterar níveis de saúde de uma população população de modo significativo”
Desta forma, entende-se que o modelo médico-assistencial é ultrapassado, portanto, a resposta médico-assistencial está
incorreta, já que se trata de um modelo que o sistema de saúde demonstra vontade de mudar a muito tempo.

Data do Envio: 28/04/22 16:24Inscrição: 177742
A resposta indicada no gabarito está incorreta. O trabalho em saúde não deve ser um trabalho caracterizado como
médico-assistencial, e sim um trabalho vivo em ato, que é a resposta correta.

Segundo a FIOCRUZ, o trabalho e a produção na saúde realiza-se, sobretudo, por meio do 'trabalho vivo em ato' (...).
(http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/trasau.html)

A partir de outras fontes, "A efetivação da tecnologia leve do trabalho vivo em ato na saúde se expressa como 'relações
interseçoras' que estão presentes na produção do trabalho - descrito como ato de cuidar - e consumo (do cuidado) que
ocorrem ao mesmo tempo. (...)" 
(https://www.scielo.br/j/tes/a/yGLKPLtFP8n5CZs6pCdcVdH/?lang=pt)

Em outros estudos verifica-se que o SUS passou por uma reorientação com relação ao modelo médico assistencial, ou seja,
no presente momento não se pode alegar que o trabalho em saúde no SUS hoje seja médico assistencial. Vejamos: 
"O que importa ressaltar é que, nesse contexto, o município tem condições de articular o conjunto das propostas, programas
e estratégias que vêm sendo definidas no nível federal e em vários estados para desencadear, em seu âmbito, um processo
de reorientação do "modelo assistencial" do SUS que não signifique a mera reprodução do "modelo médico-assistencial
privatista", subordinando o "modelo sanitarista", ou seja, a chamada "inampização"do SUS. (...)"
(http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-16731998000200002)

Noutra fonte, ainda, temos que "Em 1988 foi aprovada a nova Constituição Brasileira, incorporando grande parte dos
conceitos e propostas definidas durante a VIII CNS, adotando então, a proposta da Reforma Sanitária e do SUS. Deve-se
ressaltar que houve resistência em aceitar tal fato, uma vez que o modelo médico assistencial privatista privilegiava
determinados grupos sociais. (...)" 
(http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/port/sus.htm)

A resposta correta é C, vivo em ato, e não B (médico assistencial).
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Resposta aos Recursos
Considerando a interposição de recursos concernentes ao Caderno de Prova de Psicologia (Questão de nº 19), conforme
trechos a seguir em que os(as) candidatos(as) expõem suas alegações:

1º Recurso de candidato(a): “Segundo o Conselho Federal de Psicologia, na aba Leis e Normas, as atribuições profissionais
do psicólogo no Brasil apresentada ao Ministério do Trabalho para integrar o Catálogo Brasileiro de Ocupações, a atuação
do psicólogo consiste basicamente em: Os trabalhadores deste grupo de base estudam a estrutura psíquica e os
mecanismos de comportamento dos seres humanos. Desempenham tarefas relacionadas a problemas de pessoal, como
processos de recrutamento, seleção, orientação profissional e outros similares, à problemática educacional e a estudos
clínicos individuais e coletivos. Suas funções consistem em: elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisa das
características psicológicas dos indivíduos; organizar e aplicar métodos e técnicas de recrutamento, seleção e orientação
profissional, proceder à aferição desse processos, para controle de sua validade; realizar estudos e aplicações práticas no
campo da educação (creches e escolas); realizar trabalhos em clínicas psicológicas , hospitalares , ambulatoriais , postos de
saúde, núcleos e centros de atenção psicossocial; realizar trabalhos nos casos de famílias, crianças e adolescentes,
sistemas penitenciários, associações esportivas, comunidades e núcleos rurais. Sendo assim, a alternativa B)
Médico-assistencial não se enquadra como ocupação do profissional psicólogo”.

2º Recurso de candidato(a): “Solicito que seja anulada a questão citada, considerando que a questão cita trecho de livro
específico apenas com referência ao autor, sem mencionar qual livro se trata, ficando a referência incompleta, causando a
impossibilidade de interpretação da questão de forma coerente, além de trazer fragmentos do citação, o que causou
completamente a impossibilidade de análise da questão com base no contexto geral”.

3º Recurso de candidato(a): "Entendendo que o trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, por meio do trabalho vivo em ato,
isto é, o trabalho humano no exato momento em que é executado e que determina a produção do cuidado (Merhy e Franco,
2008b), percebe-se que o componente importante nesse processo é o trabalhador e suas competências para produção na
saúde. Neste sentido, podemos considerar o trabalho em saúde como enigmático e complexo, pois a produção em saúde
não existe por si mesma, mas necessita que o trabalhador assuma o papel de verdadeiro arquiteto, utilizando diversas
tecnologias de trabalho - instrumentos, normas, máquinas, um conjunto de conhecimentos e agires, que estão dispersos nas
experiências e modos singulares de cada profissional de saúde operar seu trabalho vivo em ato para conduzir a produção do
cuidado diário (Merhy et al., 2004; Merhy e Franco, 2008a; Mello, Fugulin e Gaidzinski, 2007)." SANT'ANNA, Suze Rosa;
HENNINGTON, Élida Azevedo. Micropolítica do trabalho vivo em ato, ergologia e educação popular: proposição de um
dispositivo de formação de trabalhadores da saúde. Trabalho, Educação e Saúde, v. 9, supl. 1, p. 223-244, 2011. Disponível
em https://www.scielo.br/j/tes/a/yGLKPLtFP8n5CZs6pCdcVdH/?lang=pt# Acesso: 27/04/2022 às 11h50min.

4º Recurso de candidato(a): Aos excelentíssimos examinadores, solicito que seja anulada a questão citada, considerando
que a questão cita trecho de livro específico apenas com referência ao autor, sem mencionar qual livro se trata, ficando a
referência incompleta, causando a impossibilidade de interpretação da questão de forma coerente, além de trazer
fragmentos do citação, o que causou completamente a impossibilidade de análise da questão com base no contexto geral.
Neste caso não precisamos entrar no mérito das alternativas, uma vez que NÃO EXISTE PREVISÃO NO CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO PARA A COBRANÇA DE TAL MATÉRIA.
5º Recurso de candidato(a): No gabarito, a resposta correta foi marcada como a letra B, médico-assistencial. De acordo com
vários materiais, o modelo médico-assistencial foi superado desde os anos 70. Conforme disponível no seguinte endereço:
http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/port/sus.htm "Durante a década de 70, vigorava o modelo médico assistencial,
baseado em ações curativas, as quais não beneficiavam toda a população, pois somente os trabalhadores contratados pelo
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) contribuiam com a Previdência Social e poderiam dispor desta
assistência. Além disso, o atendimento era centrado no setor privado, vinculado e financiado pelo governo federal. Deste
modo, nesta época privilegiou-se muito este setor, o qual contrapunha-se ao setor público que apresentava-se defasado,
quando comparado ao setor privado, devido ao não investimento econômico no setor público. " Existe uma cartilha feita pelo
Ministério da Saúde, publicada em 1997, entitulada: “Saúde da família: Uma estratégia para reorientação do modelo
assistencial”, Esta cartilha está disponível no seguinte endereço: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_16.pdf
Disponível também no seguinte endereço:
https://drive.google.com/file/d/1is2cTNGWN3LgydAigGEKvKmMPOqENpEF/view?usp=sharing Na apresentação desta
cartilha, na página 5, está escrito o seguinte texto: " Ciente de sua missão, o Ministério da Saúde assume o desafio de
colocar em seu plano de Ações e Metas Prioritárias as estratégias de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde
como caminhos possíveis no processo da reorganização da atenção básica em saúde, com a certeza de que as mesmas já
constituem uma realidade concreta no contexto da mudança do modelo assistencial no qual está empenhado o país." Como
é possível ver, existe o interesse de mudar esse modelo assistencial na saúde desde o ano de 1997, conforme escrito pelo
próprio Ministro do Estado de Saúde da época, Carlos Cesar de Albuquerque. Na página 8, é possível ver outra instância
que é reforçado a necessidade de mudança, conforme escrito no primeiro paragrafo: " Sob essa ótica, a estratégia utilizada
pelo Programa Saúde da Família (PSF) visa a reversão do modelo assistencial vigente. Por isso, nesse, sua compreensão
só é possível através da mudança do objeto de atenção, forma de atuação e organização geral dos serviços, reorganizando
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Resposta aos Recursos
a prática assistencial em novas bases e critérios. " Encontramos a cartilha do “XVII Curso de Especialização em Saúde
Pública “ elaborada em 2015, disponível em um endereço vinculado a secretaria de saúde do estado de Mato Grosso do Sul.
Está disponível nos seguintes endereços: Original:
http://www.esp.ms.gov.br/wp-content/uploads/2015/05/XVII-modelos-de-aten%C3%A7%C3%A3o.pdf Backup:
https://drive.google.com/file/d/1lqgnhWH8S5kJt9F-IzXgWS75OBQgveG3/view?usp=sharing Na página 10, encontramos que
o modelo médico-assistencial possui as seguintes características: " Modelo Médico Médico-Assistencial - Demanda
espontânea espontânea de indivíduos indivíduos que buscam Sistema Sistemade Saúde (SS) por “livre iniciativa” - Reforça
busca do SS quando doente. - Preocupação serviço serviço: manter dada oferta - Pressão espontânea e desordenada
desordenada da demanda condiciona organização de recursospara oferta Oferta pode condicionar condicionar demanda
demanda Está presente presente também em serviços serviços públicos públicos Curativo e incapaz de alterar alterar níveis
de saúde de uma população população de modo significativo” Desta forma, entende-se que o modelo médico-assistencial é
ultrapassado, portanto, a resposta médico-assistencial está incorreta, já que se trata de um modelo que o sistema de saúde
demonstra vontade de mudar a muito tempo.

No que tange aos diversos recursos apresentados e suas consequentes alegações referente a Questão de nº 19, de fato se
verifica que houve  ERRO no momento da revisão da prova, pois ao formular a prova e seu respectivo gabarito, a resposta
correta que deveria ser transcrita para o GABARITO PROVISÓRIO seria a letra “C”, p

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 21

Data do Envio: 27/04/22 15:29Inscrição: 172573
Aos excelentíssimos, solicito que a questão seja cancelada, pois dentro do conteúdo programático não foi mencionado o
Código de Ética da Profissão, ficando assim fora do conteúdo programático utilizado para preparação.A lei determina que o
edital quando redigido deve indicar o conteúdo ou as matérias que serão cobradas na prova, sendo assim, quando a banca
examinadora cobrar um conteúdo que não consta no edital a questão deve ser anulada.  Neste caso não precisamos entrar
no mérito das alternativas, uma vez que NÃO EXISTE PREVISÃO NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A
COBRANÇA DE TAL MATÉRIA.

Vale apresentar posicionamento pacífico dos Tribunais de Justiça do Brasil, em relação a cobrança de matéria não prevista
no conteúdo programático do edital:

“MANDADO DE SEGURANÇA, CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EDITAL Nº 085/2016. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. NULIDADE DO SUBITEM D DA QUESTÃO Nº 04 DA
PROVA DISCURSIVA (GRUPO TEMÁTICO III). CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. DIREITO LIQUIDO E CERTO
VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Consabido que o Edital deve ser entendido como a lei do concurso público, havendo, portanto, inquestionável direito
líquido e certo à sua estrita observância.
2. Questionamento relativo a competência (...) que não constaram do conteúdo programático, o que torna nulo o referido
subitem D da questão por desbordar do conteúdo previamente estabelecido no Edital do certame.
3. Situação que diz com o controle de legalidade do concurso público, quando verificado o descompasso entre as questões
exigidas e o conteúdo programático estabelecido no Edital, (...). SEGURANÇA CONCEDIDA. (Mandado de Segurança nº
70078303526, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em
05/10/2018.”

Ainda: 

“ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. PROVA ORAL CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL
DO CERTAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INOBSERVÂNCIA.
1. Ao se formularem perguntas ao candidato referentes à matéria não incluída no edital, que delimitou o conteúdo da prova
oral, houve inobservância do edital, ao qual toda atividade administrativa do concurso deve estar vinculada.
2. Não se trata de rever os critérios estabelecidos pela Banca Examinadora para a elaboração de questões, mas sim, de
garantir o cumprimento das regras estabelecidas no editl do concurso público e em relação às quais estavam vinculados
tanto a administração quanto os candidatos.
3. Assim, as indagações estranhas ao conteúdo programático previsto no edital não foram válidas e, nos termos da apelação
devem ser desconsideradas, reputando-se matéria não arguida ao apelante por ocasião do concurso, na prova oral de
processo civil.
PROCESSO Nº AC 0003398-04.2014.4.02.5001 ES 0003398-04.2014.02.5001 – 5ª TURMA ESPECIALIZADA – TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO – TRF 2 – RELATOR: SIMONE SCHREIBER – JULGADO EM 26/08/2016”
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Sendo assim, por atacar em pleno a legalidade do concurso público, no momento que é cobrado matéria não prevista em
edital SOLICITAMOS A ANULAÇÃO DA PRESENTE QUESTÃO, visando a manutenção da legalidade do certame.
Solicitamos ainda, que NECESSARIAMENTE, caso a resposta deste recurso seja NEGATIVA, que seja mencionado o
conhecimento do presente pedido, principalmente no que tange aos entendimentos dos Tribunais Superiores
supramencionados, a fim de esgotarmos as instâncias administrativas, viabilizando desse modo acionar o poder judiciário
para dirimir tal assunto.

Resposta aos Recursos
Considerando a interposição de recurso concernente ao Caderno de Prova de Psicologia (Questão de nº 21), em que o(a)
candidato(a) alega que o conteúdo programático não menciona o Código de Ética da Profissão, ficando assim fora do
conteúdo programático,  fato que lhe retirou a possibilidade de análise da questão com base no contexto geral, a BANCA
esclarece que:
Conforme edital de concurso público nº 001/2022(PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR), na
página de número 90 (Conteúdo Programático para o cargo de Psicólogo(a)), consta o conteúdo ÉTICA e PSICOLOGIA.
Cabe salientar que o tema/conteúdo ÉTICA extrapola o campo da ética profissional, pois a ética tem um papel fundamental
e, nesse sentido, o Conselho Federal de Psicologia que é o órgão responsável por orientar, disciplinar e fiscalizar as
atividades exercidas pelo(a) psicólogo(a), visando garantir e zelar pela ética e contribuir para o desenvolvimento da
profissão, publicou a Resolução CFP Nº 10/2005 - Código de Ética Profissional do psicólogo, em vigor desde dezembro de
2005, inclusive, consignando na referida resolução (pág. 5) “que toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas
que busca atender demandas sociais, norteado por elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que
garantam a adequada relação de cada profissional com seus pares e com a sociedade como um todo”.  
Diante do acima exposto, decide-se por receber o recurso e no mérito NEGAR O PROVIMENTO DO RECURSO, mantendo
a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 23

Data do Envio: 28/04/22 10:12Inscrição: 177637
O genograma, assim como o ecomapa, é um instrumento de abordagem familiar que possui o objetivo de avaliar a anatomia
da família. Criado por terapeutas familiares, ele é utilizado para abordagem tanto do indivíduo como da família, de maneira a
tentar identificar sua rede de apoio social e familiar. Sendo assim, os dois podem ser utilizados, não havendo um mais
indicado que o outro.

Data do Envio: 28/04/22 16:55Inscrição: 168007
ECOMAPA  Desenho complementar ao genograma na compreensão da composição e estrutura relacional da família.
Consiste na representação gráfica dos contatos dos membros da família com os outros sistemas sociais, incluindo a rede de
suporte sócio-sanitário. 
(Araújo e cols., 2005) Pode representar a presença ou ausência de recursos sociais, culturais e econômicos, sendo
eminentemente, um retrato de um determinado momento na vida dos membros da família e, portanto, dinâmico. 
(Hayes e cols., 2005)  Forma de representação: 
No ecomapa, a família apresenta-se dentro de um círculo, enquanto que os contatos da família com a comunidade ou com
pessoas e grupos significativos, são representados em círculos externos. 
 O que deve-se incluir no Ecomapa: 
- Serviços da comunidade (Creche, escolas, Unidade de Saúde, etc.) - Grupos sociais (Igrejas, Associação de Moradores do
Bairro, etc.) - Relações significativas (amigos, vizinhos, família, etc) - Trabalho - Outras (Lazer, etc.)  OBS: Uma família que
tem poucas conexões com a comunidade, e também entre seus membros, necessita de maior investimento da enfermagem,
para melhorar seu bem-estar. "

De acordo com o site 
" Quanto à sua estrutura, o ecomapa muitas vezes é construído colocando-se o genograma da família dentro de um círculo,
ao centro. Contudo, o genograma da família pode ser substituído também simplesmente pelo nome da família ou por um
indivíduo, quando o interesse é identificar a rede de apoio individual. Esse círculo irá delimitar o meio intra do extra-familiar,
como na figura 1, a seguir. "

" Enquanto o genograma identifica as relações e ligações dentro do sistema multigeracional da família, o ecomapa identifica
as relações e ligações da família e de seus membros com o meio e a comunidade onde habitam. Foi desenvolvido em 1975
para ajudar as assistentes sociais do serviço público dos Estados Unidos em seu trabalho com famílias-problema
(AGOSTINHO, 2007)."
" O ecomapa não é mais do que uma representação gráfica das ligações de uma família às pessoas e estruturas sociais do
meio onde habita ou convive (ambiente de trabalho, por exemplo), desenhando o seu "sistema ecológico". Identifica os
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padrões organizacionais da família e a natureza das suas relações com o meio, mostrando-nos o equilíbrio entre as
necessidades e os recursos da família (sua rede de apoio social, por exemplo)."
Desta forma, o anunciado da questão induz ao erro ao colocar social e familiar entre parênteses, e dizer"para análise desse
segundo elemento". O ecomapa não pode ser utilizado para análise da rede familiar, nem da rede social e familiar, o
ecomapa é utilizado para verificar apenas a rede social da família
FONTE: https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/3/unidades_conteudos/unidade11/p_08.htm 
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Resposta aos Recursos
Concernente a interposição de recurso referente a questão de número 23 do caderno de prova de Psicologia (Prefeitura
Municipal de Santo Antonio da Platina – PR) em que o(a) candidato(a) alega o seguinte:
1º RECURSO: “O genograma, assim como o ecomapa, é um instrumento de abordagem familiar que possui o objetivo de
avaliar a anatomia da família. Criado por terapeutas familiares, ele é utilizado para abordagem tanto do indivíduo como da
família, de maneira a tentar identificar sua rede de apoio social e familiar. Sendo assim, os dois podem ser utilizados, não
havendo um mais indicado que o outro.”

2º RECURSO: "ECOMAPA Desenho complementar ao genograma na compreensão da composição e estrutura relacional
da família. Consiste na representação gráfica dos contatos dos membros da família com os outros sistemas sociais,
incluindo a rede de suporte sócio-sanitário. (Araújo e cols., 2005) Pode representar a presença ou ausência de recursos
sociais, culturais e econômicos, sendo eminentemente, um retrato de um determinado momento na vida dos membros da
família e, portanto, dinâmico. (Hayes e cols., 2005) Forma de representação: No ecomapa, a família apresenta-se dentro de
um círculo, enquanto que os contatos da família com a comunidade ou com pessoas e grupos significativos, são
representados em círculos externos. O que deve-se incluir no Ecomapa: - Serviços da comunidade (Creche, escolas,
Unidade de Saúde, etc.) - Grupos sociais (Igrejas, Associação de Moradores do Bairro, etc.) - Relações significativas
(amigos, vizinhos, família, etc) - Trabalho - Outras (Lazer, etc.) OBS: Uma família que tem poucas conexões com a
comunidade, e também entre seus membros, necessita de maior investimento da enfermagem, para melhorar seu
bem-estar. " De acordo com o site " Quanto à sua estrutura, o ecomapa muitas vezes é construído colocando-se o
genograma da família dentro de um círculo, ao centro. Contudo, o genograma da família pode ser substituído também
simplesmente pelo nome da família ou por um indivíduo, quando o interesse é identificar a rede de apoio individual. Esse
círculo irá delimitar o meio intra do extra-familiar, como na figura 1, a seguir. " " Enquanto o genograma identifica as relações
e ligações dentro do sistema multigeracional da família, o ecomapa identifica as relações e ligações da família e de seus
membros com o meio e a comunidade onde habitam. Foi desenvolvido em 1975 para ajudar as assistentes sociais do
serviço público dos Estados Unidos em seu trabalho com famílias-problema (AGOSTINHO, 2007)." " O ecomapa não é mais
do que uma representação gráfica das ligações de uma família às pessoas e estruturas sociais do meio onde habita ou
convive (ambiente de trabalho, por exemplo), desenhando o seu "sistema ecológico". Identifica os padrões organizacionais
da família e a natureza das suas relações com o meio, mostrando-nos o equilíbrio entre as necessidades e os recursos da
família (sua rede de apoio social, por exemplo)." Desta forma, o anunciado da questão induz ao erro ao colocar social e
familiar entre parênteses, e dizer"para análise desse segundo elemento". O ecomapa não pode ser utilizado para análise da
rede familiar, nem da rede social e familiar, o ecomapa é utilizado para verificar apenas a rede social da família FONTE:
https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/3/unidades_conteudos/unidade11/p_08.htm"

Com base na solicitação do(a) candidato, FORMULO A SEGUINTE RESPOSTA/ENTENDIMENTO:

De início, nota-se que faltou atenção aos candidatos(as) no momento de elaborarem suas respectivas respostas, pois o
enunciado solicita que a resposta seja formulada a “De acordo com a abordagem sistêmica, o trabalho com família implica a
análise da sua dinâmica interna e também de toda rede existente à sua volta (social e familiar). Para a análise deste
segundo elemento, utiliza-se qual instrumento? Esse segundo elemento a que a questão se refere é: “e também de toda
rede existente á sua volta” (social e familiar), ou seja, que extrapola o contexto familiar, com a expressão sua volta, pois o
ECOMAPA observa outros sistemas para além do círculo familiar.

Outrossim, cabe salientar que o Ecomapa  não é um instrumento “Criado por terapeutas familiares” como afirma no seu
pleito o(a) candidato(a).
O ECOMAPA é um diagrama solar que permite o registro e a identificação da percepção de indivíduos e grupos sociais
sobre sua Rede Social de Suporte. Foi criado em 1975, pela Professora Dra. Ann Hartman, Assistente Social da
Universidade de Michingan, nos pressupostos da Sociologia Relacional, da Teoria Ecológica e Teoria Sistêmica. Em sua
criação, Hartman (1978, p.467) propunha o Ecomapa como um instrumento diagramático para registro, análise,
identificação, avaliação e suporte de raciocínio de equipes multiprofissionais nas Redes Sociais de Suporte de indivíduos e
famílias em situação de vulnerabilidade (AGOSTINHO, 2011), (CAVALCANTE, et al, 2011), (FERNANDES e BOEHS, 2010),
(SOUZA e KANTORSKI, 2009), (PEREIRA, et al, 2009), (MACEDO, 2007), (SCHLITHER, et al, 2012). Seus primeiros
trabalhos com o Ecomapa analisou Redes Sociais de Suporte de famílias com crianças em adoecimento crônico, atendidas
pelo serviço social norte-americano da saúde e bem estar da criança. Inicialmente, era um instrumento somente utilizado por
assistentes sociais que trabalhavam com famílias, porém, pouco mais de 30 anos de sua construção, o Ecomapa foi
difundido no mundo todo, sendo utilizado por diferentes profissionais preocupados com as vulnerabilidades vivenciadas por
indivíduos e grupos sociais, que não somente famílias em suas Redes Sociais de Suporte. Trata-se de um instrumento
validado e confiável (CALIX, 2002) que permite o registro das Redes Sociais de Suporte em diversos fenômenos complexos
do cotidiano humano. 
Referência Bibliográfica: CORREIA, Ricardo Lopes. Uso do Ecomapa para análise de redes sociais de suporte
egocentradas: estratégia para o desenvolvimento local participativo. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Medicina do
ABC. Santo André – SP, 2014.
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Resposta aos Recursos

Genograma e Ecomapa não são instrumentos idênticos, embora, de certa maneira, apresentem características da família
enquanto um sistema, porém, o GENOGRAMA é um Diagrama que detalha a estrutura e o histórico familiar, fornece
informações sobre os vários papéis de seus membros e das diferentes gerações; fornece as bases para a discussão e
análise das interações familiares. (Hayes e cols., 2005);

Já no que concerne ao ECOMAPA, este instrumento amplia o olhar e a compreensão para ALÉM DO CONTEXTO
FAMILIAR, pois o ECOMAPA é um Desenho complementar ao genograma na compreensão da composição e estrutura
relacional da família, mas, para além deste, consiste na representação gráfica dos contatos dos membros da família com os
outros sistemas sociais, incluindo a rede de suporte sócio-sanitário. (Araújo e cols., 2005) 

“ECOMAPA, tal como o Genograma, fazem  parte  dos instrumentos de avaliação familiar, mas, enquanto o Genograma
identifica as relações e ligações dentro do sistema multigeracional da família, o ECOMAPA identifica as relações e ligações
da família com o meio onde habita”. Referência Bibliográfica: AGOSTINHO, M. Ecomapa. Revista Portuguesa de Clinica
Geral (23), p. 327- 330, Lisboa, Portugal. 2007.

Nesse sentido, a resposta correta é a letra “B” = Ecomapa.

Diante do acima exposto, decide-se por receber o recurso e no mérito NEGAR O PROVIMENTO DO RECURSO, mantendo
a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 24

Data do Envio: 28/04/22 6:38Inscrição: 177099
24. A discussão referente a temática das políticas públicas em educação é recente no campo da Psicologia (...). Nesse
sentido, a Psicologia e a Psicologia Escolar passaram a perguntar a serviço de que e de quem estariam, em uma sociedade
de classes, bem como a que prática psicológica se vinculariam. A partir dessa compreensão do enunciado e com base na
frase a seguir, marque a alternativa CORRETA. O retorno das explicações organicistas para justificar problemas de
comportamento e de aprendizagem tem sido problematizado por todos aqueles envolvidos no contexto da escola. Que nome
recebe tal processo? (Alternativa colocada: E; Alternativa correta: A?)
No gabarito provisório aponta-se que a resposta correta é:
E. Medicalização da vida escolar.
Justificativa:
Achei bem complexa e confusa essa pergunta, por sua estruturação na frase, ao pedir o nome do processo. Penso que a
frase ficou ambígua, pois qual processo se quer saber? O nome do processo das explicações organicionistas ou o nome da
problematização da apredizagem? Assim sendo, naquele momento interpretei que fosse sobre a problematização,
escolhendo a alternativa A:
Resposta A. A teoria psicogenética do desenvolvimento e da aprendizagem.
Ou seja, pensei que estava solicitando de que forma problematizar sobre a Psicologia na Educação. Assim sendo, escolhi a
teoria, pois é também a base para se fazer questionamentos em relação ao tema.
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Resposta aos Recursos
Concernente a interposição de recurso referente a questão de número 24 do caderno de prova de Psicologia (Prefeitura
Municipal de Santo Antonio da Platina – PR) em que o(a) candidato(a) alega o seguinte:
“Assim sendo, naquele momento interpretei que fosse sobre a problematização, escolhendo a alternativa A: Resposta A. A
teoria psicogenética do desenvolvimento e da aprendizagem. Ou seja, pensei que estava solicitando de que forma
problematizar sobre a Psicologia na Educação. Assim sendo, escolhi a teoria, pois é também a base para se fazer
questionamentos em relação ao tema”. 
Com base na solicitação do(a) candidato, FORMULO A SEGUINTE RESPOSTA/ENTENDIMENTO:
No que tange ao pleito do(a) candidato(a), que interpreta como correta a “letra A) Teoria psicogenética do desenvolvimento e
da aprendizagem”, salienta-se que tal teoria, ou teorias, porque temos a teoria psicogenética de Jean Piaget, de Henri
Wallon e de Lev Vygotsky, cujos autores acentuam que o conhecimento e, portanto , que inclui o processo aprendizagem,
não tem como base as teorias inatistas ou empiristas, pois o conhecimento não está no sujeito e nem tampouco no objeto,
mas se dá a partir da interação entre sujeito e objeto. 
Referência Bibliográfica: La Taille, Yves de, 1951-. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão / Yves de
la Taille, Marta Kohl de Oliveira, Heloysa Dantas. – São Paulo: Summus, 1992.

Cabe salientar que a questão em epígrafe trazia um texto para situar o(a)candidato(o) a partir de uma perspectiva histórica
concernente ao desenvolvimento da psicologia Escolar ou Educacional enquanto teoria e práxis, pois vejamos: “Podemos
dizer que tal discussão remonta, no caso brasileiro, pouco mais de 20 anos”. (trecho extraído do enunciado da questão de
número 24). Nesse mesmo sentido, o primeiro enunciado foi colocado propositalmente para melhor auxiliar o(a) candidato(a)
na compreensão na formulação de sua resposta, porém, é EXPLÍCITA ao mencionar que a resposta deveria ser elaborada
“A partir da compreensão do enunciado e com base na frase a seguir", marque a alternativa CORRETA. 
O retorno das explicações organicistas para justificar problemas de comportamento e de aprendizagem tem sido
problematizado por todos aqueles envolvidos no contexto da escola. Que nome recebe tal processo? 
Ora, “a racionalidade operante da medicalização nos processos de avaliação e de intervenção junto a crianças e jovens com
dificuldades no processo de escolarização representa um retorno de explicações organicistas, centradas na ideia de
distúrbio de aprendizagem para justificar o não aprender numa escola e numa sociedade que raramente são questionadas
em sua estrutura” (SOUZA, 2010). 
Referência Bibliográfica: SOUZA, M. P. R. Retornando à patologia para justificar a não aprendizagem escolar: a
medicalização e o diagnóstico de transtornos de aprendizagem em tempos de neoliberalismo. In: Conselho Regional de
Psicologia de São Paulo e Grupo Interinstitucional “Queixa Escolar”, Medicalização de crianças e adolescentes: conflitos
silenciados pela redução de questões sociais a doenças de indivíduos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010, p. 57.

Parecer: Tal processo (no contexto da escola) recebe o nome de medicalização da vida escolar, ou seja, a resposta correta
é a letra “E”.
Diante do acima exposto, decide-se por receber o recurso e no mérito NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a
questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 25

Data do Envio: 28/04/22 16:53Inscrição: 168007
O texto da letra A está incorreto ao dizer que "refere-se a superação de referências teórico-metodológicos oriundos da
*Psicologia* que têm levado a produção da exclusão por meio concepções medicalizantes a respeito da queixa escolar".
Está errado afirmar que a Psicologia utilizava-se de teorias, pesquisas ou métodos que reafirmaram ou justificavam a
medicalização do fracasso escolar. 

É importante citar a autora Patto, que é referência na psicologia quando o assunto trata-se de fracasso escolar. De acordo
com o autor xxxx, "Segundo Patto (1999), até os anos 70 houve um predomínio das explicações das causas do fracasso
escolar em função das características biológicas, psicológicas e sociais dos alunos, em detrimento à explicação que
considerava os aspectos estruturais e funcionais do sistema de ensino como determinante desse fracasso. O termo social
era empregado no sentido de déficit cultural dos usuários das escolas públicas, não contemplando a relação com a estrutura
na qual se organiza a sociedade. "
Ou seja, uma autora reconhecida como referência nacional no assunto, psicóloga, está realizando uma crítica à modelo de
medicalização em 1999.
No mesmo texto, é explicado as origens da medicalização, no trecho" 
Coincidindo com a disseminação dos conhecimentos de psicologia e o advento do escolanovismo, a partir da década de 30
a ênfase volta-se para a atribuição deste fracasso às diferenças individuais, baseada na concepção de genialidade
hereditária, apoiando-se nos estudos de Darwin (princípio da evolução das espécies), difundida por Galton4, já em 1869,
influenciando no movimento dos testes mentais bastante marcantes na década de 1890. Os casos de dificuldade de
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aprendizagem começam a ser diagnosticados e tratados por psiquiatras, dando origem a medicalização do fracasso."

Outro texto também cita as origens dessa medicalização através da medicina. De acordo com ZUCOLOTO (2006)," Podem
ser localizadas as origens históricas da medicalização dos problemas de escolarização das crianças das classes populares
na defesa da importância da medicina para a escola, impor-tância da presença médica nesta instituição e na concepção
preconceituosa de povo brasileiro, central nas teorias adotadas pelos médicos."

A respeito das origens da medicalização do fracasso escolar, a autora ainda afirma que" nas primeiras teses médicas sobre
instituições escolares, estão presentes prescrições que vão se concretizar pouco mais tarde na história da educação
brasileira, como é o caso da inspeção médica na escola. Ou seja, trata-se da constituição de um discurso médico sobre a
educação que vai ser aprofundado e concretizado em teorias e ações ao longo do século XX"

Sobre o fato de pesquisas dentro da Psicologia serem favoráveis à medicalização escolar, o autor destaca o seguinte:
"Conclui-se que, apesar dos trabalhos apresentarem diferentes nuances em suas análises da “medicalização da educação”,
todos apresentaram uma postura de enfrentamento crítico deste processo em curso na atualidade. Destaca-se ainda a
necessidade de mais estudos sobre o tema na área da Educação."
É importante relatar que o autor procurou apenas por produções em nível de pós-graduação, ou seja, apenas o alto nível do
estado de arte do conhecimento. 
Neste mesmo texto, o autor sinaliza que a realização de um evento que, com apoio do CRP-SP, foi contra a medicalização
da educaçã, citando esse fato em uma nota de rodapé. "No ano de 2010, na cidade de São Paulo, no evento denominado “I
Seminário Educação Medicalizada: Dislexia, TDAH e outros supostos transtornos”, foi constituído o “Fórum sobre
Medicalização da Educação e da Sociedade”, a fim de mobilizar a sociedade para a crítica à medicalização da aprendizagem
e do comportamento3"
"3. Dados divulgados pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – CRP-SP (http://www.crpsp.org.br), que é um dos
signatários do “Manifesto de Lançamento do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade”
Desta forma, fica provado que até mesmo o CRP-SP é contra a medicalização do fracasso escolar, ou seja, mais uma
evidência de que o arcabouço teórico-metodológico da psicologia não é a favor da medicalização como resposta ao fracasso
escolar. 

Em uma cartilha de psicologia educacional redigida pelo CRP de Santa Catarina, existe um capítulo inteiro devotado à crítica
da medicalização escolar, ou seja, até mesmo as referências teóricas metodológicas dos CRPs de outras regiões também
são contra a medicalização escolar. É possível ler um resumo deste capítulo:
"As professoras Apoliana Regina Groff e Simone Vieira de Souza trazem uma discussão denominada: Práticas não
medicalizantes na educação: Contribuições da Psicologia educacional na formação inicial e continuada de docentes. Nesse
trabalho, elas apontam a contribuição da Psicologia na formação de professores, abordando as responsabilidades da
profissão, principalmente em relação a uma crítica ao processo de medicalização das crianças em idade escolar. Elas
trazem interessantes experiências realizadas pelos seus trabalhos na formação de professores, problematizando questões
muito pertinentes para a reflexão sobre o papel de uma Psicologia crítica na formação de professores frente e este
fenômeno disseminado em nossas escolas. Particularmente dá um fôlego importante à discus.são, já que as investidas da
medicalização e   das queixas escolares têm aumentado sobremaneira nos últimos tempos. "

Patto (1999), em “A Produção do Fracasso Escolar: histórias de submissão e rebeldia” rompe com os estereótipos do
racismo, da medicalização e da carência cultural, chamando a atenção para a necessidade de, se quiser avançar na busca
de possibilidades da superação do fracasso, analisá-lo como parte de um contexto sócio-político que apresenta muitas
contradições, uma vez que está fundada nos ideais liberais que foi estruturada a sociedade capitalista que vivemos. Ideais
estes que atribuem o sucesso do indivíduo ao mérito próprio, esforço de cada um e quem não o consegue é porque não se
esforçou o bastante, pois as oportunidades são iguais para todos. Eis um dos princípios do liberalismo "
" 
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Resposta aos Recursos
Considerando a interposição de recurso concernente ao Caderno de Prova de Psicologia (Questão de nº 25), conforme
trechos a seguir em que o(a) candidato(a) expõem suas alegações:

Recurso do Candidato(a): “O texto da letra A está incorreto ao dizer que "refere-se a superação de referências
teórico-metodológicos oriundos da *Psicologia* que têm levado a produção da exclusão por meio concepções
medicalizantes a respeito da queixa escolar". Está errado afirmar que a Psicologia utilizava-se de teorias, pesquisas ou
métodos que reafirmaram ou justificavam a medicalização do fracasso escolar (...)”.

FUNDAMENTAÇÃO DA RESPOSTA AO RECURSO: Conforme consta no enunciado da questão de número 25, a SEGUIR:
Questão 25: A concepção teórica de que o fracasso escolar é produto da escola resgata pelo menos duas grandes questões
para o psicólogo e para a formação de profissionais que atuam no campo da educação escolar. Marque a alternativa que
contempla essas duas grandes questões.

Nesse sentido, a resposta correta seria a letra “A”, a qual, em nenhum momento assevera o que afirma o(a) candidato(a), a
saber “Está errado afirmar que a Psicologia utilizava-se de teorias, pesquisas ou métodos que reafirmaram ou justificavam a
medicalização do fracasso escolar”. Percebe-se que houve um erro de compreensão por parte do(a) candidato(a), pois
quando a alternativa “A” da questão de número 25 faz menção a “concepções medicalizantes a respeito da queixa escolar”,
a mesma se refere a  “concepções que reduzem a complexidade humana a características individuais e/ou biológicas e, que
por isso, não evidenciam a essência dos processos históricos e compromissos sociais que devem ser assumidos pelo
conhecimento científico de maneira geral e também pela Psicologia enquanto ciência e profissão. Portanto, na expressão
“concepções medicalizantes” está implícita a ideia de que durante determinado período (histórico) a Psicologia se atrelou a
essa ideia, que paulatinamente, tem aparecido no debate. 
Outrossim, cabe salientar que a questão (letra a = correta) utiliza a expressão “concepções medicalizantes” e não “práticas
medicalizantes”.
Referência: Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (org). Psicologia e Educação: Contribuições para a atuação
profissional / Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região - São Paulo - São Paulo: CRP SP, 2008. 44f.; 21cm. Bibliografia
ISBN: 978-85-60405-10-7

Diante do acima exposto, decide-se por receber o recurso e no mérito NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO
A QUESTÃO.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 29

Data do Envio: 27/04/22 13:23Inscrição: 168009
A resposta dada como correta pela banca (alternativa D) para uma ideia associada a MORENO, na realidade, está se
referindo à FREUD, que  foi quem propôs o conceito “aparelho psíquico”, nome dado ao método estrutural. Segue trecho
corroborando esta informação:

“Freud empregou a palavra "aparelho" para definir uma organização psíquica dividida em sistemas, ou instâncias psíquicas,
com funções específicas, que estão interligadas entre si, ocupando certo lugar na mente. Assim, o modelo tópico designa
um "modelo de lugares"; Freud formulou primeiramente a primeira tópica, conhecida como Teoria Topográfica, e
posteriormente apresentou a segunda tópica, conhecida como Teoria Estrutural ou Dinâmica. Na primeira tópica de Freud, o
aparelho psíquico é composto por três sistemas: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente” (...) “Insatisfeito com o
"Modelo Topográfico", porquanto esse não conseguia explicar muitos fenômenos psíquicos, Freud elaborou uma segunda
teoria, a segunda tópica. Na segunda tópica, Freud estabeleceu a sua clássica concepção do aparelho psíquico, conhecido
como "modelo estrutural" ou "dinâmico", tendo em vista que a palavra "estrutura" significa um conjunto de elementos que
têm funções específicas, porém que interagem permanentemente e se influenciam reciprocamente. Essa concepção
estruturalista ficou cristalizada em "O ego e o id", de 1923, e consiste em uma divisão da mente em três instâncias
psíquicas: o id, o ego e o superego2” (LIMA). 

Sendo assim, a questão deve ser ANULADA, uma vez que no enunciado estava pedindo a concepção de Moreno, e não de
Freud, a respeito da formação da personalidade.

Fonte: LIMA, ANDRÉA PEREIRA DE.  O modelo estrutural de Freud e o cérebro: uma proposta de integração entre a
psicanálise e a neurofisiologia. Disponível em <https://www.scielo.br/j/rpc/a/gCtpKfnMrZQLCFqxZwDRS3G/?lang=pt>.
Acesso em 25 de abril de 2022.
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Matéria: Psicólogo

Número da questão: 29

Data do Envio: 28/04/22 6:38Inscrição: 177099
29. O psicólogo Jacob Levy Moreno concebe a personalidade de maneira diferente de Freud. Seu enfoque prende-se mais
as características atuais e ao comportamento imediato. Ele mesmo diz que o que mais importa é o presente e não o
passado, como valorizou Freud. Segundo a teoria de esquema de papéis, Moreno considera que o núcleo de nossa
personalidade é formado:
No gabarito provisório aponta-se que a resposta correta é:
D. Pela teoria do aparelho psíquico, que distingue os seguintes elementos: três zonas ou níveis de consciência e três tipos
de conteúdos.
Porém, eu acredito que seja a alternativa B:
B. Pelo “eu”, que representa o fulcro da personalidade e a ele cabe lançar no mundo comportamentos típicos a cada pessoa,
que são os papéis.
Usarei um artigo para embasar a escolha de tal alternativa, contendo duas citações:
https://www.scielo.br/j/pcp/a/MHKG9LxxXDp6jD9Dvm46w7r/?format=pdf&lang=pt
“Tornando um pouco mais claras essas idéias, o aparecimento do eu ocorreria a partir dos papéis. Não são os papéis que
emergem do eu, mas, ao contrário, o eu é quem surge dos papéis. Rubini afirma: “Moreno entende o papel como a primeira
unidade ordenadora e estruturante do eu” (1995, p. 51). P. 5
“O papel é a forma de funcionamento que o indivíduo assume no momento específico em que reage a uma situação
específica, na qual outras pessoas ou objetos estão envolvidos. O papel é a unidade de cultura; ego e papel estão em
contínua interação.” P. 4

Data do Envio: 28/04/22 13:46Inscrição: 168007
Primeiramente, deve-se destacar que é extremamente difícil encontrar resultados sobre "teoria do esquema de papéis",
porque o autor não chama sua teoria assim, e sim chama de "matriz da identidade". Uma pesquisa no Google, utilizando
"teoria do esquema de papéis" com as aspas dá um total de apenas 9 resultados, número ínfimo quando comparado quando
pesquisado por "matriz da identidade" com aspas. 
Através de pesquisa no Google "teoria do esquema de papéis", foi possível encontrar a monografia da pós-graduação de
Hamilton Paiva de Barros, da Universidade Cândido Mendes, publicada no ano de 2004, que certamente foi o texto
selecionado para as questões, devido aos trechos das letras A, B, C e E estarem praticamente idênticos nesse texto. 
Esta monografia encontra-se disponível no seguinte link:
https://www.yumpu.com/pt/document/view/12692299/universidade-candido-mendes-pos-graduacao-lato-sensu
Também disponível no drive: https://drive.google.com/file/d/1TI7WGPBdMI3beMAsCQnEsMzoA8K2taa8/view?usp=drivesdk

Na página 47, encontra-se o seguinte parágrafo, em que é possível encontrar o texto das letras A e B:
"Uma concepção de personalidade foi elaborada por Jacob Levy Moreno, psicólogo recentemente falecido. Ao contrário de
Freud, Moreno prende-se mais as características atuais do que passadas, sendo da sua autoria a Teoria do Esquema de
Papéis. Nela, esse psicólogo considera o eu como sendo o núcleo da personalidade; por sua vez, O EU É FORMADO POR
ESTRUTURAS BÁSICAS INATAS E EXPERIÊNCIAS VIVIDAS, INCORPORADAS AO PSIQUISMO." [o trecho anterior em
maiusculo é o texto da letra A] "O EU REPRESENTA O FULCRO DA PERSONALIDADE, A ELE CABENDO LANÇAR NO
MUNDO COMPORTAMENTOS TÍPICOS DE CADA INDIVIDUALIDADE, AOS QUAIS MORENO DENOMINOU DE PAPÉIS"
[o trecho anterior em maiúsculo é o texto da letra B] "com essa teoria, Moreno explicava que, devido aos diferentes núcleos
de personalidade, chamado de matrizes de personalidade, os papéis jogados e desenvolvidos por diferentes pessoas em
situações idênticas, diferem tão profundamente uns dos outros" (p. 48)
No parágrafo seguinte, na página 48, é possível encontrar o texto das alternativas C e E:
"O NUCLEO DA PERSONALIDADE (O EU) É PROTEGIDO POR UMA MEMBRANA ENVOLVENTE, A" LIMITANTE DO
EU", [o trecho anterior em maiusculo é o texto da letra C] "REPRESENTANDO AÇÕES OU COMPORTAMENTOS QUE
EXPRIMEM DEFESAS E QUE SÃO UM TIPO DE ACOBERTAMENTO DOS VERDADEITOS SENTIMENTOS E
MOTIVAÇÕES, MAIS PROFUNDAS E REAIS”. [o trecho anterior em maiusculo é o texto da letra E]
Desta forma, foi possível encontrar 4 alternativas corretas dentro desta monografia, que certamente foi a base da banca
para elaboração desta questão. OU seja, com 4 alternativas corretas, entende-se que esta questão deve ser anulada.

Data do Envio: 28/04/22 14:06Inscrição: 177637
A alternativa D), que é dada como correta, se relaciona com as três matrizes de identidade e não com o esquema de papéis
de Moreno.
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Matéria: Psicólogo

Número da questão: 29

Resposta aos Recursos
Considerando a interposição de recurso concernente ao Caderno de Prova de Psicologia (Questão de nº 29), em que
candidatos(as) alegam que:

1º Candidato(a): “A resposta dada como correta pela banca (alternativa D) para uma ideia associada a MORENO, na
realidade, está se referindo à FREUD (...)”, e:

2º Candidato(a): “é extremamente difícil encontrar resultados sobre “teoria do esquema de papéis”, porque o autor não
chama sua teoria assim, e sim chama de "matriz da identidade”. Uma pesquisa no Google, utilizando "teoria do esquema de
papéis" com as aspas dá um total de apenas 9 resultados, número ínfimo quando comparado quando pesquisado por
“matriz da identidade” com aspas. Através de pesquisa no Google”. 

A partir das solicitações de interposição de recurso perpetrada pelos(as) candidatos(as), a banca expõe o que segue:
A questão de número 29 IMPOSSIBILITOU a compreensão e, portanto, a correta formulação de resposta pelos(as)
candidatos(as) pois ainda que o núcleo da personalidade,  segundo Jacob Levy Moreno seja o “EU” segundo os esquemas
de papéis, a questão em epígrafe traz como POSSÍVEIS RESPOSTAS CORRETAS as alternativas A, B, C e E, pois
vejamos:

Letra A) “O núcleo de nossa personalidade é formado pelo eu (1) que, por sua vez, é formado por estruturas básicas inatas
e experiências vividas incorporadas ao psiquismo. (BERGAMINI, 1982, p. 58)

Letra B) “Ele representa o fulcro da personalidade e a ele cabe lançar no mundo comportamentos típicos a cada pessoa,
que são os papéis (2). (BERGAMINI, 1982, p. 58)

Letra C) “O núcleo da personalidade, ou o “eu”, é protegido por uma espécie de membrana que o envolve, e que Moreno
chama de “limite do eu” (3). (BERGAMINI, 1982, p. 58)

Letra E) “O limite do eu é, em última análise, representado por aquelas ações ou comportamentos que exprimem defesas e
que são um tipo de acobertamento dos verdadeiros sentimentos e motivações mais profundas e reais. (BERGAMINI, 1982,
p. 58)

Referência Bibliográfica: BERGAMINI, C. W. Psicologia Aplicada a Administração de Empresas: psicologia do
comportamento organizacional. Editora Atlas, 3ª edição. 1982.

Diante do acima exposto, decide-se por receber os recursos e no mérito DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, invalidando
a questão de número 29.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Número da questão: 32

Data do Envio: 28/04/22 16:57Inscrição: 168007
O casal gilbreth não possuíam formação em psicologia. Eram engenheiros industriais . Sequer é um casal que contribuíram
para a psicologia em si. De acordo com o Wikipedia, sobre o legado do trabalhos deles:
"O trabalho do casal Gilbreth é comumente associado ao de Frederick Winslow Taylor, apesar de terem diferenças
importantes entre eles. O Taylorismo acredita enfatiza as tarefas, objetivando o aumento da eficiência ao nível operacional.
Já os Gilbreth acreditavam na eficiência através da redução de movimentos realizados pelo trabalhador. Frank se
preocupava mais com o bem-estar dos trabalhadores do que Taylor. O Taylorismo era, geralmente, acusado pelos próprios
trabalhadores de pensar apenas no lucro do empregador. Isso gerou atritos entre Gilbreth e Taylor, que se aprofundou com
a morte de Frank.[7]

Enquanto conduziam seus estudos de movimentos, o casal descobriu que a chave para aumentar a eficiência do trabalhador
é reduzindo os movimentos desnecessários. Não apenas eram desnecessários como também causavam fadiga. Nos
esforços para reduzir a fadiga é preciso reduzir movimentos, melhorar o design dos equipamentos, ajustar assentos e a
altura de bancadas."
Desta forma, a questão deve ser anulada, já que não tem a ver com psicologia 



Concurso da Pref. Santo Antônio da Platina - Edital 001/2022 - Diversos Cargos

Página 191 de 197

Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Psicólogo

Número da questão: 32

Resposta aos Recursos
Concernente a interposição de recurso referente a questão de número 32 do caderno de prova de Psicologia (Prefeitura
Municipal de Santo Antonio da Platina – PR) em que o(a) candidato(a) alega o seguinte:

“O casal gilbreth não possuíam formação em psicologia. Eram engenheiros industriais . Sequer é um casal que contribuíram
para a psicologia em si. De acordo com o Wikipedia, sobre o legado do trabalhos deles: "O trabalho do casal Gilbreth é
comumente associado ao de Frederick Winslow Taylor, apesar de terem diferenças importantes entre eles. O Taylorismo
acredita enfatiza as tarefas, objetivando o aumento da eficiência ao nível operacional. Já os Gilbreth acreditavam na
eficiência através da redução de movimentos realizados pelo trabalhador. Frank se preocupava mais com o bem-estar dos
trabalhadores do que Taylor. O Taylorismo era, geralmente, acusado pelos próprios trabalhadores de pensar apenas no
lucro do empregador. Isso gerou atritos entre Gilbreth e Taylor, que se aprofundou com a morte de Frank.[7] Enquanto
conduziam seus estudos de movimentos, o casal descobriu que a chave para aumentar a eficiência do trabalhador é
reduzindo os movimentos desnecessários. Não apenas eram desnecessários como também causavam fadiga. Nos esforços
para reduzir a fadiga é preciso reduzir movimentos, melhorar o design dos equipamentos, ajustar assentos e a altura de
bancadas." Desta forma, a questão deve ser anulada, já que não tem a ver com psicologia.”

Com base na solicitação do(a) candidato, FORMULO A SEGUINTE RESPOSTA/ENTENDIMENTO:

Em momento algum a questão de número 32 assevera que “o casal Gilbreth” possuía formação em Psicologia. A questão
faz menção a “A Psicologia dos Fatores Humanos, que é uma especialidade da Psicologia Organizacional”, na interface com
a Engenharia, que estuda meios de aprimorar o desenho e as funções das máquinas e o ambiente de trabalho para melhor
atender às necessidades das pessoas. Devido a isso, se utilizou o estudo levado a cabo por Frank Gilbreth.
Coloco o enunciado da questão (a seguir) para melhor compreensão:

Questão nº 32. A Psicologia dos Fatores Humanos é uma especialidade da Psicologia Organizacional, na interface com a
Engenharia, que estuda meios de aprimorar o desenho e as funções das máquinas e o ambiente de trabalho para melhor
atender às necessidades das pessoas. Entre as contribuições de Frank Gilbreth, está o clássico estudo do assentamento de
tijolos. Ele observou que, na construção de uma parede, os pedreiros eram forçados a agachar centenas de vezes por dia
para apanhar os tijolos. Resolveu elevar os tijolos ao nível das mãos do pedreiro para que ele não tivesse que se agachar.
Somente essa mudança aumentou a produtividade em 200%. Dos estudos desenvolvidos pelo casal Gilbreth, os mais
relevantes foram: 

Cabe salientar que esse é um conteúdo básico da disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Dessa forma,
colocamos aqui um trecho do Livro Psicologia nas Organizações, de Paul Spector:

“Outra influência da engenharia pode ser vista na obra de Frank e Lillian Gilbreth, uma equipe de marido e mulher que
estudou maneiras eficientes de realizar as tarefas. Eles combinaram os campos da engenharia e da psicologia (Frank era
um engenheiro e Lillian, uma psicóloga) para analisar como as pessoas realizavam as tarefas. A contribuição mais
conhecida deles foi o estudo do tempo e movimento, que envolve medir e cronometrar os movimentos das pessoas ao
realizar as tarefas, com o objetivo de desenvolver maneiras mais eficientes de trabalhar. Apesar de as ideias básicas serem
de Taylor, os Gilbreths as aperfeiçoaram e utilizaram a nova técnica para ajudar muitas organizações (Van De Water, 1997).
Alguns historiadores afirmam que Lillian foi a primeira a receber um doutorado em psicologia organizacional nos Estados
Unidos (Koppes, 1997), em 1915, apesar de a maioria dos historiadores conceder essa distinção a Bruce V. Moore em 1921.
Os estudos dos Gilbreths serviram como a fundação do que mais tarde viria a se tornar o campo dos fatores humanos, o
estudo de como projetar melhor a tecnologia para as pessoas.” (SPECTOR, 2012, p. 26).
Referência: SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

Diante do acima exposto, decide-se por receber o recurso e no mérito NEGAR O PROVIMENTO DO RECURSO, mantendo
a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 33

Data do Envio: 27/04/22 15:29Inscrição: 172573
Aos excelentíssimos, solicito que a questão seja cancelada, pois dentro do conteúdo programático não foi mencionado o os
livros específicos no qual a questão faz menção e comparação entre ambos, deixando grande lacuna para identificação de
autores sem referências completas, gerando assim insuficiência para identificação de qual conteúdo a questão se tratava,
ficando assim fora do conteúdo programático utilizado para preparação.A lei determina que o edital quando redigido deve
indicar o conteúdo ou as matérias que serão cobradas na prova, sendo assim, quando a banca examinadora cobrar um
conteúdo que não consta no edital a questão deve ser anulada.  Neste caso não precisamos entrar no mérito das
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alternativas, uma vez que NÃO EXISTE PREVISÃO NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A COBRANÇA DE TAL
MATÉRIA.

Vale apresentar posicionamento pacífico dos Tribunais de Justiça do Brasil, em relação a cobrança de matéria não prevista
no conteúdo programático do edital:

“MANDADO DE SEGURANÇA, CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EDITAL Nº 085/2016. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. NULIDADE DO SUBITEM D DA QUESTÃO Nº 04 DA
PROVA DISCURSIVA (GRUPO TEMÁTICO III). CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. DIREITO LIQUIDO E CERTO
VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Consabido que o Edital deve ser entendido como a lei do concurso público, havendo, portanto, inquestionável direito
líquido e certo à sua estrita observância.
2. Questionamento relativo a competência (...) que não constaram do conteúdo programático, o que torna nulo o referido
subitem D da questão por desbordar do conteúdo previamente estabelecido no Edital do certame.
3. Situação que diz com o controle de legalidade do concurso público, quando verificado o descompasso entre as questões
exigidas e o conteúdo programático estabelecido no Edital, (...). SEGURANÇA CONCEDIDA. (Mandado de Segurança nº
70078303526, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em
05/10/2018.”

Ainda: 

“ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. PROVA ORAL CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL
DO CERTAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INOBSERVÂNCIA.
1. Ao se formularem perguntas ao candidato referentes à matéria não incluída no edital, que delimitou o conteúdo da prova
oral, houve inobservância do edital, ao qual toda atividade administrativa do concurso deve estar vinculada.
2. Não se trata de rever os critérios estabelecidos pela Banca Examinadora para a elaboração de questões, mas sim, de
garantir o cumprimento das regras estabelecidas no editl do concurso público e em relação às quais estavam vinculados
tanto a administração quanto os candidatos.
3. Assim, as indagações estranhas ao conteúdo programático previsto no edital não foram válidas e, nos termos da apelação
devem ser desconsideradas, reputando-se matéria não arguida ao apelante por ocasião do concurso, na prova oral de
processo civil.
PROCESSO Nº AC 0003398-04.2014.4.02.5001 ES 0003398-04.2014.02.5001 – 5ª TURMA ESPECIALIZADA – TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO – TRF 2 – RELATOR: SIMONE SCHREIBER – JULGADO EM 26/08/2016”

Sendo assim, por atacar em pleno a legalidade do concurso público, no momento que é cobrado matéria não prevista em
edital SOLICITAMOS A ANULAÇÃO DA PRESENTE QUESTÃO, visando a manutenção da legalidade do certame.
Solicitamos ainda, que NECESSARIAMENTE, caso a resposta deste recurso seja NEGATIVA, que seja mencionado o
conhecimento do presente pedido, principalmente no que tange aos entendimentos dos Tribunais Superiores
supramencionados, a fim de esgotarmos as instâncias administrativas, viabilizando desse modo acionar o poder judiciário
para dirimir tal assunto.
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Resposta aos Recursos
Considerando a interposição de recurso concernente ao Caderno de Prova de Psicologia (Questão de nº 34), em que o(a)
candidato(a) alega que no conteúdo programático (Edital 001/2002 – Município de Santo Antonio da Platina - PR) “não foi
mencionado o os livros específicos no qual a questão faz menção e comparação entre ambos, deixando grande lacuna para
identificação de autores sem referências completas, gerando assim insuficiência para identificação de qual conteúdo a
questão se tratava, ficando assim fora do conteúdo programático utilizado para preparação”. Nessa mesma toada, o(a)
candidato(a) acrescenta que “A lei determina que o edital quando redigido deve indicar o conteúdo ou as matérias que serão
cobradas na prova” e, nesse sentido, a matéria estava prevista conforme Edital nº 001/2022 (Prefeitura Municipal de Santo
Antonio da Platina – PR), página número 90 “Comportamento organizacional”, Indivíduos e Grupos, “Aspectos psicossociais
presentes no trabalho” e Trabalho em equipe. 
Complementando ainda o raciocínio, o cerne da questão se encontra no seguinte enunciado “Pesquisas recentes em
planejamento do trabalho oferecem evidências ainda mais fortes de que a maneira como os elementos do trabalho são
organizados pode aumentar ou reduzir a motivação”. Essas pesquisas também trazem observações detalhadas sobre o que
são esses elementos. 
Outrossim, cabe salientar que segundo Bergamini (1982, p. 110) “Embora de forma um tanto esquemática, é possível
concluir que a motivação humana, como fenômeno psicológico, caracteriza-se por "um conjunto de fatores dinâmicos
existentes na personalidade, que determinam a conduta de cada um". Esses fatores dinâmicos, ao entrarem em ação,
envolvem a personalidade como um todo" isto é, colocam em atividade a inteligência, as emoções, os instintos, as
experiências vividas, os dados já incorporados ao psiquismo e os determinantes morfológicos e fisiológicos de conduta. A
conclusão é que ao motivar-se ou, mais propriamente, ao exibir um comportamento motivacional, o indivíduo o faz como um
todo e recorre aos três níveis topográficos de sua personalidade: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente”. 
Da mesma forma, segundo Bergamini (1982) “Dentro desse enfoque, o comportamento é motivado pelo desejo de
conquistar uma meta que impulsiona a ação para obtenção de recompensas em que, para a execução de atividades do dia
a dia, é necessário um impulso, uma força e/ou energia para serem realizadas. Essa energia é a motivação e, dentro do
ambiente de trabalho,exerce grande influência em termos de resultados, em se tratando de uma equipe motivada
(BERGAMINI, 1982).
Referencia  Bibliográfica: BERGAMINI, C. W. Psicologia Aplicada a Administração de Empresas: psicologia do
comportamento organizacional. Editora Atlas, 3ª edição. 1982.
Diante do acima exposto, decide-se por receber o recurso e no mérito NEGAR O PROVIMENTO DO RECURSO, mantendo
a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 34

Data do Envio: 27/04/22 15:29Inscrição: 172573
Aos excelentíssimos, solicito que a questão seja cancelada, pois dentro do conteúdo programático não foi mencionado o os
livros específicos no qual a questão faz menção, deixando grande lacuna para identificação de autores sem referências
completas, gerando assim insuficiência para identificação de qual conteúdo a questão se tratava, ficando assim fora do
conteúdo programático utilizado para preparação.A lei determina que o edital quando redigido deve indicar o conteúdo ou as
matérias que serão cobradas na prova, sendo assim, quando a banca examinadora cobrar um conteúdo que não consta no
edital a questão deve ser anulada.  Neste caso não precisamos entrar no mérito das alternativas, uma vez que NÃO EXISTE
PREVISÃO NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A COBRANÇA DE TAL MATÉRIA.

Vale apresentar posicionamento pacífico dos Tribunais de Justiça do Brasil, em relação a cobrança de matéria não prevista
no conteúdo programático do edital:

“MANDADO DE SEGURANÇA, CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EDITAL Nº 085/2016. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. NULIDADE DO SUBITEM D DA QUESTÃO Nº 04 DA
PROVA DISCURSIVA (GRUPO TEMÁTICO III). CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. DIREITO LIQUIDO E CERTO
VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Consabido que o Edital deve ser entendido como a lei do concurso público, havendo, portanto, inquestionável direito
líquido e certo à sua estrita observância.
2. Questionamento relativo a competência (...) que não constaram do conteúdo programático, o que torna nulo o referido
subitem D da questão por desbordar do conteúdo previamente estabelecido no Edital do certame.
3. Situação que diz com o controle de legalidade do concurso público, quando verificado o descompasso entre as questões
exigidas e o conteúdo programático estabelecido no Edital, (...). SEGURANÇA CONCEDIDA. (Mandado de Segurança nº
70078303526, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em
05/10/2018.”

Ainda: 
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Psicólogo

Número da questão: 34

“ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. PROVA ORAL CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL
DO CERTAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INOBSERVÂNCIA.
1. Ao se formularem perguntas ao candidato referentes à matéria não incluída no edital, que delimitou o conteúdo da prova
oral, houve inobservância do edital, ao qual toda atividade administrativa do concurso deve estar vinculada.
2. Não se trata de rever os critérios estabelecidos pela Banca Examinadora para a elaboração de questões, mas sim, de
garantir o cumprimento das regras estabelecidas no editl do concurso público e em relação às quais estavam vinculados
tanto a administração quanto os candidatos.
3. Assim, as indagações estranhas ao conteúdo programático previsto no edital não foram válidas e, nos termos da apelação
devem ser desconsideradas, reputando-se matéria não arguida ao apelante por ocasião do concurso, na prova oral de
processo civil.
PROCESSO Nº AC 0003398-04.2014.4.02.5001 ES 0003398-04.2014.02.5001 – 5ª TURMA ESPECIALIZADA – TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO – TRF 2 – RELATOR: SIMONE SCHREIBER – JULGADO EM 26/08/2016”

Sendo assim, por atacar em pleno a legalidade do concurso público, no momento que é cobrado matéria não prevista em
edital SOLICITAMOS A ANULAÇÃO DA PRESENTE QUESTÃO, visando a manutenção da legalidade do certame.
Solicitamos ainda, que NECESSARIAMENTE, caso a resposta deste recurso seja NEGATIVA, que seja mencionado o
conhecimento do presente pedido, principalmente no que tange aos entendimentos dos Tribunais Superiores
supramencionados, a fim de esgotarmos as instâncias administrativas, viabilizando desse modo acionar o poder judiciário
para dirimir tal assunto.

Resposta aos Recursos
Considerando a interposição de recurso concernente ao Caderno de Prova de Psicologia (Questão de nº 34), em que o(a)
candidato(a) alega que no conteúdo programático (Edital 001/2002 – Município de Santo Antonio da Platina - PR) “não foi
mencionado o os livros específicos no qual a questão faz menção e comparação entre ambos, deixando grande lacuna para
identificação de autores sem referências completas, gerando assim insuficiência para identificação de qual conteúdo a
questão se tratava, ficando assim fora do conteúdo programático utilizado para preparação”. Nessa mesma toada, o(a)
candidato(a) acrescenta que “A lei determina que o edital quando redigido deve indicar o conteúdo ou as matérias que serão
cobradas na prova” e, nesse sentido, a matéria estava prevista conforme Edital nº 001/2022 (Prefeitura Municipal de Santo
Antonio da Platina – PR), página número 90 “Comportamento organizacional”, Indivíduos e Grupos, “Aspectos psicossociais
presentes no trabalho” e Trabalho em equipe. 
Complementando ainda o raciocínio, o cerne da questão se encontra no seguinte enunciado “Pesquisas recentes em
planejamento do trabalho oferecem evidências ainda mais fortes de que a maneira como os elementos do trabalho são
organizados pode aumentar ou reduzir a motivação”. Essas pesquisas também trazem observações detalhadas sobre o que
são esses elementos. 
Outrossim, cabe salientar que segundo Bergamini (1982, p. 110) “Embora de forma um tanto esquemática, é possível
concluir que a motivação humana, como fenômeno psicológico, caracteriza-se por "um conjunto de fatores dinâmicos
existentes na personalidade, que determinam a conduta de cada um". Esses fatores dinâmicos, ao entrarem em ação,
envolvem a personalidade como um todo" isto é, colocam em atividade a inteligência, as emoções, os instintos, as
experiências vividas, os dados já incorporados ao psiquismo e os determinantes morfológicos e fisiológicos de conduta. A
conclusão é que ao motivar-se ou, mais propriamente, ao exibir um comportamento motivacional, o indivíduo o faz como um
todo e recorre aos três níveis topográficos de sua personalidade: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente”. 
Da mesma forma, segundo Bergamini (1982) “Dentro desse enfoque, o comportamento é motivado pelo desejo de
conquistar uma meta que impulsiona a ação para obtenção de recompensas em que, para a execução de atividades do dia
a dia, é necessário um impulso, uma força e/ou energia para serem realizadas. Essa energia é a motivação e, dentro do
ambiente de trabalho,exerce grande influência em termos de resultados, em se tratando de uma equipe motivada
(BERGAMINI, 1982).
Referencia  Bibliográfica: BERGAMINI, C. W. Psicologia Aplicada a Administração de Empresas: psicologia do
comportamento organizacional. Editora Atlas, 3ª edição. 1982.
Diante do acima exposto, decide-se por receber o recurso e no mérito NEGAR O PROVIMENTO DO RECURSO, mantendo
a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 35

Data do Envio: 26/04/22 11:10Inscrição: 168622
Venho por meio deste requerer a anulação da questão de n°35, uma vez que a alternativa de letra E, ao contrário das
demais, contém sua grafia com destaque em negrito, o que nitidamente induz o candidato a erro. Por sua natureza, as
alternativas devem ter diferenças apenas em seu conteúdo, jamais em sua formação, sendo que tal fato fere o princípio da
imparcialidade e boa-fé.
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Psicólogo

Número da questão: 35

Data do Envio: 27/04/22 15:29Inscrição: 172573
Aos excelentíssimos, solicito que a questão seja cancelada, pois dentro do conteúdo programático não foi mencionadas
legislações específicas que seriam cobradas, ficando imerso no extenso conteúdo de resoluções e regulamentações
existentes no âmbito da psicologia , a resolução citada na questão acabou ficando assim fora do conteúdo programático
utilizado para preparação.A lei determina que o edital quando redigido deve indicar o conteúdo ou as matérias que serão
cobradas na prova, sendo assim, quando a banca examinadora cobrar um conteúdo que não consta no edital a questão
deve ser anulada.  Neste caso não precisamos entrar no mérito das alternativas, uma vez que NÃO EXISTE PREVISÃO NO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A COBRANÇA DE TAL MATÉRIA.

Vale apresentar posicionamento pacífico dos Tribunais de Justiça do Brasil, em relação a cobrança de matéria não prevista
no conteúdo programático do edital:

“MANDADO DE SEGURANÇA, CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EDITAL Nº 085/2016. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. NULIDADE DO SUBITEM D DA QUESTÃO Nº 04 DA
PROVA DISCURSIVA (GRUPO TEMÁTICO III). CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. DIREITO LIQUIDO E CERTO
VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Consabido que o Edital deve ser entendido como a lei do concurso público, havendo, portanto, inquestionável direito
líquido e certo à sua estrita observância.
2. Questionamento relativo a competência (...) que não constaram do conteúdo programático, o que torna nulo o referido
subitem D da questão por desbordar do conteúdo previamente estabelecido no Edital do certame.
3. Situação que diz com o controle de legalidade do concurso público, quando verificado o descompasso entre as questões
exigidas e o conteúdo programático estabelecido no Edital, (...). SEGURANÇA CONCEDIDA. (Mandado de Segurança nº
70078303526, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em
05/10/2018.”

Ainda: 

“ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. PROVA ORAL CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL
DO CERTAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INOBSERVÂNCIA.
1. Ao se formularem perguntas ao candidato referentes à matéria não incluída no edital, que delimitou o conteúdo da prova
oral, houve inobservância do edital, ao qual toda atividade administrativa do concurso deve estar vinculada.
2. Não se trata de rever os critérios estabelecidos pela Banca Examinadora para a elaboração de questões, mas sim, de
garantir o cumprimento das regras estabelecidas no editl do concurso público e em relação às quais estavam vinculados
tanto a administração quanto os candidatos.
3. Assim, as indagações estranhas ao conteúdo programático previsto no edital não foram válidas e, nos termos da apelação
devem ser desconsideradas, reputando-se matéria não arguida ao apelante por ocasião do concurso, na prova oral de
processo civil.
PROCESSO Nº AC 0003398-04.2014.4.02.5001 ES 0003398-04.2014.02.5001 – 5ª TURMA ESPECIALIZADA – TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO – TRF 2 – RELATOR: SIMONE SCHREIBER – JULGADO EM 26/08/2016”

Sendo assim, por atacar em pleno a legalidade do concurso público, no momento que é cobrado matéria não prevista em
edital SOLICITAMOS A ANULAÇÃO DA PRESENTE QUESTÃO, visando a manutenção da legalidade do certame.
Solicitamos ainda, que NECESSARIAMENTE, caso a resposta deste recurso seja NEGATIVA, que seja mencionado o
conhecimento do presente pedido, principalmente no que tange aos entendimentos dos Tribunais Superiores
supramencionados, a fim de esgotarmos as instâncias administrativas, viabilizando desse modo acionar o poder judiciário
para dirimir tal assunto.

Data do Envio: 28/04/22 13:43Inscrição: 177637
Assim como a alternativa D), a alternativa E) também não se caracteriza como atribuição do psicólogo hospitalar por tratar
as técnicas de atendimento de forma METÓDICA e SISTEMÁTICA, uma vez que elas também podem ser assistemática e
ametódica.
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Psicólogo

Número da questão: 35

Resposta aos Recursos
Considerando a interposição dos recursos interpostos pelos(as) candidatos(as), concernentes ao Caderno de Prova de
Psicologia (Questão de nº 35), conforme trechos a seguir em que os(as) candidatos(as) expõem suas alegações:

1º Recurso de candidato(a): “Venho por meio deste requerer a anulação da questão de n°35, uma vez que a alternativa de
letra E, ao contrário das demais, contém sua grafia com destaque em negrito, o que nitidamente induz o candidato a erro.
Por sua natureza, as alternativas devem ter diferenças apenas em seu conteúdo, jamais em sua formação, sendo que tal
fato fere o princípio da imparcialidade e boa-fé”. 
RESPOSTA AO RECURSO: No que tange ao recurso, cabe dizer que segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa,
erro significa: “/ê/ Sm. 1. Engano 2. Incorreção 3. Falha 4. Pecado – Errôneo Adj.”.
Nesses moldes, portanto, erro trata-se de um engano, uma incorreção ou falha que não se pode vencer ou corrigir, porém,
não uma falha qualquer, mas uma falha, uma incorreção, um engano que obstaculizaria a formulação de uma RESPOSTA
CORRETA para a questão, dentre as alternativas disponíveis, neste caso (Questão de nº 35), as opções de letra A, B, C, D
ou E. 
Outrossim, não há que se falar em erro de grafia, haja vista que segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, grafia
significa a “representação escrita de uma palavra ou de um som” e, para a questão em epígrafe (Letra E) alegada pelo(a)
candidato(a): “(...) uma vez que a alternativa de letra E, ao contrário das demais, contém sua grafia com destaque em
negrito, não há erro de grafia”. 

2º Recurso de candidato(a): “Aos excelentíssimos, solicito que a questão seja cancelada, pois dentro do conteúdo
programático não foi mencionadas legislações específicas que seriam cobradas, ficando imerso no extenso conteúdo de
resoluções e regulamentações existentes no âmbito da psicologia , a resolução citada na questão acabou ficando assim fora
do conteúdo programático utilizado para preparação.A lei determina que o edital quando redigido deve indicar o conteúdo ou
as matérias que serão cobradas na prova, sendo assim, quando a banca examinadora cobrar um conteúdo que não consta
no edital a questão deve ser anulada (...)”.
RESPOSTA AO RECURSO: Conforme consta no Edital de Concurso Público de número 001/2022 (Prefeitura Municipal de
Santo Antonio da Platina – PR), especificamente no que tange ao conteúdo programático para o cargo de Psicólogo(a),
página de número 91, havia previsão de que legislações específicas a profissão seriam conteúdo de prova, conforme trecho
extraído do edital, página 91, que transcrevemos a seguir:
“Psicologia hospitalar: aspectos psicológicos da hospitalização, o trabalho psicológico nas diversas unidades hospitalares
(internação, ambulatório, Pronto Socorro e UTI), entrevista psicológica no contexto hospitalar. Aspectos psicológicos e
culturais da morte. Orientação familiar no contexto hospitalar. Legislações pertinentes à regulamentação da profissão de
psicólogo no Brasil. A inserção do psicólogo na saúde pública. O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Políticas Públicas
de Saúde. Políticas Públicas de Assistência. Políticas Públicas de Educação”. 

3º Recurso de candidato(a): “Assim como a alternativa D), a alternativa E) também não se caracteriza como atribuição do
psicólogo hospitalar por tratar as técnicas de atendimento de forma METÓDICA e SISTEMÁTICA, uma vez que elas
também podem ser assistemática e ametódica”.
RESPOSTA AO RECURSO: O enunciado proposto na questão de número 35, alternativa de letra “E” menciona o seguinte:
“A(o) psicóloga(o) hospitalar tem como papel reunir técnicas fundamentadas em teorias do conhecimento científico e
aplicá-las de maneira sistemática, de forma a amenizar o sofrimento do paciente frente à hospitalização”.
Segundo Castro e Bornholdt (2004, p. 55) “O psicólogo hospitalar seria aquele que reúne esses conhecimentos e técnicas
para aplicá-los de maneira coordenada e sistemática, visando à melhora da assistência integral do paciente hospitalizado,
sem se limitar, por isso, ao tempo específico da hospitalização”.
Referência disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pcp/v24n3/v24n3a07.pdf

Diante do acima exposto, decide-se por receber os recursos e no mérito NEGAR/INDEFERIR PROVIMENTO AOS
RECURSOS, mantendo a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 36

Data do Envio: 27/04/22 15:29Inscrição: 172573
Aos excelentíssimos, solicito que a questão seja cancelada, pois dentro do conteúdo programático não foi mencionadas
legislações específicas que seriam cobradas, ficando imerso no extenso conteúdo de resoluções e regulamentações
existentes no âmbito da psicologia , a resolução citada na questão acabou ficando assim fora do conteúdo programático
utilizado para preparação.A lei determina que o edital quando redigido deve indicar o conteúdo ou as matérias que serão
cobradas na prova, sendo assim, quando a banca examinadora cobrar um conteúdo que não consta no edital a questão
deve ser anulada.  Neste caso não precisamos entrar no mérito das alternativas, uma vez que NÃO EXISTE PREVISÃO NO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A COBRANÇA DE TAL MATÉRIA.
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Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Psicólogo

Número da questão: 36

Vale apresentar posicionamento pacífico dos Tribunais de Justiça do Brasil, em relação a cobrança de matéria não prevista
no conteúdo programático do edital:

“MANDADO DE SEGURANÇA, CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EDITAL Nº 085/2016. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. NULIDADE DO SUBITEM D DA QUESTÃO Nº 04 DA
PROVA DISCURSIVA (GRUPO TEMÁTICO III). CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. DIREITO LIQUIDO E CERTO
VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Consabido que o Edital deve ser entendido como a lei do concurso público, havendo, portanto, inquestionável direito
líquido e certo à sua estrita observância.
2. Questionamento relativo a competência (...) que não constaram do conteúdo programático, o que torna nulo o referido
subitem D da questão por desbordar do conteúdo previamente estabelecido no Edital do certame.
3. Situação que diz com o controle de legalidade do concurso público, quando verificado o descompasso entre as questões
exigidas e o conteúdo programático estabelecido no Edital, (...). SEGURANÇA CONCEDIDA. (Mandado de Segurança nº
70078303526, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em
05/10/2018.”

Ainda: 

“ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. PROVA ORAL CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL
DO CERTAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INOBSERVÂNCIA.
1. Ao se formularem perguntas ao candidato referentes à matéria não incluída no edital, que delimitou o conteúdo da prova
oral, houve inobservância do edital, ao qual toda atividade administrativa do concurso deve estar vinculada.
2. Não se trata de rever os critérios estabelecidos pela Banca Examinadora para a elaboração de questões, mas sim, de
garantir o cumprimento das regras estabelecidas no editl do concurso público e em relação às quais estavam vinculados
tanto a administração quanto os candidatos.
3. Assim, as indagações estranhas ao conteúdo programático previsto no edital não foram válidas e, nos termos da apelação
devem ser desconsideradas, reputando-se matéria não arguida ao apelante por ocasião do concurso, na prova oral de
processo civil.
PROCESSO Nº AC 0003398-04.2014.4.02.5001 ES 0003398-04.2014.02.5001 – 5ª TURMA ESPECIALIZADA – TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO – TRF 2 – RELATOR: SIMONE SCHREIBER – JULGADO EM 26/08/2016”

Sendo assim, por atacar em pleno a legalidade do concurso público, no momento que é cobrado matéria não prevista em
edital SOLICITAMOS A ANULAÇÃO DA PRESENTE QUESTÃO, visando a manutenção da legalidade do certame.
Solicitamos ainda, que NECESSARIAMENTE, caso a resposta deste recurso seja NEGATIVA, que seja mencionado o
conhecimento do presente pedido, principalmente no que tange aos entendimentos dos Tribunais Superiores
supramencionados, a fim de esgotarmos as instâncias administrativas, viabilizando desse modo acionar o poder judiciário
para dirimir tal assunto.

Resposta aos Recursos
Considerando a interposição de recurso concernente ao Caderno de Prova de Psicologia (Questão de nº 36), em que o(a)
candidato(a) alega que no conteúdo programático (Edital 001/2002 – Município de Santo Antonio da Platina - PR) não
menciona as “legislações específicas que seriam cobradas, a BANCA esclarece que:
Conforme edital de concurso público nº 001/2022(PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR), na
página de número 91 (Conteúdo Programático para o cargo de Psicólogo(a)), consta o conteúdo “Legislações pertinentes à
regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil”. 
Diante do acima exposto, decide-se por receber o recurso e no mérito NEGAR O PROVIMENTO DO RECURSO, mantendo
a questão.

Manter QuestãoDecisão da Banca:


