EDITAL Nº 021/2022 – RESPOSTAS AOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA DO EDITAL
001/2022

RESPOSTAS AOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA
DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
GUARATUBA – PR, REFERENTE AO EDITAL DE
ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO (EDITAL
001/2022).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, ESTADO DO PARANÁ, Roberto Cordeiro

Justus, no uso de suas atribuições legais, considerando a publicação do Edital 001/2022 em 28/07/2022,
para a abertura de inscrições e normas para o Concurso público. Considerando o item 4, bem como o
Anexo V. E o edital 003/2022 de homologação próvisória dos isentos;
TORNA PÚBLICO a divulgação das resposta aos recursos da Prova Escrita
(objetiva), para os candidatos com inscrição homologada publicada no Edital 003/2022, 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 para todos os cargos será
publicado no dia 18/10/2022.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Guaratuba 19 de outubro de 2022

ROBERTO JUSTUS
Prefeito Municipal de Guaratuba – PR

Edital 021/2022
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Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Língua Portuguesa Fund.-Tarde (Sábado)
Número da questão: 1
Inscrição: 226581
Data do Envio: 11/10/22 12:47
A questão com erro outrografo, prejudicando a interpretação. Obrigado
Inscrição: 226741
Data do Envio: 11/10/22 12:49
A questão tem erro outrografo, acabou atrapalhando a interpretação.
Inscrição: 247556
Data do Envio: 11/10/22 14:10
O assunto matemático relacionado a sistema de equações não esta previsto no edital
"Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos e Conjuntos
Numéricos. Potenciação. Radiciação. Múltiplos e Divisores (MMC e MDC). Frações,
decimais, dízimas e operações. Perímetro, área e volume das principais figuras
geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Expressões Numéricas.
Equação de 1º e 2º graus. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
Sistema Métrico Decimal. Razão. Proporção. Divisão Proporcional. Fatoração
algébrica. Números Primos. Problemas do cotidiano com números (naturais; inteiros;
racionais; irracionais; reais)"
Inscrição: 245581
Data do Envio: 11/10/22 18:01
Sobre a questão 19...A questão para nível fundamental sobre sistemas de equações não deveria estar presente em prova
pois não faz parte dos conteúdos programáticos para esse nível (fundamental) e sim para demais níveis conforme edital
001-2022 página 67. portanto solicito a anulação da questão pois o assunto extrapola o conteúdo programático de nível
fundamental de todos os cargos. Obrigada.
Inscrição: 223481
Data do Envio: 11/10/22 22:00
A questão de número 19 sobre sistemas de equações não deveria estar presente na prova , pois não faz parte do conteúdo
programático para nível fundamental e sim para demais níveis conforme edital 001-2022 pág 67.Portanto solicito a anulação
da questão pois o assunto extrapola o conteúdo programático de nível fundamental de todos os cargos.
Inscrição: 258647
Data do Envio: 12/10/22 13:29
Boa tarde ,,a questao 22 da especifica de combate a endemias,,a pergunta esta muito parecida com duas resposta ,em qual
eu marquei a letra d e no gabarito eta a letra c,mas a letra d que eu marquei tambem esta correta devido a pergunta estar
pedindo as diretrizes para prevençao e controle de epedemias e dengue,e no caso eu marquei a letra d ,que e identificar
potencias criadouros do mosquito transmissor da dengue ea doçao de medidas de controle com a participaçao dos
moradores e propietarios,,,,,que tambem esta correto como forma de prevençao e controle,,,entao eu peço que considerem
esta questao pois ambos estao corretas as afirmativas c e d,,,e eu marquei d,,desde ja agradeço,ass Jonata santos meu
atez 41 996996968 se precizarem.
Inscrição: 249540
Data do Envio: 13/10/22 12:56
Venho através deste solicitar a revisão e a anulação da 1 questão da disciplina da língua portuguesa, pois a mesma
apresenta um erro ortográfico em seu enunciado, e eu como candidata fui prejudicada.vale salientar que é dever da banca
passar todas informações corretas ao candidato. Obrigada!
Resposta aos Recursos
Em relação aos recursos impetrados contra o gabarito da questão 01, tem-se o que segue:
a) Esta banca não acata o argumento de que o erro ortográfico no enunciado da questão tenha prejudicado sua
compreensão. Consta no enunciado: "Assinale a alternativa que apesenta uma análise integralmente CORRETA."
Considerando o grau exigido para a realização da prova, qualquer pessoa alfabetizada deve ter condições de chegar à
conclusão de que se trata meramente de falta de uma letra e de chegar à palavra pretendida. O equívoco nem prejudica o
entendimento da questão nem gera ambiguidades. Portanto, não resulta em nenhum tipo de prejuízo ao candidato.
b) Recurso que não diz respeito à questão de Língua Portuguesa não foi considerado.
Portanto, os recursos ficam indeferidos.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 2
Inscrição: 258647
Data do Envio: 12/10/22 13:47
na prova de Tecnico adiministrativo,sou candidato escrito n 223367,,meu nome Jonata santos,,entro questionando a
questao 26 que colocaram na area especifica do cargo,, de adiministrativo ,mas na verdade a pergunta seria pra area de
gestao e logistica,e nao na area de tecnico adiministrativo,,,devido ser questao sobre gestao de estoque no que se referi a
tipos de estoques,,,,entao venho contestar essa questao e peço que anulem a questao,devido a nao ser coerente a deciplina
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Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Língua Portuguesa Fund.-Tarde (Sábado)
Número da questão: 2
e sim a se fosse na area de logistica,desde ja agradeço obrigado assinado Jonata Santos
Resposta aos Recursos
Em relação aos recursos impetrados contra o gabarito da questão 02,

tem-se

o

que

segue:

a) o recurso impetrado não diz respeito a questão de língua portuguesa, sendo, portanto, desconsiderado.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 4
Inscrição: 221275
Data do Envio: 11/10/22 13:00
A palavra vamos é conjugação do verbo ir, verbo em que os dois presentes e os dois imperativos apresentam a mesma
forma para a primeira pessoa do plural e para a terceira pessoa do plural .Sendo assim a alternativa c e também a
alternativa E, mas no edital está especificado que é somente uma alternativa correta
Resposta aos Recursos
No que tange ao recurso impetrado contra a questão 04, observa-se o que segue:
a) Em relação ao argumento de que a alterativa E também estaria correta, observa-se que tal análise não se sustenta, uma
vez que, em primeiro lugar, a forma "vamos" não indica terceira pessoa em nenhum modo verbal (Eles vamos?); em
segundo lugar, a prova pede para considerar o texto para as questões 01 a 05. No texto fica evidente que se trata da
primeira pessoa do plural. Logo, o recurso fica indeferido.

Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 8
Inscrição: 250475
Data do Envio: 11/10/22 15:12
Na questão "8", ela pede a resposta INCORRETA, e acredito haver duas resposta sendo erradas, a primeira opção diz "No
1º parágrafo, o pronome “esta” retoma “a sociedade”, e não " esta " não está retomando a sociedade e sim a LÍNGUA, que
no caso é a primeira oração do texto, "A língua, por ser uma instituição social, espelha a sociedade. Como esta é
heterogênea ..."
Mostra que este primeiro "como" volta a falar da língua, você percebe que não apenas quando lê a continuação que diz " a
língua também é ", mais se não for lido essa parte se pegar apenas a parte que se pede você percebe que ela esta voltando
a primeira palavra da oração, ou seja, ela esta se referindo a língua, ou seja, a alternativa A também encontra-se errada,
junto com a outra alternativa que foi sugerida pelo primeiro gabarito.
Grata...
Resposta aos Recursos
Em relação aos recursos impetrados contra o gabarito da questão 08, tem-se o que segue:
No texto, consta a seguinte passagem: "A língua, por ser uma instituição social, espelha a sociedade. Como esta é
heterogênea, a língua também é." Nesse caso, ESTA está retomando A SOCIEDADE. Não há sentido dizer que retoma
língua. Uma paráfrase substituindo o pronome pela expressão nominal mostra que entender que ESTA retoma LÍNGUA é
uma leitura inadequada: "A língua, por ser uma instituição social, espelha a sociedade. Como A LÍNGUA é heterogênea, a
língua também é.". Não há coerência semântica em comparar língua com língua. Além disso, ESTA retoma o termo mais
próximo, o que confirma a análise já posta acima. Logo, o recurso não procede, e fica mantido o gabarito já publicado.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 9
Inscrição: 238798
Data do Envio: 11/10/22 13:21
Embora haja,da alternativa C pode ser substituído por,como há,no período da oração.
Inscrição: 258946
Data do Envio: 12/10/22 19:26
O tema Conjunções Subordinativas Adverbiais não foi elencado no Anexo III do Edital para o Nível Fundamental.
E além do mais, a conjunção COMO pode ser Causal ou Conformativa, e a conjunção QUANDO também tem sentido de
condição, assim tanto a letra "B" como a "E" podem ser consideradas orações de causalidade.
Inscrição: 248816
Data do Envio: 13/10/22 3:24
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Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Língua Portuguesa Fund.-Tarde (Sábado)
Número da questão: 9
Prezado examinador;
Solicito a anulação da questão nº9, citada abaixo; pois a mesma, para ser solucionada, depende de conhecimento de
conteúdos que não constam no edital de língua portuguesa para nível fundamental.
Eis a questão:
09.

Assinale

a

alternativa

que

mantém

o

sentido

estabelecido

entre

as

orações

deste

período:

“Como há inúmeros modos de utilização de uma mesma língua, teremos inúmeras variedades, cada uma com
características próprias”.
A. Se houvesse inúmeros modos de utilização de uma mesma língua, teríamos inúmeras variedades, cada
uma com características próprias.
B. Temos inúmeras variedades, cada uma
utilização de uma mesma língua.

com

características próprias, quando há inúmeros

modos

de

C. Embora haja inúmeros modos de utilização de uma mesma língua, temos inúmeras variedades, cada
uma com características próprias.
D. Teríamos inúmeras variedades de
houvesse inúmeros modos de utilizá-la.

uma

língua,

cada

uma

com

características

próprias,

ainda

que

E. Temos inúmeras variedades de uma mesma língua, cada uma com características próprias, porque há
inúmeros modos de utilizá-la.
Como citei anteriormente, para resolver a questão, seriam necessários conhecimentos de concordância verbal e nominal;
regência verbal e vozes verbais. Entretanto, o edital para nível fundamental é bem básico, e não contempla esses temas.
Mais uma vez, reforço a solicitação da anulação, uma vez que essa fuga do edital prejudica o resultado de todos os
c a n d i d a t o s .
Desde já, agradeço!
Resposta aos Recursos
Em relação ao recurso impetrado em relação à questão 09, observa-se o que segue:
a) A letra C apresenta uma relação de CONCESSÃO, o que não é verificado no texto original, que apresenta uma relação de
CAUSA. Portanto, a letra C não mantém o sentido proposto no texto original.
b) O argumento de que o conteúdo elencado não está no rol dos conteúdos citados em edital não se sustenta, uma vez que
o edital traz: “Compreensão e interpretação de textos; significado contextual e substituição de palavras e expressões”. A
questão não exigia conhecimento metalinguístico sobre questões de estrutura da língua, conforme argumenta-se em um dos
recursos, mas tão somente interpretação semântica. Ao se propor uma outra reescrita que mantenha o sentido, espera-se
que o candidato interprete o sentido proposto no texto original e consiga identificar o mesmo sentido em uma paráfrase. O
candidato não precisa saber classificar as orações, mas, obviamente, precisa saber interpretar seu sentido. Em relação ao
argumento de que a conjunção COMO pode ser causal ou conformativa, é preciso analisar o elemento no texto em que está
dado. Em “Como há inúmeros modos de utilização de uma mesma língua, teremos inúmeras variedades, cada uma com
características próprias”, a única interpretação adequada considerando o texto do que tal enunciado participa é que se trata
de uma relação de CAUSA. Também está inadequada a interpretação de que a paráfrase “Temos inúmeras variedades,
cada uma com características próprias, quando há inúmeros modos de utilização de uma mesma língua.” veicule noção de
causa. Tal noção só é estabelecida na questão apresentada no gabarito provisório (E). Portanto, este fica mantido.
O recurso fica, portanto, indeferido.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 10
Inscrição: 230730

Data do Envio: 10/10/22 19:23
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Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Língua Portuguesa Fund.-Tarde (Sábado)
Número da questão: 10
Não falta acento algum na palavra portuguesa .. não está correta esta resposta
Resposta aos Recursos
Em relação ao recurso impetrado contra a questão 10, observa-se o que segue:
a) A questão pede para que se "Assinale a alternativa INCORRETA". A letra D ("Falta acento na palavra “portuguesa”, que
deveria estar assim grafada: “portuguêsa”") apresenta uma afirmação INCORRETA, uma vez que a palavra PORTUGUESA
não é acentuada. Logo, a alternativa D é a que deveria ser assinalada, conforme consta no gabarito.
Portanto, o gabarito fica mantido.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Matemática e Raciocínio lógico Fund.-Tarde (Sábado)
Número da questão: 11
Inscrição: 224877
Data do Envio: 13/10/22 10:48
Solicito a anulação da questão 11, da prova para Agente de Endemias, realizada dia 08/10/2022, visto que a mesma não
possui opção de resposta correta. A pergunta é: Em uma turma de engenharia, 9 alunos reprovaram em Cálculo I. Se a
turma tinha 75 alunos, quantos reprovaram? A resposta está no início da frase, ou seja, 9 alunos. Não foi perguntado qual o
percentual de alunos que reprovaram e sim quantos alunos. Novamente afirmo: 9 alunos. Logo não há resposta correta,
visto que as respostas trazem percentuais e, como uma das respostas é 9%, acabou por me confundir, assim como deve ter
acontecido com outros candidatos. Mas o importante é que não há resposta correta para pergunta efetuada. Portanto a
questão deve ser anulada.
Resposta aos Recursos
Se 9 alunos dentro de uma turma de 75 reprovaram, portanto, temos 9/75 = 12%
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 12
Inscrição: 225659
Data do Envio: 11/10/22 14:22
O enunciado da questão se refere ao tempo que José levará para ler um livro de 168 páginas. Porém, as opções de
resposta estão todas como 'dias úteis''. Portanto, a questão desde o inicio relata e relaciona tempo com ''HORAS''. As
opções de resposta são inviáveis para a resolução do problema, uma vez que nos faz confundir e interpretar a questão de
forma errada.
Resposta aos Recursos
O enunciado deixa explícito que João trabalha 8h/dia, portanto, basta fazer 168/14 (pois são 7 páginas para cada 4 horas)
para saber quantos dias úteis ele demora para ler o livro
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 15
Inscrição: 232839
Data do Envio: 11/10/22 19:27
A questão para nível fundamental sobre sistemas de equações não deveria estar presente em prova pois não faz parte dos
conteúdos programáticos para esse nível (fundamental) e sim para demais níveis conforme edital 001-2022 página 67.
portanto solicito a anulação da questão pois o assunto extrapola o conteúdo programático de nível fundamental de todos os
cargos
Resposta aos Recursos
A questão trata de uma equação de primeiro grau
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 16
Inscrição: 221338
Data do Envio: 11/10/22 13:43
Conforme caderno de questões da prova do dia 08/10.

Página 5 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Matemática e Raciocínio lógico Fund.-Tarde (Sábado)
Número da questão: 16
Contesto que está com duplicidade de números de perguntas.
Questão 16 / 17 / 18 / 19 e 20.
Observação: Página 7 do caderno de questões.
Dúvida que gerou na hora de passar as respostas para o Gabarito. Sendo que no Gabarito havia espaço para assinalar
apenas 30 questões.
Sendo assim, aguardo retorno.
e-mail: beneditajuceli@gmail.com
(41) 9 99969-5655
Resposta aos Recursos
As questões de matemática não constam na página 7. Não houve nenhum erro na formulação da questão.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 17
Inscrição: 221338
Data do Envio: 11/10/22 13:44
Conforme caderno de questões da prova do dia 08/10.
Contesto que está com duplicidade de números de perguntas.
Questão 16 / 17 / 18 / 19 e 20.
Observação: Página 7 do caderno de questões.
Dúvida que gerou na hora de passar as respostas para o Gabarito. Sendo que no Gabarito havia espaço para assinalar
apenas 30 questões.
Sendo assim, aguardo retorno.
e-mail: beneditajuceli@gmail.com
(41) 9 99969-5655
Resposta aos Recursos
As questões de matemática não constam na página 7. Não houve nenhum erro na formulação da questão.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 18
Inscrição: 227361
Data do Envio: 10/10/22 22:03
Quanto tempo demora para esse número estar 32 vezes maior.
Quanto tempo demora para esse número atingir 32 vezes o seu valor.
Para ser trinta e duas vezes maior deve-se subtrair o valor do número.
Inscrição: 238798
Data do Envio: 11/10/22 13:22
A resposta correta não seria a letra C, 9 horas.
Inscrição: 238857
Data do Envio: 11/10/22 13:24
A resposta não seria a alternativa C,9 horas.
Inscrição: 221338
Data do Envio: 11/10/22 13:44
Conforme caderno de questões da prova do dia 08/10.
Contesto que está com duplicidade de números de perguntas.
Questão 16 / 17 / 18 / 19 e 20.
Observação: Página 7 do caderno de questões.
Dúvida que gerou na hora de passar as respostas para o Gabarito. Sendo que no Gabarito havia espaço para assinalar
apenas 30 questões.
Sendo assim, aguardo retorno.
e-mail: beneditajuceli@gmail.com
(41) 9 99969-5655
Inscrição: 250366
Data do Envio: 13/10/22 11:20
essa questão a resposta seria 48hs. e não tinha essa alternativa na questão.
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Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Matemática e Raciocínio lógico Fund.-Tarde (Sábado)
Número da questão: 18
portanto a resposta apontada no gabarito de 7h e 30 min letra B está incorreta.
Resposta aos Recursos
Para encontrar quantas vezes um número dobra para ficar 32x maior, basta transformar 32 em potência de 2, logo, 32=2^5
Sendo assim, são 5 x 90min = 450 min = 7h e 30min
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 19
Inscrição: 221338
Data do Envio: 11/10/22 13:44
Conforme caderno de questões da prova do dia 08/10.
Contesto que está com duplicidade de números de perguntas.
Questão 16 / 17 / 18 / 19 e 20.
Observação: Página 7 do caderno de questões.
Dúvida que gerou na hora de passar as respostas para o Gabarito. Sendo que no Gabarito havia espaço para assinalar
apenas 30 questões.
Sendo assim, aguardo retorno.
e-mail: beneditajuceli@gmail.com
(41) 9 99969-5655
Inscrição: 247556
Data do Envio: 11/10/22 14:14
O assunto matemático relacionado a sistema de equações não esta previsto no edital.
"Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos e Conjuntos
Numéricos. Potenciação. Radiciação. Múltiplos e Divisores (MMC e MDC). Frações,
decimais, dízimas e operações. Perímetro, área e volume das principais figuras
geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Expressões Numéricas.
Equação de 1º e 2º graus. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
Sistema Métrico Decimal. Razão. Proporção. Divisão Proporcional. Fatoração
algébrica. Números Primos. Problemas do cotidiano com números (naturais; inteiros;
racionais; irracionais; reais)".
Inscrição: 221547
Data do Envio: 11/10/22 16:32
Essa questão ( resolva o sistema) não deveria cair em prova de nível fundamental. Pois não está em edital. Peço anulação
da mesma.
Inscrição: 223949
Data do Envio: 11/10/22 16:40
a questão para nível fundamental sobre sistemas de equações não deveria estar presente em prova pois não faz parte dos
conteúdos programáticos para esse nível (fundamental) e sim para demais níveis conforme edital 001-2022 página 67.
portanto solicito a anulação da questão pois o assunto extrapola o conteúdo programático de nível fundamental de todos os
cargos
Inscrição: 246046
Data do Envio: 11/10/22 16:43
Boa tarde, gostaria de entrar com recurso, pois a questão 19 sobre sistemas, Prova para Agente de Endemias, nível
Fundamental, não deveria estar na prova. Fui orientada pelo meu professor para fazer recurso e evitar danos futuros.
Inscrição: 257160
Data do Envio: 11/10/22 16:57
a questão para nível fundamental sobre sistemas de equações não deveria estar presente em prova pois não faz parte dos
conteúdos programáticos para esse nível (fundamental) e sim para demais níveis conforme edital 001-2022 página 67.
portanto solicito a anulação da questão pois o assunto extrapola o conteúdo programático de nível fundamental de todos os
cargos
Inscrição: 226349
Data do Envio: 11/10/22 17:11
a questão para nível fundamental sobre sistemas de equações não deveria estar presente em prova pois não faz parte dos
conteúdos programáticos para esse nível (fundamental) e sim para demais níveis conforme edital 001-2022 página 67.
portanto solicito a anulação da questão pois o assunto extrapola o conteúdo programático de nível fundamental de todos os
cargos
Inscrição: 224534
Data do Envio: 11/10/22 17:14
a questão para nível fundamental sobre sistemas de equações não deveria estar presente em prova pois não faz parte dos
conteúdos programáticos para esse nível (fundamental) e sim para demais níveis conforme edital 001-2022 página 67.
portanto solicito a anulação da questão pois o assunto extrapola o conteúdo programático de nível fundamental de todos os
cargos

Página 7 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Matemática e Raciocínio lógico Fund.-Tarde (Sábado)
Número da questão: 19
Inscrição: 232839
Data do Envio: 11/10/22 17:18
A questão para nível fundamental sobre sistemas de equações não deveria estar presente em prova pois não faz parte dos
conteúdos programáticos para esse nível (fundamental) e sim para demais níveis conforme edital 001-2022 página 67.
portanto solicito a anulação da questão pois o assunto extrapola o conteúdo programático de nível fundamental de todos os
cargos
Inscrição: 225119
Data do Envio: 11/10/22 19:50
Esta questão que caiu para ensino fundamenta/elementar deve ser anulada, pois não tem sistemas previsto para esse nível
de prova, como podem estar verificando no conteúdo programático para o ensino fundamental, Sistemas deveriam cair
para outros níveis como podem ver nos conteúdos programáticos de nível Médio e Técnico, esta explicitamente escrito nos
conteúdos programáticos, (Sistemas de equação),fico no aguardo de um retorno, tenho o print do conteúdo programático, se
necessário posso estar enviando.
Inscrição: 251267
Data do Envio: 11/10/22 22:50
Referente a questão n.19 da prova de Atendente administrativo, do edital n.001/2022. Esta questão deve ser anulada! Pois
não tem sistema previsto, no conteúdo programático para nível de ensino fundamental!
Inscrição: 242441
Data do Envio: 12/10/22 0:33
a questão para nível fundamental sobre sistemas de equações não deveria estar presente em prova pois não faz parte dos
conteúdos programáticos para esse nível (fundamental) e sim para demais níveis conforme edital 001-2022 página 67.
portanto solicito a anulação da questão pois o assunto extrapola o conteúdo programático de nível fundamental de todos os
cargos.
Inscrição: 253968
Data do Envio: 12/10/22 15:12
A questão para nível fundamental sobre sistemas de equações não deveria estar presente em prova pois não faz parte dos
conteúdos programáticos para esse nível (fundamental) e sim para demais níveis conforme edital 001-2022 pagina 67 ,
portanto solicito a anulação o conteúdo programático de nível fundamental de todos os cargos
Inscrição: 245847
Data do Envio: 12/10/22 15:28
a questão para nível fundamental sobre sistemas de equações não deveria estar presente em prova pois não faz parte dos
conteúdos programáticos para esse nível (fundamental) e sim para demais níveis conforme edital 001-2022 página 67.
portanto solicito a anulação da questão pois o assunto extrapola o conteúdo programático de nível fundamental de todos os
cargos
Inscrição: 225602
Data do Envio: 12/10/22 15:46
a questão para nível fundamental sobre sistemas de equações não deveria estar presente em prova pois não faz parte dos
conteúdos programáticos para esse nível (fundamental) e sim para demais níveis conforme edital 001-2022 página 67.
portanto solicito a anulação da questão pois o assunto extrapola o conteúdo programático de nível fundamental de todos os
cargos
Inscrição: 244670
Data do Envio: 12/10/22 18:42
a questão para nível fundamental sobre sistemas de equações não deveria estar presente em prova pois não faz parte dos
conteúdos programáticos para esse nível (fundamental) e sim para demais níveis conforme edital 001-2022 página 67.
portanto solicito a anulação da questão pois o assunto extrapola o conteúdo programático de nível fundamental de todos os
cargos
Inscrição: 234240
Data do Envio: 12/10/22 21:12
A referida questão refere-se a sistemas de equações. No edital não está previsto este conteúdo (apenas para o ensino
médio e técnico). Portanto, solicito a anulação da questão.
Inscrição: 248816
Data do Envio: 13/10/22 3:39
Prezado examinador;
Solicito a anulação da questão nº19, pois a mesma versa sobre sistema de equações, e com isso, extrapola o conteúdo
programático do nível fundamental para a referida matéria, o que prejudica o resultado de todos os candidatos.
Eis a questão:
19. Resolva o sistema:
3?? - 2?? = 2
??
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Matéria: Matemática e Raciocínio lógico Fund.-Tarde (Sábado)
Número da questão: 19
2+ ?? - 7 = 0
A. ?? = 1
?? = 0,5
B. ?? = 4
?? = 5
C. ?? = 2
?? = 3
D. ?? = 2
?? = 1
E. ?? = 6
?? = 8
Inscrição: 224370
Data do Envio: 13/10/22 11:22
A questão para nível fundamental sobre sistemade equações não deveria estar presente em prova pois não faz parte dos
conteúdos programático para esse nível fundamental esim para demais níveis conforme edital 001-2022 páginas 67.
Portanto solícito a anulação da questão pois o assunto extrapola o conteúdo programático de nível fundamental de todos os
cargos.
Inscrição: 235845
Data do Envio: 13/10/22 14:52
nao contempla sistemas de equaçoes
Resposta aos Recursos
Questão anulada por não enquadrar no conteúdo programático.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 20
Inscrição: 221338
Data do Envio: 11/10/22 13:44
Conforme caderno de questões da prova do dia 08/10.
Contesto que está com duplicidade de números de perguntas.
Questão 16 / 17 / 18 / 19 e 20.
Observação: Página 7 do caderno de questões.
Dúvida que gerou na hora de passar as respostas para o Gabarito. Sendo que no Gabarito havia espaço para assinalar
apenas 30 questões.
Sendo assim, aguardo retorno.
e-mail: beneditajuceli@gmail.com
(41) 9 99969-5655
Resposta aos Recursos
As questões de matemática não constam na página 7. Não houve nenhum erro na formulação da questão.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Agente Comunitário de Saúde-Tarde (Sábado)
Número da questão: 22
Inscrição: 231802
Data do Envio: 12/10/22 13:47
De acordo com o texto 'História e contexto de atuação dos agentes comunitários de saúde no Brasil' de Vera Joana
Bornstein, "Em 1991 é lançado o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde (Pnacs) que, no ano de 1992,
passou a chamar-se Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs); portanto a resposta do gabarito provisório
encontra-se errada ao citar que o programa foi transformado no ano de 1993.
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Matéria: Agente Comunitário de Saúde-Tarde (Sábado)
Número da questão: 22
Resposta aos Recursos
Em 1992, este programa foi transformado em Programa de Agentes Comunitários de Saúde, conforme História e contexto
de atuação dos agentes comunitários de saúde no Brasil. Portanto a resposta correta é a letra B.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Agente de Combate às Endemias-Tarde (Sábado)
Número da questão: 22
Inscrição: 243105
Data do Envio: 11/10/22 6:39
A seguinte questão número 22, aborda um tema “diretrizes nacionais para prevenção e controle de epidemias de dengue” ,
assunto o qual não foi cobrado no edital.
Somado a isso, a questão possui mais de uma alternativa que poderia, ser considerada correta.
Inscrição: 226741
Data do Envio: 11/10/22 10:39
Segundo as diretrizes nacionais para prevenção e controle de epidemia de dengue, visam auxiliar estados e municípios na
organização de suas atividades de prevenção e controle a dengue. Ao meu entendimento a pergunta possui duas posilve
resposta. Agradeço a atenção obrigado.
Inscrição: 226581
Data do Envio: 11/10/22 10:46
As diretrizes nacionais visam auxiliar estados e municípios na organização de suas atividades de prevenção e controle de a
epidemia, desta forma a resposta mais adequada seria alternativa letra A, Grata pela atenção.
Inscrição: 221479
Data do Envio: 11/10/22 11:18
Na pergunta pede a alternativa correta sobre o objetivo geral das Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de
Epidemias de Dengue. Conforme a CONASS: As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de
Dengue visam auxiliar estados e municípios na organização de suas atividades
de prevenção e controle, em períodos de baixa transmissão ou em situações
epidêmicas, contribuindo, desta forma, para evitar a ocorrência de óbitos e para
reduzir o impacto das epidemias de dengue.
Nas alternativas tem duas respostas corretas, letra A e letra C.
Portanto a questão merece ser anulada.
https://www.mppi.mp.br/internet/wp-content/uploads//2010/09/diretrizes%20nacionais%20para%20a%20preveno%20e%20co
ntrole%20de%20epdemias%20de%20dengue.pdf
Inscrição: 228744
Data do Envio: 11/10/22 13:00
Sr. Examinador,
Conforme disposto no edital de concurso público nº 001/2022 solicito a interposição de recurso para revisão de prova de
conhecimentos específicos, para o cargo de Agente de Combate às Endemias, no qual consta mais de uma opção correta
na questão 22.
Baseado no descrito pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) disponibilizado como Nota Técnica:
"As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue visam auxiliar estados e municípios na
organização de suas atividades de prevenção e controle, em períodos de baixa transmissão ou em situações epidêmicas,
contribuindo, desta forma, para evitar a ocorrência de óbitos e para reduzir o impacto das epidemias de dengue.
Tem ainda como objetivos específicos:
• Organizar as ações de prevenção e controle da dengue.
• Classificar riscos nos serviços de saúde.
• Promover assistência adequada ao paciente, garantindo acesso,
diagnóstico e manejo clínico adequado por profissionais de saúde
h a b i l i t a d o s .
• Aprimorar a vigilância epidemiológica, garantindo notificação,
investigação dos casos e monitoramento dos sorotipos virais, sempre de
forma oportuna.
• Padronizar os insumos estratégicos necessários. "
Disponível em:https://www.mppi.mp.br/internet/wp-content/uploads//2010/09/diretrizes%20nacionais%20para%20a%20preve
n o % 2 0 e % 2 0 c o n t r o l e % 2 0 d e % 2 0 e p d e m i a s % 2 0 d e % 2 0 d e n g u e . p d f
Além do descrito pelo CONASS, o Manual Técnico de Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias de
Dengue descreve na página 14, penúltimo parágrafo:
"As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue auxiliará estados e municípios na
organização de suas atividades de prevenção e controle, em períodos de baixa transmissão ou em situações epidêmicas,
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Matéria: Agente de Combate às Endemias-Tarde (Sábado)
Número da questão: 22
contribuindo, dessa forma, para evitar a ocorrência de óbitos e para reduzir o impacto das epidemias de dengue."
Disponível em:https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/dengue/diretrizes_nacionais
_ p r e v e n c a o _ c o n t r o l e _ d e n g u e . p d f / v i e w
Na prova se lê:
22. As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue tem como objetivo geral
(assinale a alternativa CORRETA):
A. Organizar as ações de prevenção e controle da dengue.
B. Padronizar os insumos estratégicos necessários.
C. Evitar a ocorrência de óbitos por dengue, prevenir e controlar processos epidêmicos.
Demonstrando que as alternativas "A", "C" e até mesmo "B" estão corretas. Sendo assim solicito a anulação da questão.
Inscrição: 250475
Data do Envio: 11/10/22 14:07
Na questão 22 da prova de Endemias ela pergunta qual a prevenção e controle em relação a dengue a melhor resposta
seria a letra " D ", pois mostra o trabalho preventivo do agente de combate a endemias, a resposta coloca como correta " C
", não trata de uma prevenção e sim de um caso confirmado onde o trabalho do agente não teve êxito, pois ela cita o óbito, o
óbito no caso da dengue já não é algo preventivo é uma resposta a não prevenção que deveria ter sido feita pelos agentes e
pela própria população, sendo assim a resposta correta seria letra " D" não letra "C", como consta no gabarito.
Grata...
Inscrição: 256713
Data do Envio: 11/10/22 18:47
Na pergunta pede a alternativa correta referente as diretizes nacionais para prevrenção e Controle de Epidemias de Dengue.
Conforme a CONASS: as Diretizes Nacionais da dengue visam auxiliar estados e municipiosna organização de suas
atividades de prevenção e controle, em períodos de baixa transmissão ou situações epidêmicas, contribuindo desta forma
evitar a ocorrência de óbitos e para reduzir o impacto das epidemias de dengue.
E são duas respostas corretas na Questão 22, Letra A e C.
Sendo assim essa questão deve ser anulada.
Inscrição: 250817
Data do Envio: 11/10/22 20:07
A questão pede o objetivo geral das diretrizes nacionais para a prevenção e controle de epidemias de dengue, porém
apresenta dentre as alternativas duas (02) respostas corretas, sendo as alternativas "A" e "C", de acordo com as
DIRETRIZES NACIONAIS PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DE EPIDEMIAS DE DENGUE do CONASS Nota Técnica
Brasília, 30 de junho de 2009, que apresenta no segundo parágrafo da introdução o seguinte trecho: "As Diretrizes Nacionais
para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue visam auxiliar estados e municípios na organização de suas
atividades de prevenção e controle, em períodos de baixa transmissão ou em situações epidêmicas, contribuindo, desta
forma, para evitar a ocorrência de óbitos e para reduzir o impacto das epidemias de dengue". Neste parágrafo encontram-se
as duas (02) alternativas de resposta. Diante disto, espera-se que a referida questão seja anulada. O referido arquivo está
disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mppi.mp.br/internet/wp-content/uploads
//2010/09/diretrizes%2520nacionais%2520para%2520a%2520preveno%2520e%2520controle%2520de%2520epdemias%25
20de%2520dengue.pdf&ved=2ahUKEwjr7dLC6NX6AhV0HbkGHfVnCdgQFnoECA4QBg&usg=AOvVaw0twn9QMcDkwMJJRj
ILC1CN
Inscrição: 232839
Data do Envio: 11/10/22 20:16
Existem 2 (duas) Respostas certas em uma mesma questão sendo elas a letra C e D
Inscrição: 224428
Data do Envio: 11/10/22 20:29
Nesta questão está sendo pedido a seguinte situação: “As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias
de Dengue tem como objetivo geral (assinale a alternativa CORRETA)”
Vamos lá: Segundo a CONASS, as mesmas (Diretrizes) visam auxiliar estados e municípios na organização de suas
atividades de prevenção e controle, em períodos de baixa transmissão ou em situações epidêmicas, contribuindo, desta
forma, para evitar a ocorrência de óbitos e para reduzir o impacto das epidemias de dengue.
Nesta questão, nós temos duas alternativas que estão corretas conforme a CONASS, sendo a letra A e a letra C, sendo
justo a anulação desta questão!
Inscrição: 230097
Data do Envio: 11/10/22 20:42
Na alternativa desta questão está escrito da seguinte forma, A)Organizar as ações de prevenção e controle da dengue. Na
alternativa C) é utilizado as palavras "prevenir e controlar". Desta forma em minha interpretação enquanto Agente de
Combate a Endemias(PSS) e candidato a esta vaga, a palavra prevenção, tem no seu objetivo máximo evitar o óbito por
dengue, por mais que o objetivo geral das diretrizes seja uma frase engessada por "evitar a ocorrência de óbito por dengue",
a própria interpretação de prevenção e controle da dengue é exatamente prevenir o óbito, tendo as duas alternativas o
mesmo sentido óbvio e claro, pois são utilizadas as mesmas palavras com o mesmo sentido empregado. Cabe a Unioeste
verificar se falha a minha interpretação do sentido de organizar ações de prevenção, pelo que é o entendimento geral de
prevenção, e analisar se cabe este recurso.
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Matéria: Agente de Combate às Endemias-Tarde (Sábado)
Número da questão: 22
Inscrição: 254314
Data do Envio: 12/10/22 15:08
RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR NO EDITAL Nº 019-2022,
Contra a questão 22 – CARGO AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
À Banca Examinadora do Concurso Público De Guaratuba
No dia 10/10/2022 foi publicado o edital nº019-2022 que trata do Gabarito Preliminar para diversas das provas objetivas
aplicadas no dia 08/10/2022, dentre elas, a de Agente de Combate às Endemias.
Conforme publicação, a questão de número 22 “22. As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de
Dengue tem como objetivo geral (assinale a alternativa CORRETA):”, que corresponde a disciplina de Conhecimentos
Específicos, o Gabarito Preliminar tem como resposta a alternativa “C”, ou seja, “Evitar a ocorrência de óbitos por dengue,
prevenir e controlar processos epidêmicos.”
A referida alternativa, entretanto, não responde a questão 22, devido ao solicitado ser “o objetivo geral” de um documento
oficial (As Diretrizes Nacionais para a prevenção e Controle de Epidemias de Dengue).
Nas Diretrizes, encontra-se o seguinte fragmento, que apresenta a justificativa para a criação da mesma: “As Diretrizes
Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue auxiliará estados e municípios na organização de suas
atividades de prevenção e controle, em períodos de baixa transmissão ou em situações epidêmicas, contribuindo, dessa
forma, para evitar a ocorrência de óbitos e para reduzir o impacto das epidemias de dengue.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2009, p. 14). Neste trecho, é possível notar que os autores destas Diretrizes, afirmam categoricamente que tais diretrizes
têm como objetivo a ORGANIZAÇÃO de estratégias e atividades de prevenção e controle a nível estadual e municipal,
sendo que uma de suas CONTRIBUIÇÕES seria evitar a ocorrência de óbitos. É importante, portanto, pontuar a distinção
que o próprio documento faz entre seu objetivo, e a consequência que se espera, ao cumpri-lo.
Vale salientar, também que, no ordenamento das ações de saúde realizadas pelo SUS, a vigilância epidemiológica, tem
como sua diretriz definidora, a Lei 8.080/90, Art. 5º, inciso XI alínea 2: “Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto
de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.” (BRASIL, 1990), ou seja, as medidas adotadas não visam a prevenção de óbitos, e sim, a
prevenção da contaminação e da disseminação, estando a cargo de outras instâncias do SUS, as intervenções em saúde
que visem, na prevenção SECUNDÁRIA e TERCIÁRIA, do já acometido pela doença, a promoção e recuperação que
objetivam, estas sim, evitar o óbito e sequelas.
Sendo assim, e diante do exposto, respeitosamente peço a alteração da alternativa dada como correta para a questão 22,
pelos motivos expostos, sendo mais adequada, para tanto, a alteração para a alternativa “A”, que corresponde ao objetivo
preciso das referidas Diretrizes.
Termos em que solicito deferimento.
F O N T E :
Diretrizes Nacionais para a
Prevenção e
Controle de Epidemias de Dengue (BRASIL, 2009)
https://bvsm s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_prevencao_controle_dengue.pdf
Lei 8.080/1990 (BRASIL, 1990)
h t t p : / / w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / l e i s / l 8 0 8 0 . h t m
Inscrição: 258946
Data do Envio: 12/10/22 19:26
Essa questão é dúbia, pois a alternativa "A" também está certa.
Eu fui seguindo item por item do Anexo IV para estudar e nenhum momento fui direcionada para as Diretrizes Nacionais
para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue.
Acredito que por esse motivo a questão deve ser anulada.
Inscrição: 252330
Data do Envio: 13/10/22 13:52
Tem 2 respostas corretas nessa questão
Resposta aos Recursos
Questão Mantida: O foco da questão está relacionado com o controle mecânico, e que devem ser acompanhadas pelo ACS
ou ACE
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 23
Inscrição: 232839
Data do Envio: 11/10/22 20:25
De acordo com Dengue instruções para pessoal de combate ao vetor : manual de normas técnicas. - 3. ed., rev. - Brasília :
Ministério da Saúde :
Fundação Nacional de Saúde, 2001. 84 p. : il. 30 cm.
1. Dengue. I. Brasil. Ministério da Saúde. II Brasil. Fundação Nacional de Saúde.

Página 12 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Agente de Combate às Endemias-Tarde (Sábado)
Número da questão: 23
O controle mecânico consiste também no controle do vetor nas fases larvaria e adulta . Da alternativa "D"
Funasa Brasília abril/2001
Inscrição: 228744
Data do Envio: 13/10/22 8:53
Sr. Examinador,
Conforme disposto no edital de concurso público nº 001/2022 solicito a interposição de recurso para revisão de prova de
conhecimentos específicos, para o cargo de Agente de Combate às Endemias, no qual o enunciado da questão 23, não está
de acordo com a resposta, letra "E".
Baseado no livro descrito pelo Ministério da Saúde, como Nota Técnica:
O controle mecânico consiste na adoção de práticas capazes de impedir a procriação do Aedes, tendo
como principais atividades a proteção, a destruição ou a destinação adequada de criadouros, que devem
ser executadas sob a supervisão do ACE ou ACS, prioritariamente pelo próprio morador/proprietário.
Consta na página 56, disponível em:
h t t p s : / / s a u d e . m p p r . m p . b r / a r q u i v o s / F i l e / d e n g u e / l i v r o D i r e t r i ze s . p d f
Na prova se lê:
23. O controle mecânico consiste em práticas capazes de impedir a procriação do Aedes, tendo como
principais atividades a proteção, a destruição ou a destinação adequada de criadouros. A seguir, listamos uma
medida de controle mecânico de responsabilidade do Agente de Combate a Endemias (ACE). Assinale a
alternativa CORRETA:
Demonstrando que a medida de controle mecânico deve ser prioritariamente pelo próprio morador/proprietário, que devem
ser executadas sob a supervisão do ACE ou ACS. Sendo assim solicito a anulação da questão.
Resposta aos Recursos
Questão Mantida: O foco da questão está relacionado com o controle mecânico, e que devem ser acompanhadas pelo ACS
ou ACE.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 26
Inscrição: 236276
Data do Envio: 10/10/22 21:28
Resposta da questão 26 letra B como está descrito na prova: abastecimento de água, esgotamento sanitário, "MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA E DRENAGEM DE LIXO
E ÁGUAS PLUVIAIS URBANOS".
Resposta B está incorreta, incoerente e confusa, pois não se faz "drenagem de lixo" e nem "limpeza" de águas pluviais
"urbanos", segundo o que diz a lei é realizada a "limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos" dando destino final do LIXO
doméstico e do LIXO originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, ou seja, o LIXO não é drenado.
A LIMPEZA NÃO é das águas pluviais "urbanos" e sim da LIMPEZA "urbana" como consta na letra C do artigo 3o. A lei
também trata da "DRENAGEM e MANEJO das águas pluviais URBANAS" letra D da referida lei.
SANEAMENTO BÁSICO (LEI N. 11.445/07)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de
águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição
final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no
meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros
e vias públicas;
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Matéria: Agente de Combate às Endemias-Tarde (Sábado)
Número da questão: 26
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de
drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias,
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
Resposta aos Recursos
Questão anulada.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Matéria: Atendente Administrativo-Tarde (Sábado)
Número da questão: 21
Inscrição: 251230
Data do Envio: 11/10/22 13:18
Matéria ou conteúdo não indicado no Edital.
Resposta aos Recursos
Conteúdo constante no edital - Arquivologia.
Questão mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 22
Inscrição: 251230
Data do Envio: 11/10/22 13:18
Matéria ou conteúdo não indicado no Edital
Resposta aos Recursos
A r q u i v o l o g i a .
Conteúdo constante no edital.
Questão mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 23
Inscrição: 251230
Data do Envio: 11/10/22 13:18
Matéria ou conteúdo não indicado no Edital.
Resposta aos Recursos
Conteúdo constante no edital - Redação Oficial: ofícios, comunicações internas, cartas, requerimentos, protocolo, expedição
e distribuição de correspondência.
Questão mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 24
Inscrição: 251230
Data do Envio: 11/10/22 13:18
Matéria ou conteúdo não previstos no Edital
Inscrição: 251081
Data do Envio: 11/10/22 15:24
A referida questão solicita conhecimento sobre o limite máximo de slides que uma única apresentação do PowerPoint pode
possuir, porém não existe um limite certo definido. Logo, a questão é passível de anulação.
F o n t e s :
https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/limit-of-slides-in-powerpoint-2010/54c9a93e-71e7-4c92-b3bd-32954e
0 f 5 8 7 2
https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/how-many-slide-can-power-point-havelimit/e482f583-f794-4d15-aa844550c1f5ab03

Página 14 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Atendente Administrativo-Tarde (Sábado)
Número da questão: 24
Inscrição: 251267
Data do Envio: 11/10/22 21:44
Referente a questão n.24 da prova de Atendente administrativo,(nível fundamental) do edital n.001/2022.Esta questão
deve ser anulada! Pois, não existe um limite máximo de slides, para uma única apresentação! Vai depender do
apresentador! Uma apresentação de 60 minutos, pode ter apenas 60 slides, como pode ter cerca de 460! Uma
apresentação com 30 slides pode ser feita por exemplo, em 15 minutos ou 60 minutos, depende do apresentador! Sendo
assim, aquela regra conhecida de 1 slide por minuto, pode ser inadequada para a maioria dos apresentadores!
Resposta aos Recursos
Conteúdo constante no edital - Noções básicas de informática: editores de texto (Word), e planilhas eletrônicas (Excel),
Apresentação de Slides (Power Point).
Apresentação é um ou mais slides armazenados em um mesmo arquivo.
Existe, virtualmente, um limite de tamanho para arquivos de apresentação. O tamanho máximo em questão é a quantidade
de slides que pode ser criado em uma única apresentação, sendo 246 o tamanho máximo.
Questão mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 28
Inscrição: 251230
Data do Envio: 11/10/22 13:18
Matéria ou conteúdo não indicado no Edital.
Resposta aos Recursos
Conteúdo - Redação Oficial: ofícios, comunicações internas, cartas, requerimentos, protocolo, expedição e distribuição de
c o r r e s p o n d ê n c i a .
Questão mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 29
Inscrição: 251230
Data do Envio: 11/10/22 13:18
Matéria ou conteúdo, não exigido no Edital
Resposta aos Recursos
Conteúdo constante no edital - Noções básicas de informática: editores de texto (Word), e planilhas eletrônicas (Excel),
Apresentação de Slides (Power Point).
Questão mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 30
Inscrição: 251230
Data do Envio: 11/10/22 13:18
Matéria ou conteúdo não indicado no Edi
Resposta aos Recursos
Conteúdo constante no edital - Noções básicas de informática: editores de texto (Word), e planilhas eletrônicas (Excel),
Apresentação de Slides (Power Point).
Questão mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Monitor de Transporte de Pessoas-Tarde (Sábado)
Número da questão: 29
Inscrição: 225067
Data do Envio: 11/10/22 11:39
Venho por meio deste pedir análise da questão 29, no que diz respeito a alternativa correta refere-se que o cinto de
segurança seria utilizado por todos os estudantes e no Art.136 do CTB é descrito que: VI - cintos de segurança em número
igual à lotação; Portanto, peço o parecer sobre a questão, pois lotação se enquadra ao condutor e demais passageiros. As
alternativas são confusas e induz o candidato ao erro. Agradeço e aguardo a resposta.
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Matéria: Monitor de Transporte de Pessoas-Tarde (Sábado)
Número da questão: 29
Resposta aos Recursos
29. Os veículos utilizados para o transporte escolar deverão ter OBRIGATORIAMENTE de acordo com Art. 136 do CTB:
A. 21 cintos de segurança;
Errado, pois neste caso aplica-se somente a veículos com lotação de 21 assentos e a questão não apresenta um veículo
específico como exemplo, e a depender do veículo esse numero pode ser superior ou inferior a 21.
Micro-ônibus: veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até vinte passageiros. Ônibus: veículo
automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de vinte passageiros, ainda que, em virtude de adaptação com
vista à maior comodidade destes, transporte número menor.
D. cinto de segurança para todos os estudantes.
tanto micro-ônibus quanto ônibus independente de sua lotação devem disponibilizar cinto de segurança para todos os
estudantes.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Motorista CNH AB com EAR-Tarde (Sábado)
Número da questão: 28
Inscrição: 222378
Data do Envio: 10/10/22 21:28
Ilustríssimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da questão nº. 28 da
prova objetiva de Fundamental/Elementar - Motorista CNH "AB" com EAR do concurso público.visto que a Lei
N° 14.071/2020 que entrou em vigor a partir de 12 de abril de 2021: aplica-se á categorias CNH C,D e E. Conforme a Lei
a b a i x o :
Em vigor desde o dia 12 de abril de 2021, a Lei Federal nº 14.071, popularmente conhecida como Nova Lei deTrânsito,
alterou diversos pontos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),definindo dessa maneira novas regras para os motoristas de
todo o Brasil.Com isso, as mudanças propostas pela lei14.071 visam atualizar as regras já ultrapassadas da CTB (Lei nº
9.503, de 23 de setembro de1997), com o propósito desburocratizar e simplificar algunsprocessos, bem como reduzir custos
e investir em medidas educativas,para assim mantê-las coerentes às novas tecnologias e à realidade moderna doscidadãos
brasileiros.Além de tratar sobre alguns pontos como o Toxicológico Periódico, queobriga a realização do exametoxicológico
a cada 2 anos e 6 meses para motoristashabilitados na CNH C, D ou E; a lei 14.071 também estabelece algumas
n o v a s r e g r a s .
Ante ao exposto, faz-se imperiosa a revisão da questão, para uma possível anulação. Sendo que o teste é restrito para
categorias mais específicas do trânsito, no caso, categorias C,D e E.
Inscrição: 222191
Data do Envio: 11/10/22 15:57
Embora a questão esteja correta, não deveria ser cobrado um conhecimento que não se aplica ao cargo concorrido, pois a
obrigação ao exame toxicológico só vale para motoristas profissionais com carteira "C", "D" ou "E".
De acordo com a Lei Federal 13.103 que torna obrigatória a realização de exames toxicológicos para transportadoras e
motoristas profissionais (C, D e E). A Lei impacta, tanto para habilitação/renovação da CNH, quanto para
admissão/demissão dos empregados CLT.
Portanto cobrar um conhecimento que não é de requisito do cargo concorrido não é correto.
Inscrição: 234229
Data do Envio: 11/10/22 17:30
Sobre a questão 28=. Art 148-A.
Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a
renovação da Carteira Nacional de Habilitação.
Justifico que esse artigo do código de transito não é abrangente na categoria AB no qual foi aplicada a prova.
Poderia ser perguntada qual categoria o teste toxicoligo é exigida.
Inscrição: 236063
Data do Envio: 12/10/22 13:18
Srs professore(as) desta banca, venho através deste recurso, solicitar avaliação para a anulação da questão 28 da prova de
motorista AB, a questão para nível fundamental sobre Lei 14.071/2020, que entrou em vigor a partir de 12 de abril de 2021
não estava explicita no edital 001/2022 no qual constava as leis: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e Lei do
Motorista – Lei nº 13.013/2015. Ao qual levaria os candidatos a se basear na lei antiga (Lei nº 9.503/97), então não deveria
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Matéria: Motorista CNH AB com EAR-Tarde (Sábado)
Número da questão: 28
estar presente em prova, pois não faz parte do conteúdo programático para este cargo motorista AB, e sim para o cargo D
conforme o “Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame
toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, portanto solicito a anulação da questão,
pois o assunto extrapola o conteúdo programático do cargo referido.
Inscrição: 251069
Data do Envio: 13/10/22 11:06
lustrissimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da questão nº. 28 da
prova objetiva de Fundamental/Elementar-Motorista CNH "AB" com EAR do concurso público.visto que a Lei N 14.071/2020
que entrou em vigor a partir de 12 de abril de 2021 aplica-se á categorias CNH C,D e E. Conforme a Lei abaixo: Em vigor
desde o dia 12 de abril de 2021, a Lei Federal nº 14.071, popularmente conhecida como Nova Lei de Trânsito, alterou
diversos pontos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),definindo dessa maneira novas regras para os motoristas de todo o
Brasil.Com isso, as mudanças propostas pela lei14.071 visam atualizar as regras já ultrapassadas da CTB (Lei nº 9.503, de
23 de setembro de1997), com o propósito desburocratizar e simplificar alguns processos, bem como reduzir custos e investir
em medidas educativas para assim mantê-las coerentes às novas tecnologias e à realidade moderna dos cidadãos
brasileiros Além de tratar sobre alguns pontos como a Toxicológico Periódico. que obriga a realização do exame toxicológico
a cada 2 anos e 6 meses para motoristas habilitados
na CNH C, D ou E; a lei 14.071 também estabelece algumas novas regras.
Ante ao exposto, faz-se imperiosa a revisão da questão, para uma possivel anulação. Sendo que o teste é restrito para
categorias mais especificas do trânsito, no caso, categorias C,De E.
Resposta aos Recursos
De fato, o conteúdo abordado na questão 28 traz elementos que devem ser de conhecimento de condutores das categorias
C, D ou E. Sendo assim, opto por invalidar a questão.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Matéria: Motorista CNH D com EAR-Tarde (Sábado)
Número da questão: 24
Inscrição: 222640
Data do Envio: 10/10/22 19:23
Excelentíssimos Membros da Banca Recursal
A correção realizada de forma preliminar contém equívocos e merece ser corrigida.Em relação o candidato respondeu de
forma totalmente correta e por erro, não houve atribuição devida ao candidato especialmente considerando as respostas
contida no caderno do texto definido veja os erros:
questão n³ 24 da pagina 7, a qual apresenta 2 respostas: letra A) ADVERTENCIA, e a letra D) REGULAMENTAÇÃO. Os
sinais de regulamentação são os que indicam obrigações, restrições e condições das vias. As placas são circulares, com
fundo branco, símbolo preto e borda vermelha, e o As placas de advertência servem para alertar os condutores sobre
perigos e obstáculos na pista. Servem também para situações que não estejam tão visíveis, como curva acentuada, risco de
desmoronamento, travessia de pedestres, zona escolar, entre outros.
Basicamente, as placas de advertência servem como um alerta para que os condutores redobrem a atenção em
determinadas áreas.
As multas por desrespeitar sinais de trânsito variam de média, grave e gravíssimas, dependendo da gravidade e do sinal
desrespeitado. O valor da multa também depende de sua natureza, todas contida no art. 80 ao 90 do CTB.
Por todo o exposto o recurso interposto contra a correção da questão merece ser conhecido provido, no sentido de ser
atribuído a pontuação máxima aos critérios indicados anteriormente, com a elevação da nota do candidato, com a
consequente aprovação em sede recursal.
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Matéria: Motorista CNH D com EAR-Tarde (Sábado)
Número da questão: 24
Resposta aos Recursos
As placas de sinalização de regulamentação indicam as condições, proibições, obrigações ou restrições quando se está
circulando em via pública. Desrespeitar suas indicações constitui infração de trânsito passível de multa.
As placas de advertência tem por finalidade alertar os usuários da via sobre condições potencialmente perigosas, indicando
sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação. A colocação de uma placa de advertência fica
determinada a partir do exame apurado das condições do local da via e do comportamento dos usuários. PORTANTO
SOMENTE INFRAÇÕES AS PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO SÃO PASSÍVEIS DE SEREM MULTADAS
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 224892
Data do Envio: 13/10/22 11:31
Eu Carlos Junior Vieira, candidato nº 224892 no cargo de motorista CNH D com EAR, para transporte de passageiros e
coletivos na cidade de Guaratuba, vem por meio desta pedir a revisão do gabarito referente à questão 27 do caderno de
provas que engloba conhecimentos gerais e específicos do cargo público.
No gabarito diz que a resposta certa seria a letra B, sendo que a resposta correta para direção de transporte de passageiros
e coletivos é de 4 horas ininterruptas com meia hora para descanso, sendo que seriam 3 horas e meia trabalhadas com
meia hora para descanso, norma essa que está descrito no ART. 7 da lei do motorista 13103/15.
Diz assim "Motoristas de carga, devem dirigir no máximo 5 horas e 30 minutos ininterruptas e realizar um intervalo de 30
minutos, porém se o motorista é de transporte de passageiros e coletivos, a quantidade diminui para 4 horas ininterruptas".
Informações estas retiradas de veículos de informações sites e sindicatos que representam a classe de motoristas de
transporte de cargas e/ou transportes de passageiros e coletivos.
Sendo assim, peço a revogação da resposta letra B, para letra E.
Agradeço à atenção dada a esta questão e me ponho a disposição para quaisquer dúvidas.
Carlos Junior Vieira.
Resposta aos Recursos
Sancionada em 2015, a Lei 13.103/2015 definiu regras para motoristas do transporte rodoviário, seja de carga ou de
passageiros. Ela é conhecida como Lei do Motorista. A lei diz que ela deve ser de 08 horas por dia, segundo o que diz
respeito à jornada de trabalho do motorista.Além disso, o máximo possível de horas extras é de 02 horas por dia. Ressalva
apenas se houver convenção coletiva ou acordo com o profissional, em que o número pode subir para 04 horas por dia. A
definição de quando a jornada se inicia e termina, horários para almoço e descanso, é do próprio motorista. No entanto, é
preciso obedecer a algumas regras:
Não se pode dirigir por mais de 05 horas seguidas
Após 05 horas, é necessário um descanso de, no mínimo, 30 minutos
O intervalo para almoço deverá ser de, no mínimo, 01 hora
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Língua Portuguesa Médio-Tarde (Domingo)
Número da questão: 1
Inscrição: 224928

Data do Envio: 10/10/22 18:54

Inscrição: 251386
Data do Envio: 10/10/22 19:58
No segundo período do texto temos "A escrita foi um código CRIADO pelo homem", tal frase torna também a alternativa B
"A habilidade de leitura e escrita só é desenvolvida por meio do ensino" incorreta, já que o texto deixa EXPLÍCITO que a
escrita pode ser desenvolvida/criada SEM prévio ensino, o texto deixa EXPLÍCITO que apenas a leitura é uma atividade de
decifração de código ESPECÍFICO ,e previamente CRIADO, que só é desenvolvida por meio do ensino, não desenvolvendo
nenhum argumento contrário ao da frase citada "escrita foi CRIADA pelo homem" nem explicitamente e nem implicitamente.
Tal alternativa só seria correta em dois casos: se apenas se restringisse a habilidade de leitura ou se adicionase alguma
observância mais expecífica como "Leitura e escrita de determinada lingua" , que então seria uma decifração de código
específico, necessitanto de ensino, do jeito que a frase se encontra também poderia ser no contexto que uma escrita pode
ser CRIADA/DESENVOLVIDA sem ser pelo ensino,indo de acordo com a ideia da frase já citada, tornando a restrição "só
desenvolvida pelo ensino" inválida.
Inscrição: 222483
Data do Envio: 10/10/22 21:03
Inscrição: 249429
Data do Envio: 11/10/22 15:46
A questão trata sobre a gestão de estoques e seus modos de classificação, pedindo para ser assinalada a alternativa que
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Matéria: Língua Portuguesa Médio-Tarde (Domingo)
Número da questão: 1
não se enquadra na classificação pelo modo como são criadas. No entanto a alternativa "E", "Estoque em transito" neste
contexto do enunciado pode ser entendida como uma condição em que o estoque se encontra, trazendo a tona uma
ambiguidade ao sentido da questão e fazendo com que seja possível o entendimento de duas alternativas "que NÃO se
enquadram ne nesse tipo de classificação".
Inscrição: 230205
Data do Envio: 11/10/22 20:45
de acordo com o MANUAL DE REDAÇÃO
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, a alternativa correta é a letra "A" ; pag 23 MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.p
df
Inscrição: 251401
Data do Envio: 11/10/22 21:15
Peço encarecidamente a revisão da questão citada, pois, para considerar a alternativa "E" correta, é preciso uma análise
interpretativa do texto base, e a questão pede que seja assinalado a alternativa incorreta considerando o conteúdo do
fragmento de texto, ou seja, o enunciado induz o candidato a responder de acordo com a compreensão textual(aquilo que é
encontrado dentro do texto). Para assinalar a alternativa E como correta, seria necessário analisar todo o texto e fazer uma
interpretação, já que o texto não cita a palavra "bebê" em nenhum trecho.
Assim, além da alternativa "D", a alternativa "E" também possui um equívoco, pois foge da seara da compreensão textual
e parte para a interpretação, o que não é pedido pelo enunciado.
Inscrição: 224981
Data do Envio: 11/10/22 23:15
Alternativa E está incorreta, tendo em vista que o texto não traz nenhuma informação que "O cérebro de um bebê não está
pronto para a leitura"
Já a alternativa D tem mais sustância pelo fato de a escrita ser um código criado pelo homem, sendo portanto um código de
decodificação no inicio que sofreu um processo de evolução.
Solicito a alteração para o gabarito "E"
Inscrição: 225363
Data do Envio: 12/10/22 22:20
Venho por meio desta mensagem justificar que preenchi o meu gabarito errado ao meu caderno.
Inscrição: 234922
Data do Envio: 13/10/22 7:19
1-A partir da interpretação do texto, é possível afirmar que a resposta incorreta também pode ser a letra E- ‘’o cérebro de
um bebê não está pronto’’, pois o texto não ressalta sobre o cérebro de um bebê.
Inscrição: 233899
Data do Envio: 13/10/22 8:37
A questão pede a semântica adequada então resposta em gabarito não esta correta, solicito avaliação na questão e
correção no gabarito
Inscrição: 250340
Data do Envio: 13/10/22 9:12
Questão acertei e no meu gabarito está errada,mas em outro gabarito está correta,tem duas respostas....
Eu acertei e tá marcada como errada...
Inscrição: 222453
Data do Envio: 13/10/22 15:23
Kkkkkkk
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Matéria: Língua Portuguesa Médio-Tarde (Domingo)
Número da questão: 1
Resposta aos Recursos
Em relação aos recursos impetrados contra a questão 01, observa-se o que segue:
a) No que tange ao argumento de que a alternativa B também estaria passível de ser assinalada, uma vez que traria
também uma análise INCORRETA, observa-se que tal interpretação não se sustenta, uma vez que se explica no texto que a
codificação e a decodificação são criações culturais, e não uma habilidade inata do homem. Em relação ao argumento de
que apenas a habilidade de leitura seria adquirida por meio de instrução explícita, trata-se de uma interpretação errônea que
não mobiliza conhecimentos enciclopédicos básicos que mostram a relação entre codificação e decodificação. Não há lógica
no argumento de que a escrita não necessitaria de instrução para ser aprendida, considerando sua relação necessária com
a leitura. Estando leitura e escrita relacionadas a um código que é passado de geração a geração – e não uma invenção
individual ou uma habilidade inata –, é óbvio que ninguém aprende a codificar se não aprende a decodificar, num processo
de aprendizagem que não é natural, mas cultural. Não é possível reproduzir um código que não se aprende. Aliás, mesmo
uma observação mais genérica da realidade é capaz de mostrar que há pessoas, inclusive na nossa sociedade, que não
sabem escrever. Se aprender a escrever fosse uma habilidade independente de ensino – seja ele formal ou não – o
analfabetismo não seria uma realidade, nem seria problema grave em países em que a educação institucional recebe pouco
i n c e n t i v o .
b) Em relação ao argumento de que a alternativa E estaria também incorreta, uma vez que o texto não cita, em nenhum
momento, a palavra “bebê”, observa-se que um dos pontos do edital era justamente a interpretação do texto, o que significa
que precisamos atribuir sentido ao que está expresso e ao que está implícito ou subentendido. Uma prova de interpretação
deve apresentar questões que ultrapassem a simples extração de informação do texto, a mera decodificação. A afirmação
de que “A leitura não é uma habilidade inata, não nascemos lendo e não desenvolvemos habilidade sem instrução explícita
[...] Dahaene (2012) conclui que nosso cérebro não está pronto para ler” leva à conclusão óbvia de que “O cérebro de um
bebê não está pronto para a leitura”, pois é conhecimento de mundo básico o fato de que nascemos bebê. Portanto, o
argumento não se sustenta, uma vez que uma interpretação, por mais básica que seja, é capaz de levar o leitor a
compreender que tal afirmação está adequada ao conteúdo do texto.
c) O recurso que aponta que, “de acordo com o MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, a alternativa
correta é a letra "A"” não apresentou justificativa para tal análise. Considerando que o Manual citado não traz interpretação
do texto em questão, o argumento foi sumariamente rejeitado.
d) Recursos que não dizem respeito à questão de Língua Portuguesa foram ignorados.
d) O recurso que diz "A questão pede a semântica adequada então resposta em gabarito não esta correta, solicito avaliação
na questão e correção no gabarito" não traz justificativa para a interpretação. Foi, portanto, desconsiderado.
e) Em relação ao recurso que diz "Questão acertei e no meu gabarito está errada, mas em outro gabarito está correta, tem
duas respostas.... Eu acertei e tá marcada como errada...", orienta-se que seja consultado o gabarito final próprio do nível
em questão. Caso a resposta do candidato coincida com a do gabarito, terá a pontuação da questão somada aos outros
acertos. Em caso de dúvidas a esse respeito, é necessário entrar em contado com a organização do concurso, pois esta
banca não tem acesso a questões técnicas do certame.
Portanto, fica mantido o gabarito para a questão 01.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 2
Inscrição: 224981
Data do Envio: 11/10/22 23:09
Alternativa correta está equivocada.
Não alteraria o valor do sentido, já que a oração está com sentindo explicativo após a vírgula para exemplificar o que seria
"habilidade inata". O pois após a vírgula tem sentindo explicativo e manteria o sentindo original do texto. Solicito a anulução.
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Matéria: Língua Portuguesa Médio-Tarde (Domingo)
Número da questão: 2
Resposta aos Recursos
Em relação aos recursos impetrados contra a questão 02, observa-se o que segue:
a) A análise apresentada no recurso está adequada. No entanto, o que se pedia na questão era que se apontasse a
alternativa INCORRETA, que está posta na letra A, e não a correta. Logo, o recurso não tem fundamento, ficando o gabarito
mantido.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 3
Inscrição: 224981
Data do Envio: 11/10/22 23:03
A questão apresenta duas respostas.
A questão pede o significado de recenticidade no texto, mas não deixa claro se é só a palavra ou no contexto em que
aparece no texto. Pois se analisarmos no contexto ela está significando que, a escrita e a leitura são habilidades cognitivas
complexas. Portanto solicito a anulação!
Resposta aos Recursos
Em relação aos recursos impetrados contra a questão 03, observa-se o que segue:
a) Quando se pede sobre o significado do elemento no texto, obviamente não se está abrindo para interpretações outras em
que o elemento linguístico pode ser empregado. O texto em questão, embora fale TAMBÉM da complexidade no processo
de leitura/escrita, o termo "recenticidade" está se remetendo ao fato de tal habilidade ser uma construção cultural RECENTE
na história da humanidade. Aliás, mesmo em outro contexto, o termo não é usado, para significar COMPLEXO. Portanto, o
argumento não procede, ficando mantido o gabarito provisório.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 4
Inscrição: 250340
Data do Envio: 13/10/22 9:13
Existe duas respostas na Questão e acertei e está como errada...
Resposta aos Recursos
Em relação aos recursos impetrados contra o gabarito

da

questão

04,

tem-se

o

que

segue:

a) O recurso que diz "Existe duas respostas na Questão e acertei e está como errada..." não traz justifica para ancorar a
interpretação apresentada. Em uma reanálise, não se identificou 2 respostas possíveis. Logo, o recurso fica indeferido.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 5
Inscrição: 252514
Data do Envio: 10/10/22 23:10
O enunciado da questão solicita que a resposta esteja integralmente correta. Porém, há um erro tipográfico que induz ao
erro.
Abaixo a
alternativa considerada correta,
onde, "as
vírgulas" deveria estar
no
singular.
A expressão “símbolos especiais”, no último período, é especificada com o aposto apresentado após as vírgulas: “as letras”.
Inscrição: 251565
Data do Envio: 12/10/22 11:07
A questão número 5 de português contém erro na elaboração da resposta considerada como correta. Consta na resposta
tida como correta o seguinte:
(...) após as vírgulas: “as letras”, sendo que no trecho do texto existe apenas uma vírgula, então, a grafia correta seria (...)
após a vírgula: as letras”, dando margens para dúvidas. Ou seja, a resposta tida como correta poderia induzir o candidato a
considerar a questão errada por existir um erro na grafia.
Ademais o Aposto especificativo, conforme mencionado na questão, especifica outro na oração, identificando-o. É um tipo
de aposto que não se separa do termo especificado por nenhum sinal de pontuação. Exemplos:
“A aluna Nívea deve comparecer à diretoria imediatamente.”
“A rua Augusta fica perto da avenida Paulista.”
O que não conseguimos identificar na resposta trazida como correta, se assemelhando mais com aposto explicativo.
A resposta tida como certa não ficou clara em sua elaboração e contém erros.
Ou seja, a questão número 5 não tinha nenhuma resposta correta, devendo ser anulada.
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Número da questão: 5
Resposta aos Recursos
Em relação aos recursos

impetrados

contra

o

gabarito

da

questão

05,

tem-se

o

que

segue:

a) O equívoco no uso do plural na letra D não prejudica a leitura da questão, uma vez que, além de se ter feito alusão à
pontuação, se apresentou, na sequência, o elemento que foi interpretado como sendo um aposto (ou seja, os elementos
estavam facilmente identificáveis no texto). Considerando que a afirmação tem como foco a estratégia de especificação e
que a pontuação é apenas pano de fundo para a questão, a interpretação da questão não fica prejudicada. Aliás, faz-se
constar que os próprios candidatos que entraram com recurso consideraram tratar-se de um "erro titpográfico"/"erro de
grafia", o que mostra que o equívoco foi facilmente identificado como tal. Ademais, as outras questões apresentaram
afirmações INCORRETAS, o que contribui ainda mais para se compreender que o plural se trata apenas de um equívoco
t i p o g r á f i c o .
Portanto, o recurso fica indeferido, haja vista que esta banca não identificou erro que pudesse prejudicar os candidatos.

Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Matemática e Raciocínio lógico-Tarde (Domingo)
Número da questão: 6
Inscrição: 224928
Data do Envio: 10/10/22 18:53
ENUNCIADO DA QUESTÃO QUE INDUZ A ERRO.
ENUNCIADO DA QUESTÃO:Uma pizza cortada em 8 pedaços iguais, cada pedaço possui 5 cm de borda. SE A MESMA
pizza, tivesse sido cortada em 12 pedaços iguais, qual seria a borda de cada pedaço? E na alternativa ‘A’ constava o valor
10/2 cm. No entanto foi considerada correta a alternativa ‘C’
FUNDAMENTAÇÃO: Ora, se trata-se da MESMA PIZZA, a borda não muda, ela apenas é cortada em maior número de
fatias. O enunciado apontou a borda de 5 cm e na alternativa “A” colocou o valor de 10/2, o que se interpretou que o ‘cerne’
da questão era identificar a ‘logica da fração’.
Em momento algum o enunciado demonstrou que o que buscava e entendia como borda se referia à largura do pedaço de
pizza, e não a largura da borda em si.
Foi omissa a questão quando não definiu que a ‘borda’ que se referia era a largura da fatia e não o tamanho da borda em si,
destaca-se que, as larguras das bordas variam, afinal, podem ser simples (uma largura) recheada (outra largura, devido ao
recheio) e inclusive sem borda!
Se a questão esclarecesse que, o que chamou de borda era de fato a largura da fatia, a questão teria a resposta correta!
Fato é que na questão 06, houve indução ao erro ou falta de informação para se chegar ao resultado pretendido,
principalmente por que na resposta “A” havia justamente a medida da borda mencionada, mas em forma de fração.
Desta forma REQUER-SE a anulação da referida questão pelos fatos e fundamentos acima aduzidos.
Inscrição: 251225
Data do Envio: 11/10/22 2:10
" 06. Uma pizza cortada em 8 pedaços iguais, cada pedaço possui 5cm de borda. Se a mesma pizza tivesse sido cortada em
12 pedaços iguais, qual seria a medida da borda de cada pedaço?"
A resposta indicada no GABARITO PRELIMINAR é a letra C, leva em consideração que a MEDIDA da borda em questão é o
PERÍMETRO/CIRCUNFERÊNCIA, porém NÃO HÁ ESPECIFICAÇÃO exata de qual MEDIDA da borda a questão trata, o
que permite que seja interpretado que a MEDIDA solicitada no enunciado pode ser o PERÍMETRO ou o RAIO e até mesmo
a altura da borda da pizza, contando que esteja entre as respostas disponíveis.
Pode-se interpretar a borda da pizza com um OBJETO ao invés de como a borda/perímetro.
Considerando que NÃO HÁ ESPECIFICAÇÃO exata de qual MEDIDA se trata, levando em conta que "borda da pizza" é um
objeto e também pode ser medido pelo RAIO é indiferente a pizza estar cortada com 8 ou 12 pedaços iguais, a MEDIDA do
RAIO seria a mesma (5cm).
Então além da resposta LETRA C. (indicada no gabarito preliminar)a resposta LETRA A. também está certa.
A resposta LETRA A. poderia estar considerando a MEDIDA da ALTURA da borda(a borda como objeto), seria o mesmo
caso. manteria os mesmos 5cm que é o mesmo que está na RESPOSTA LETRA A.
Inscrição: 221179
Data do Envio: 10/10/22 21:09
Ilustríssimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da questão supra
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Matéria: Matemática e Raciocínio lógico-Tarde (Domingo)
Número da questão: 6
citada, pelos fatos e fundamentos...a seguir: segue cópia fiel do enunciado.
-Uma pizza cortada em 8 pedaços iguais, cada pedaço possui 5cm de borda. Se a mesma pizza tivesse sido
cortada em 12 pedaços iguais, "qual seria a medida da borda de cada pedaço?"
Em seu gabarito preliminar considerou como correta a alternativa C, 10/3cm, sendo que é clara ao pedir resposta em
"medida" e não o cálculo que antecede a resposta correta/exata. conforme pergunta do enunciado, seria 3,333 uma dizima
periódica, essa que não existia nas alternativas.
Conforme ementa regida pelo
SR. MINISTRO OG FERNANDES:
-influir na resposta do candidato”, sendo dever das bancas examinadoras “zelar pela correta formulação das questões, sob
pena de agir em desconformidade com a lei e o edital, comprometendo, sem sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos
candidatos durante quase toda uma vida”
Inscrição: 229155
Data do Envio: 11/10/22 12:31
Ilustríssimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da questão supra
citada, pelos fatos e fundamentos...a seguir: segue cópia fiel do enunciado.
-Uma pizza cortada em 8 pedaços iguais, cada pedaço possui 5cm de borda. Se a mesma pizza tivesse sido
cortada em 12 pedaços iguais, "qual seria a medida da borda de cada pedaço?"
Em seu gabarito preliminar considerou como correta a alternativa C, 10/3cm, sendo que a pergunta é clara ao pedir resposta
em a "medida" e não o cálculo que antecede a resposta correta/exata. conforme pergunta o enunciado, seria 3,333 uma
dizima periódica, essa que essa resposta não existia nas alternativas.
Conforme ementa regida pelo
SR. MINISTRO OG FERNANDES:
-influir na resposta do candidato”, sendo dever das bancas examinadoras “zelar pela correta formulação das questões, sob
pena de agir em desconformidade com a lei e o edital, comprometendo, sem sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos
candidatos durante quase toda uma vida”
Inscrição: 225256
Data do Envio: 12/10/22 11:42
Faltam dados para definição de "borda" da pizza, pois nada interfere o tamanho da borda com a quantidade de pedaços, o
que alteraria seria o tamanho do pedaço. Considera-se "borda" de pizza, a estrutura lateral que que segura os ingredientes
da pizza. Portanto, nada se altera com a divisão da pizza.
Solicito alteração de gabarito para alternativa "A".
Resposta aos Recursos
Como são 8 pedaços de 5cm, logo, tem-se 40cm de borda. Portanto, para dividir em 12 pedaços, temos 40/12 = 10/3
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 8
Inscrição: 220589
Data do Envio: 10/10/22 19:33
O resultado não compatível com a pergunta! Questão que é considerado até por professor de matemática foi comprovado!
Inscrição: 247674
Data do Envio: 11/10/22 14:08
Boa tarde, sobre esta questão peço ANULAÇÃ, pelo seguinte motivo: como é uma equação no qual após a primeira
multiplicação pelo expoente 2, transforma-se em equação de Segundo grau, sendo necessário a utilização da Formula de
B h a s k a r a .
A Formula pede dois resultados distintos x1 o qual calcula-se valor POSITIVO (do +/-) e o x2 o valor NEGATIVO. Na
resposta dada como certa (letra A) coloca-se apenas dois resultados para "x" não identificando qual é o x1 ou x2, sendo
assim prejudicando o candidato na escolha do resultado e tambem sendo o resultado errado, pois entende-se que o primeiro
x e o correto x1= 3,5 e o segundo x ou x2= -1. Conforme site https://www.todamateria.com.br/formula-de-bhaskara/ que
exemplifica o que as pessoas aprendem nas escolas com relação a esta equação. Solicito deferimento ao meu pedido.
obrigado
Inscrição: 247791
Data do Envio: 11/10/22 14:54
Boa tarde, sobre esta questão peço ANULAÇÃO, pois não há identificação dos resultados como x' e x" no resultados, pois
obedece-se primeiro a adição e depois a subtração conforme a formula. Tambem quero expressar meu descontentamento
quanto nao ter sido fornecido impresso no carderno de prova a formula de Bhaskara, pois certamente pouquissimas
pessoas lembraram dela.
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Número da questão: 8
Conforme site https://escolakids.uol.com.br/matematica/formula-bhaskara.htm
Inscrição: 249359
Data do Envio: 11/10/22 17:50
Nesta
questão
as
raízes
da
equação
são:
x'
=
6,140054944640259x''
Não estão presentes nas respostas.
Inscrição: 234216
Data do Envio: 12/10/22 22:07
Prezada banca.

=

-1,140054944640259

A questão (2x)² - 10x - 14 = 0 não tem alternativa correta, visto que:
Calculando o ?...
? = -10² - 4.2.-14
? = 100 - 4.-28
? = 100 - -112
? = 212
Calculando o X...
X = (--10 ± v212) / 2.2
X = (10 ± 14.56) / 4
XI = (10 + 14.56) / 4
XI = 24.56 / 4
XI = 6.14
XII = (10 - 14.56) / 4
XII = -4.56 / 4
XII = -1.14
Portanto, os resultados são 6,14 e -1,14. Não há nenhuma opção com esses núeros. Portanto, solicito a anulação da
questão.
Inscrição: 250340
Data do Envio: 13/10/22 9:15
Duas respostas,no gabarito está marcada como errada mas está certa. E no meu gabarito está errada...
Inscrição: 256040
Data do Envio: 13/10/22 11:39
Solicito a anulação da questão número "08" Cargo Cuidador
Social - Questoes Matematica
Resposta seria "Não existe soução real", não listada nas alternativas.
"(não existe solução real)"
Inscrição: 252184
Data do Envio: 13/10/22 15:13
RECURSO ADMINSTRATIVO
DATA DA PROVA: 09/10/2022
PERÍODO: VESPERTINO
CANDIDATO: JEFERSON HONORATO MORO
CPF/MF Nº877.567.739-34
INSCRIÇÃO Nº252184
FUNÇÃO:9810 – MÉDIO/TÉCNICO
TÉCNICO ADMINISTRTIVO
Venho por meio desta, com base no item 10.1.1 “IV”, apresentar Recurso, sobre o Gabarito Provisória da questão nº08 da
prova do Cargo de Técnico Administrativo, o que faz nos seguintes termos:
08. Encontre as raízes da equação a seguir:
(2??)² - 10?? - 14 = 0
A. ?? = -1
?? = 3,5
B. ?? = -2
?? = 7
C. ?? = 2
?? = -7
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Número da questão: 8
D. ?? = 0
?? = -5
E. ?? = 2
?? = 3
O Edital do concurso afirma que serão exigidos os seguintes conteúdos de matemática para Nível médio e Técnico:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos e Conjuntos Numéricos. Potenciação. Radiciação.
Múltiplos e Divisores (MMC e MDC). Números primos. Polinômios e operações com polinômios. Frações, decimais, dízimas
e operações. Notação Científica. Regra de três simples e composta. Equação de 1º. e 2º grau. Sistema de equações.
Porcentagem. Organização de dados estatísticos, quadros e tabelas. Progressão aritmética e geométrica. Probabilidade.
Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Problemas de lógica matemática. Problemas do cotidiano com
números (naturais; inteiros; racionais; irracionais; reais e números complexos).
Pois bem, ao aplica a fórmula exigida e possível de se comprovar que chegou ao resultado correto é a Fórmula de
Bhaskara, contudo ao aplica-la não se chega a nenhuma resposta apresentada no gabarito.
Portanto, deverá ser anulada, a referida questão.
A t t
Jeferson Honorato Moro
CPF/MF sob nº877.567.739-34
Inscrição: 242679
Data do Envio: 13/10/22 16:37
a questao deseja saber as raizes da equaçao de segundo grau
aplicando formula de bhaskara temos : 10 +/-v 100 - 4 (2) (-14)/ 4
1 0 + / - v 2 1 2 / 4
as raizes seriam aproximadamente 6 e aproximadamente -1, as quais nao se encontram em nenhuma resposta e a questão
deve ser anulada.
Resposta aos Recursos
As raízes que tornam a equação verdadeira são -1 e 3,5, basta substituir o x para verificar. Para calcular utilizando
Bháskara, deve-se utilizar a forma padronizada da equação de 2o grau, pois, (2x)²-10x-14 = 4x²-10x-14 = 0
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 9
Inscrição: 221179
Data do Envio: 11/10/22 6:06
Ilustre Sr representante da banca examinadora. Venho solicitar revisão da questão supra citada. Segue pergunta na sua
íntegra: 09. Ao lançar 2 dados (6 lados) simultaneamente, qual a probabilidade de cair 2 números idênticos?
Visto que a referida questão possui pergunta específica das probabilidadese segundo o gabarito a resposta correta seria a
alternativa "A"1/6, vejamos:
Cada dado tem 6 faces, assim nosso universo é 6.6 = 36
As probabilidades é que ocorram {1,1}; {2,2}; {3,3};{4.4};{5,5}; {6;6}
Aplicando os valores na fórmula da probabilidade, temos que:
P = número de eventos que nos interessam/ número total de casos possíveis
P = 6/36 = 0,1666.... ou 16,66%
A resposta correta seria 6/36,
Ou seja, a alternativa correta não se encontra no quadro de respostas, conforme solicitação do enunciado justificadamente
fundamentado através do cálculo acima.
Grato
Inscrição: 229155
Data do Envio: 11/10/22 12:31
Ilustríssimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da questão supra
citada, pelos fatos e fundamentos...a seguir: segue cópia fiel do enunciado.
-Ao lançar 2 dados (6 lados) simultaneamente, qual a probabilidade de cair 2 números idênticos?
Em seu gabarito preliminar considerou como correta a alternativa , 1/6, sendo que é clara ao pedir resposta das
probabilidades, não cabendo a possibilidade de simplificação em respostas sobre probabilidades. A resposta correta/exata a
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Número da questão: 9
q u e s t ã o
conforme cálculo é 6/36. Resposta essa que não existia nas alternativas.
Cada dado tem 6 faces, assim nosso universo é 6.6 = 36
As probabilidades é que ocorram {1,1}; {2,2}; {3,3};{4.4};{5,5}; {6;6}
Aplicando os valores na fórmula da probabilidade, temos que:
P = número de eventos que nos interessam/ número total de casos possíveis
P = 6/36 = 0,1666.... ou 16,66%
Conforme ementa regida pelo
SR. MINISTRO OG FERNANDES:
-influir na resposta do candidato”, sendo dever das bancas examinadoras “zelar pela correta formulação das questões, sob
pena de agir em desconformidade com a lei e o edital, comprometendo, sem sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos
candidatos durante quase toda uma vida”
Inscrição: 251225
Data do Envio: 11/10/22 22:52
09. "Ao lançar 2 dados (6 lados) simultaneamente, qual a probabilidade de cair 2 números idênticos?"
Onde se lê no enunciado: "...qual a probabilidade de cair 2 números idênticos?"
A palavra "CAI" significa "Ato ou momento de cair", deveria ser utilizado algo como "resultar".
A própria utilização da palavra "CAI" já deveria eliminar esta questão. Não se pode considerar que a palavra "CAI" está se
referindo á resultar.
( h t t p s : / / d i c i o n a r i o . p r i b e r a m . o r g / c a i )
Mas além do uso incorreto da palavra "CAI" não há nenhuma indicação no enunciado referente á qual face teriam que ser os
dois resultados idênticos, sendo assim:
No enunciado da questão não está indicando em qual posição que a face do dado com os números idênticos tem que estar,
apenas foi utilizado o termo "CAI", então nesse caso o número de eventos é muito maior do que se obrigatoriamente tivesse
que estar para cima ou para baixo.
Considerando que as duas faces idênticas possam estar tanto na face de cima, quanto na face de baixo e nas faces das
l a t e r a i s .
Ex1. Se o resultado das duas faces voltadas para cima for um dado com o 6 e outro com 6 (os dados com a mesma face),
todas as faces tem números idênticos; (as faces 2,3,4 e 5)
Ex2. Se o resultado das duas faces voltadas para cima for um dado com o 1 e outro com o 6(faces opostas), ainda sim as
laterais continuam idênticas; (as faces 2,3,4 e 5)
Ex3. Se o resultado das duas faces for dois números diferentes que não são opostos, ex. um dado com 4 e outro com 1
ainda sim duas faces da lateral terão números idênticos. ( a face 2 e a 5)
Sendo assim, de acordo com o enunciado nenhuma das respostas disponíveis é a correta para esta questão. Uma vez que
não está especificado em qual face os números idênticos tem que estar, pode-se considerar que a resposta certa seria 1/1.
Qualquer vez em que for jogado o dado irá resultar dois números idênticos em alguma das faces.
Inscrição: 235493
Data do Envio: 12/10/22 9:18
Peço que verifiquem a questão, pois não é a "A", é sim a "D" 1/6 ×1/6 =36 prova 9810 médio/técnico - técnico administrativo
Inscrição: 224368
Data do Envio: 12/10/22 11:35
A probabilidade dos dados caírem no mesmo número não seriam 1/36? Qual o cálculo utilizado? Não concordo com a
resposta
Inscrição: 230516
Data do Envio: 12/10/22 16:45
Paara um dado equilibrado, i. e. não tendencioso, a probabnilidade de sair qualquer um dentre os seis casos possíveis é de
1/6. O mesmo acontece ao jogar o segundo dado. Como estes eventos são independentes, a probabilidade de sair um
mesmo número é dada pelo produto das probabilidades de cada evento, ou seja, 1/36.
Inscrição: 242679
Data do Envio: 13/10/22 16:33
a questao 9 deseja saber a probabilidade simples de cair o mesmo numero jogando dois dados ao mesmo tempo
a conta a ser feita é 1/6 x 1/6 e o resultado final é 1/36
Resposta aos Recursos
As probabilidades é que ocorram {1,1}; {2,2}; {3,3};{4.4}; {5,5}; {6;6}, dentro de um universo de 36 possibilidades, portanto,
6/36 = 1/6
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 10
Inscrição: 223125
Data do Envio: 11/10/22 14:29
A questão possui duas alternativas corretas sendo elas, as questões B e D. Ambas as questão terão o mesmo resultado
final quando resolvidas. Questão B 2^4/5 equivale a raiz quinta de 16 que escrita na forma decimal é aproximadamente
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Número da questão: 10
1,7411. A questão D 4^2/5 também equivale a raiz quinta de 16 que escrita na forma decimal é aproximadamente 1,7411.
Portanto, podemos concluir que ambas estão corretas pois seu resultados será o mesmo para ambas.
Inscrição: 225256
Data do Envio: 12/10/22 11:36
A QUESTÃO APRESENTA DUAS RESPOSTAS. A ALTERNATIVA "B" E A "D", pois ambas apresentam raiz quinta de 16.
Como a alternativa pede equivalente como resposta, cabem ambas as respostas.
Solicito verificação para anulação da questão.
Inscrição: 250340
Data do Envio: 13/10/22 9:16
Duas respostas diferentes,dois gabaritos um está certa o outra errado... Eu acertei e está marcando como errada...
Inscrição: 228467
Data do Envio: 13/10/22 10:56
Alternativa "B." e "D." possuem o mesmo valor equivalente para esta questão sobre radiaciação!
Em "B." podemos resolver onde 2 é o radicado e sua fração seria 4/2.
Em "D." podemos resolver onde 4 seria o radicado, pois 2 na quarta potência podemos reescrever como sendo 4 na
segunda potência, ficaria então 4 e sua fração seria 2/4!
O que torna as duas alternativas corretas
Inscrição: 248508
Data do Envio: 13/10/22 14:11
A presente questão de nº10 merece ser anulada, uma vez que o resultado preliminar "B" não corresponde ao resultado final
da radiciação pois o resultado matemático da Raiz quinta de 2 elevada a4ª é 1.7411011265922 e o resultado da alternativa
"correta B" é 1,6, o que gera resultados distintos, não correspondendo com a finalidade da matemática que é ser uma
ciência exata. Portanto merece ser anulada.
Resposta aos Recursos
De fato, a questão possui 2 alternativas corretas. Questão anulada
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Matéria: Informática Médio-Tarde (Domingo)
Número da questão: 12
Inscrição: 221179
Data do Envio: 10/10/22 21:09
Ilustríssimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da questão supra
citada, pelos fatos e fundamentos...a seguir: segue cópia fiel do enunciado.
Com as configurações básicas no MS Windows 10 o gerenciamento de arquivos e pastas segue uma
organização e um padrão. Há um tamanho máximo de caracteres permitido para nomear um arquivo. Há
também caracteres que não podem ser utilizados para nomear um arquivo. Assinale a alternativa correta que
indica o tamanho e os alguns desses caracteres.
Em seu gabarito preliminar considerou como correta a alternativa D, 256 e |/\, sendo que a pergunta se torna genérica ao
mencionar "e os alguns desses caracteres", sem falar no erro gramatical que altera o teor do entendimento pelo candidato.
Conforme o enunciado, todas as alternativas contém "alguns desses caracteres", tornando todas corretas.
Conforme ementa regida pelo
SR. MINISTRO OG FERNANDES:
-influir na resposta do candidato”, sendo dever das bancas examinadoras “zelar pela correta formulação das questões, sob
pena de agir em desconformidade com a lei e o edital, comprometendo, sem sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos
candidatos durante quase toda uma vida”
Inscrição: 225221
Data do Envio: 10/10/22 23:02
Prova Técnico Administrativo
Prezada banca examinadora solicitamos respeitosamente a anulação dessa questão pois nenhuma das respostas está
correta ! pois de acordo com o site oficial da microsoft fabricante do MS windows o tamanho máximo de caracteres permitido
para nomear um arquivo são 260 caracteres divergindo das respostas da questão conforme as fontes abaixo. Dessa forma
solicitamos a anulação da questão apresentada por não apresentar um gabarito valido conforme enunciado apresentado.
Fonte:https://answers.microsoft.com/pt-br/windows/forum/all/qual-o-n%C3%BAmero-m%C3%A1ximo-de-caracteres-que/1bd
6 a b f 0 - 9 b e 9 - 4 6 a c - a 5 7 8 - 3 b a 1 d f 0 a 3 7 f 3
Inscrição: 229155
Data do Envio: 11/10/22 12:31
Ilustríssimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da questão supra
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Número da questão: 12
citada, pelos fatos e fundamentos a seguir: segue cópia fiel do enunciado.
-Com as configurações básicas no MS Windows 10 o gerenciamento de arquivos e pastas segue uma
organização e um padrão. Há um tamanho máximo de caracteres permitido para nomear um arquivo. Há
também caracteres que não podem ser utilizados para nomear um arquivo. Assinale a alternativa correta que
indica o tamanho e os alguns desses caracteres.
Em seu gabarito preliminar considerou como correta a alternativa "D" 256 e|/\, sendo que a pergunta não é clara ao pedir a
resposta, pois além do erro gramatical que alterar o teor da pergunta, pede "alguns desses caracteres" conforme pergunta o
enunciado, todas as alternativas contém "alguns desses caracteres".
Conforme ementa regida pelo
SR. MINISTRO OG FERNANDES:
-influir na resposta do candidato”, sendo dever das bancas examinadoras “zelar pela correta formulação das questões, sob
pena de agir em desconformidade com a lei e o edital, comprometendo, sem sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos
candidatos durante quase toda uma vida”
Inscrição: 247674
Data do Envio: 11/10/22 14:23
Boa tarde
Solicito anulação desta questão por estar todas as respostas erradas, conforme consta no proprio site da Microsoft:
https://learn.m icrosoft.com /pt-br/windows/win32/fileio/nam ing-a-file
Não posso salvar arquivos com simbolos com barras, barras invertidas ou na barra vertical. Solicito deferimento ao meu
p e d i d o .
obrigado
Inscrição: 247791
Data do Envio: 11/10/22 15:01
Boa tarde
Solicito anulação pela razao de terem duas respostas corretas,a D e a E apresentadas não podem ser utilizadas para
nomear
um
arquivo
pelos
simbolos.
https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/win32/fileio/naming-a-file
Inscrição: 251647
Data do Envio: 11/10/22 15:07
Enunciado: 12. Com as configurações básicas no MS Windows 10 o gerenciamento de arquivos e pastas segue uma
organização e um padrão. Há um tamanho máximo de caracteres permitido para nomear um arquivo.
Há também caracteres que não podem ser utilizados para nomear um arquivo. Assinale a alternativa correta que indica o
tamanho e os alguns desses caracteres.
Solicitação de revisão: No Enunciado, especificamente na parte em que diz: “Assinale a alternativa correta que indica o
tamanho e os alguns desses caracteres.”, não há solicitação clara do que venha a ser pedido ao candidato responder na
segunda parte da oração, onde está escrito “e os alguns desses caracteres”, estando seriamente prejudicada a interpretação
por possível erro de datilografia.
Fundamentação: Erro grave na formulação da questão. Sobre esse tipo de erro, a Apelação Cível 1.0024.01.600461-6/001,
Relator(a): Des.(a) Maria Elza , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2009, publicação da súmula em 13/03/2009
destaca que “O concurso público é o meio mais legítimo, democrático, idôneo e eficiente de investidura no serviço público.
Ao empregar um critério objetivo, impessoal e meritório, afasta os privilégios e favoritismos que, lamentavelmente, ainda
contaminam alguns setores da Administração Pública. A anulação de questão objetiva de concurso público pelo Poder
Judiciário somente há de se operar excepcionalmente, nos casos de flagrante erro material da mesma ou de desrespeito às
normas editalícias, não sendo cabível sua atuação nas demais hipóteses, em respeito ao princípio da separação dos
p o d e r e s ” .
Assim sendo, a dúvida clara e expressa que se origina diante da expressão “e os alguns desses caracteres”,
impossibilita qualquer resposta, sem que para ela, o candidato tenha que “supor” qual é o objeto da pergunta, impedindo
uma avaliação isonômica da resposta.
Apelação Cível 1.0024.01.600461-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Elza , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2009,
publicação da súmula em 13/03/2009
Inscrição: 224981
Data do Envio: 11/10/22 22:44
A questão pede que seja assinalada os caracteres que não são permitidos ao renomear uma pasta. Pois bem, o enunciado
deixa claro que são "SÓ ALGUNS" desses caracteres e não todos, me causando um certa dúbia, portanto solicito a
anulação pela questão não ser bem formulada já que a resposta "E" também traz alguns desses caracteres que não
permitidos.
Inscrição: 251565
Data do Envio: 12/10/22 11:07
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A questão nº 12 de informática não tem resposta correta, pois o caractere e consta em todas as respostas, e é aceito em
denominação de arquivo. Ou seja, a letra e constante em todas as respostas tornam as mesmas erradas, considerando o
que é pedido no enunciado da questão.
Poderia, por exemplo, estar com a seguinte redação: a) Número máximo de caracteres: 256 e caracteres que não são
aceitos: / \ |*.
Ou simplesmente a) 128 ?/Ademais, no final do enunciado da questão existe erro na escrita, “indica o tamanho e os alguns desses caracteres”
Portanto, além da questão não ter resposta correta, ainda contém erro no enunciado, devendo ser anulada.
Inscrição: 235593
Data do Envio: 12/10/22 20:02
Estimada banca, a questão deve ser anulada por conter erro no enunciado que prejudica a interpretação. No último período
é solicitado ao candidato: “Assinale a alternativa correta que indica o tamanho e os alguns desses caracteres”. Observa-se
que a frase contém o artigo definido ‘os’ e o pronome indefinido “alguns’. Ambas, na mesma frase e da forma como foram
apresentadas ao candidato, tornam a interpretação confusa. Isso porque os e alguns não são complementares
semanticamente. E, se analisada individualmente, geram interpretações distintas. Portanto, é impossível ao candidato saber
se ele deveria assinalar a opção que contém alguns ‘caracteres que não podem ser utilizados’ ou se deveria selecionar a
opção que que apresentava os caracteres não permitidos.
Como o erro está no enunciado e prejudica a interpretação, cabe à banca anular a questão.
Inscrição: 245087
Data do Envio: 12/10/22 20:26
Peço duplicidade de respostas alternativas C e E pois o caractere * nao e possível o seu uso para nomear um arquivo Segue
link para confirmação
https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/win32/fileio/naming-a-file
Inscrição: 222099
Data do Envio: 12/10/22 21:12
Olha, me bati procurando na internet onde diz que é 128 ou 256 caracteres maximos pra renomear um arquivo ou pasta no
Win10, a resposta correta é 260 caracteres, conforme o site da microsoft
Seja bem-vindo à Comunidade Microsoft!
Compreendo que deseja saber o número máximo de caracteres que um arquivo no Windows 10 pode ter.
O nome do arquivo somando ao caminho do arquivo (nomes de diretórios, subdiretórios) o limite é de 260 caracteres no
Windows 10.
ref:https://answers.microsoft.com/pt-br/windows/forum/all/qual-o-n%C3%BAmero-m%C3%A1ximo-de-caracteres-que/1bd6a
b f 0 - 9 b e 9 - 4 6 a c - a 5 7 8 - 3 b a 1 d f 0 a 3 7 f 3
estou questionando devido a resposta da microsoft!
Inscrição: 247138
Data do Envio: 13/10/22 1:16
No enunciado desta questão fala sobre o numero maixo de caracteres e caracteres proibidos na nomeação de arquivos:
"Assinale a alternativa correta que
indica o tamanho e os ALGUNS desses caracteres." Ou seja, a questão pede ALGUNS e não TODOS os caracteres que
são proibidos. dessa forma tanto a alternativa D quanto a alternativa E estão corretas.
Inscrição: 242455
Data do Envio: 13/10/22 9:27
Esta questão trata de caracteres para nomear arquivos no Windows 10, dada como correta a assertiva D, entretanto há
duas assertivas corretas, como a letra E também, cujo número máximo de caracteres é correspondente e os símbolos não
podem ser usados para nomear arquivos, assim, anulando a questão.
Inscrição: 256040
Data do Envio: 13/10/22 11:22
Solicito a anulação da questão número "12" (vinte e sete) Cargo Cuidador
Social - Questoes Informatica
Considerando pesquisa no fabricante e distribuidor do Software Windows 10
a alternativa correta corresponde ao numero de 260, alteranativa inexistente nas
a l t e r n a t i v a s
"
O nome do arquivo somando ao caminho do arquivo (nomes de diretórios, subdiretórios) o limite é de 260 caracteres no
Windows 10.
"
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Número da questão: 12
Inscrição: 220570
Data do Envio: 13/10/22 13:54
Existe 2 respostas certas a D e a E pois 256 e os caráteres usados nas duas opções não se pode usar para nomear
arquivos.
Inscrição: 242679
Data do Envio: 13/10/22 16:45
a questão em pauta solicita que apenas alguns dos caracteres que não podem ser utilizados para nomear arquivos devem
estar presentes na resposta, não solicitando em nenhum momento que a alternativa deverá conter exclusivamente
caracteres proibidos. Deste modo D e E estão corretas pois ambas apresentam 256 caracteres, na letra D todos os
caracteres sao proibidos e na letra E apenas , é permitido. Logo, com base no enunciado que solicitou apenas alguns
caracteres esta questão deverá ser anulada.
Inscrição: 251225
Data do Envio: 13/10/22 16:48
12. Com as configurações básicas no MS Windows 10 o gerenciamento de arquivos e pastas segue uma organização e um
padrão. Há um tamanho máximo de caracteres permitido para nomear um arquivo. Há também caracteres que não podem
ser utilizados para nomear um arquivo. Assinale a alternativa correta que indica o tamanho e os alguns desses caracteres.
"O tamanho máximo de caracteres que o nome de arquivo pode conter são 260 caracteres. Vale lembrar que isto soma-se
também ao nome do arquivo, o nome de pastas e subpastas, sendo que caso este número seja ultrapassado, você poderá
ter problemas na realização de cópias destes arquivos"
Eliakin L. Dantas, agente da Microsoft.
(Os agentes da Microsoft são especialistas contratados pela Microsoft para responder às suas perguntas)
https://answers.microsoft.com/pt-br/windows/forum/all/ao-exceder-o-n%c3%bamero-de-caracteres-no-nome-do/68d3ddf4-e6
2d-4919-befe-4d73c4b27711#:~:text=Seja%20bem-vindo%20%C3%A0%20Comunidade%20Microsoft%21%20O%20taman
ho%20m%C3%A1ximo,ter%20problemas%20na%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20c%C3%B3pias%20destes%20ar
q u i v o s .
De acordo com o agente da Microsoft Eliakin L. São 260 caracteres, mas deve-se levar em conta que: "Vale lembrar que isto
soma-se também ao nome do arquivo, o nome de pastas e subpastas, ..."
De acordo com o enunciado ". Há um tamanho máximo de caracteres permitido para nomear um arquivo. " Não está
especificado que esse TAMANHO MÁXIMO (conforme utilizado no enunciado) é referente unicamente aos caractéres
EDITÁVEIS para nomear o arquivo e sim o NÚMERO MÁXIMO DE CARACTERES permitidos para nomear um arquivo.
Considera-se que conforme as referências o TAMANHO MÁXIMO de caracteres para nomear um arquivo é 260, sendo 256
o máximo de EDITÁVEIS, isso porque no mÍnimo o arquivo vai ter que estar no diretório e o consumo mínimo de caracteres
é 4, resultando nos 256 EDITÁVEIS.
Mas não se pode deixar de considerar que, conforme o arquivo está dentro de pastas e subpastas, o número de caracteres
EDITÁVEIS diminui mas o TAMANHO MÁXIMO não.
Supondo que um arquivo esteja dentro de subpastas consumindo parte dos 260 caracteres, permitindo apenas a utilização
de 5 caracteres. Ainda sim o TAMANHO MÁXIMO de caracteres para nomear um arquivo continua 260 (mesmo que não
todos editáveis).
Ou seja, com as configurações básicas no MS Windows 10 o gerenciamento de arquivos e pastas segue uma organização e
um padrão que permite que o TAMANHO MÁXIMO de caracteres para nomear um arquivo seja 260 caracteres, memso que
não todos editáveis, pois devido ao diretórios, sempre no mínimo 4 caracteres já irão fazer parte do nome.
Para que se enquadrasse nas respostas disponíveis deveria ter algo indIcando que é referente aos caracteres editáveis
como: "Há um tamanho máximo de caracteres EDITÁVEIS permitido para nomear um arquivo."
Sendo assim, nenhuma das respostas podem ser consideradas corretas.
Resposta aos Recursos
Prezado Candidato.
Após analisarmos a questão 12, considerando o seu apontamento, concordamos que os termos utilizados na questão - “e os
alguns desses caracteres” possibilita dúvidas na interpretação do enunciado. Dessa forma concordamos com a sua
justificativa e solicitaremos invalidar a questão.
Desde já agradecemos e pedimos desculpas pelo inconveniente.
At.te,
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 13
Inscrição: 250340

Data do Envio: 13/10/22 9:17
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Número da questão: 13
Duas respostas difentes...dois gabaritos em um eu acertei e no outro errei qual está certo...
Resposta aos Recursos
Prezado Candidato.
Neste local analisamos a questão 13 com o seguinte enunciado “13. MS Windows 10, MS Word, Mozilla Firefox, MS Excel e
Adobe Reader são instalados e utilizados em um Computador Pessoal (PC). Assinale a alternativa correta que indica as
respectivas funcionalidades desses aplicativos.”
Para esta questão a alternativa correta é a A.
Desde já agradecemos o seu contato.
At.te,
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 15
Inscrição: 222341
Data do Envio: 10/10/22 22:22
O Scanner é um periférico que pode ser tanto de entrada como de saída.
Sendo assim, considero que a "questão B - Mouse e Scanner" também esteja correta.
Inscrição: 224981
Data do Envio: 11/10/22 22:37
Peço a anulação da questão.
A e E estão corretas, apresentando em cada uma delas periféricos de entrada-saída. A questão não deixa claro que é um
requisito a ordem a ser seguida, podendo ser tanto saída-entrada como entrada-saída.
Resposta aos Recursos
Prezado Candidato.
Após analisarmos a questão 15, considerando o seu apontamento, discordamos que o scanner é um dispositivo de entrada
e de saída de dados visto que a sua principal função é a digitalização – transformar a informação localizada em um objeto
ou documento físico em código binário.
Solicitamos que atende para o enunciado "Assinale a alternativa correta que indica um periférico de entrada e um periférico
de saída, respectivamente."
Dessa forma discordamos da sua justificativa e indeferimos o seu pedido. Assim manteremos a questão.
Desde já agradecemos o seu contato.
At.te,
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Conhecimentos Gerais, Legislação Médio-Tarde (Domingo)
Número da questão: 17
Inscrição: 226725
Data do Envio: 11/10/22 10:53
O morro do cristo está localizado na praia central, e é também conhecido como Morro de brejatuba, desta forma nenhuma
das alternativa está correta. Obrigada
Inscrição: 245501
Data do Envio: 12/10/22 23:30
O mirante natural conhecido como: morro do Cristo; tem como nome oficial de: morro de Brejatuba. Porém sua localização
não esta na praia de Brejatuba e sim entre esta praia e a praia Central. No próprio mata da cidade menciona esta
informação. Portanto, peço anulação desta.
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Matéria: Conhecimentos Gerais, Legislação Médio-Tarde (Domingo)
Número da questão: 17
Resposta aos Recursos
dentre as alternativas citadas a única alternativa correta é Brejatuba
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 18
Inscrição: 249359
Data do Envio: 11/10/22 14:11
Nesta referida questão foi dito que a resposta correta seria a letra C que diz: Porto de Itapoá. Mas, na pergunta não foi
delimitado o período da analise do maior porto de movimentação de contêineres de SC. Na notícia do site
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/pedro-machado/sc-portos-exportacoes-importacoes-cargas-2021?utm_source=Whats
A p p & u t m _ m e d i u m = L i n k & u t m _ c a m p a i g n = S o c i a l + S h a r e
podemos observar que Navegantes se encontra classificada em 2° lugar e Itapoá em 4° lugar no ano de 2021. O mesmo
pode ser conferido no ano de 2022, no site
h t t p : / / e a . a n t a q . g o v . b r / e a / c o d e / m o v i m e n t a c a o _ c o n t a i n e r . h t m l
em que apresenta a Portonave de Navegantes em 2° lugar no ano de 2022.
Inscrição: 247131
Data do Envio: 13/10/22 15:37
De acordo com o site educadores.diaadia.pr.gov.br o nome guara- tuba significa muitas aves guará: aves que proliferavam
em abundância sua baía e "tuba" termo indígena que significa muitos, porém de acordo com o site wikipedia.com e a
apostila de estudo para concurso "Domina concursos" Guarátuba é um termo de origem tupi que significa " ajuntamento de
guarás" . Esse nome do concebido pelos nativos que habitavam essa região de mangues na época do descobrimento do
Brasil pelos portugueses. Guará é o nome de uma ave de plumagem vermelha que existia em abundância nesta área e que
mesmo protegida pelas autoridades desapareceu do litoral paranaense e quase foi extinta e "TUBA" vem do tupi TYBA que
significa ajuntamento assim sendo acredito que a melhor resposta da questão 18 poderia ser interpretada como sendo
nenhuma das alternativas anteriores.
Resposta aos Recursos
a pegunta não fez referência ao ano, desta forma segundo o sitehttps://www.portonave.com.br/pt/noticias/5335/#:~:text=O%
20Porto%20de%20Navegantes%20%C3%A9,%25%2C%20no%20Estado%20em%20abril, o segundo maior porto em
movimentação de contêineres em 2022. alterar a questão para a letra D
Decisão da Banca: Alterar Questão para D
Número da questão: 19
Inscrição: 230155
Data do Envio: 10/10/22 20:10
Conforme edital ". Conhecimentos de História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a
economia da cidade de Guaratuba - PR."
A referida questão se refere a economia de duas cidades não citadas no EDITAL - Antonina e Paranagua. Por isso solicito a
anulação da referida questão.
Inscrição: 249691
Data do Envio: 12/10/22 11:51
Nesta questão 20, que dizia, sobre o porto com a maior movimentação de exportação agricola do brasil. o gabarito considera
a resposta 'A' o porto de Paranaguá/PR como o primeiro maior exportador, Porém, de acordo com dados da secretaria de
comercio exterior, do ministério da economia, e outras materias divulgadas por especialiasta, afirmam que o porto de
Santos/SP é o maior exportador agricola do Brasil, sendo o porto de Paranaguá/pr o segundo maior exportador (mesmo com
aumento de cargas agricola embarcadas em 2020/2021). Sendo assim a resposta correta a letra 'B' o segundo maior
e x p o r t a d o r .
https://cnabrasil.org.br/noticias/estudo-da-cna-mostra-que-exportacao-de-soja-e-milho-pelos-portos-do-arco-norte-cresceu-4
87-5-em-11-anos#:~:text=Os%20portos%20que%20mais%20embarcaram,nas%20regi%C3%B5es%20Sul%20e%20Sudest
e .
https://www.google.com/amp/s/www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/noticia/10-portos-que-mais-embarcaram-soja-2019/
amp/
Inscrição: 222099
Data do Envio: 12/10/22 21:17
Como que vcs poe um link como referencia a resposta correta dessa questao se o mesmo link nao carrega nada, da como
pagina na encontrada, como posso saber se é correto afirmar o que vcs puseram no gabarito, se diariamente vemos outras
informaçoes nos jornais??? O Link referencia pra saber a resposta correta esta offline, nao concordo com essa questao!!
Inscrição: 248508
Data do Envio: 13/10/22 14:33
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Matéria: Conhecimentos Gerais, Legislação Médio-Tarde (Domingo)
Número da questão: 19
A questão em si merece anulação, uma vez que segundo o escopo do edital de assuntos, seria enquadrada no corpo de
conteúdos programáticos ligados aos "tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, ..." contudo, a notícia se refere a um
marco que ocorreu no ano de 2020, que sofreu alteração no artigo pela própria CNA em 18 de fevereiro de 2021,
mencionando que a movimentação de toneladas dava destaque para a SOJA, Açúcar, farelos e CARNES e não farelos,
açúcar e milho conforme previsto na alternativa correta pela banca e gabarito provisório.
Portanto, considerando que a prova foi aplicada no final de semana dos dias 08 e 09 do mês de outubro de 2022, já se
fazem passados praticamente mais de 2 anos da notícia publicada, e desta forma o fato já não mais é relevante, tão menos
é atual, tendo em vista que no atual cenário a carga movimentada já não corresponde mais à estas porcentagens previstas
tanto na questão quanto na alternativa correta segundo o gabarito provisório.
Sendo assim, a questão merece ser anulada, pelos fatos e argumentos acima expostos, bem como principalmente por não
se tratar mais de tema atual, tão quanto relevante, pois é antigo e defasado no cenário atual.
Inscrição: 229538
Data do Envio: 13/10/22 15:20
19. Segundo dados da CNABRASIL, os portos de Paranaguá e Antonina registraram nova marca histórica na
movimentação de mercadorias, consolidando 2020 como o melhor ano das exportações paranaenses. Foram
57,3 milhões de toneladas movimentadas – 8% a mais do que em 2019 (53,2 milhões). Dos produtos
exportados pelos portos paranaenses, a soja foi o carro-chefe, com 14,3 milhões de toneladas e crescimento
de 27% ante 2019 (11,3 milhões). Da carga de granéis sólidos exportados, a soja corresponde a 54% do total.
Quais produtos compõem, na ordem de importância respectivamente, os percentuais restantes, de __ (22%),
__
(15%)
e
___
(9%)?
Fonte:
https://cnabrasil.org.br/noticias/exportacao-pelos-portos-do-parana-

O enunciado em questão onde se diz "DOS PRODUTOS EXPORTADOS PELOS PORTOS PARANAENSES, A SOJA FOI
O CARRO-CHEFE, COM 14,3 MILHÕES DE TONELADAS E CRESCIMENTO DE 27% *ANTE* 2019 (11,3)."
o correto é *ANTES 2019* pois altera o contexto da questão, influenciando na resposta.
Resposta aos Recursos
Da carga movimentada em 2020, 65% foram de granéis sólidos (26,5 milhões de toneladas). A embarcações de soja
correspondem a 54% deste total. Na sequência, estão os farelos (22%); açúcar (15%); e milho (9%). No total de produtos
movimentados, somando carga geral, granéis sólidos e líquidos, as exportações pelos portos paranaenses somaram 36,3
milhões de toneladas. a própria fonte foi citada na questão, e a demais 2020 é sim tema de atualidade uma vez que a
divulgação de dados estatísticos demoram em média mais de dois anos para serem atualizados.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 20
Inscrição: 251225
Data do Envio: 11/10/22 2:19
"20. Em termos de importância, em relação aos portos brasileiros, o Porto de Paranaguá, quando se analisa em relação à
exportação de produtos agrícolas do país, é:"
A resposta indicada no GABARITO PRELIMINAR é a letra A - O PRIMEIRO MAIOR EXPORTADOR , considerando que o
termo PRIMEIRO em "O primeiro maior, em relação aos portos brasileiros..." se refere a algo como ranqueamento,
indicando que o Porto de Paranaguá é o atual primeiro colocado em exportação de produtos agrícolas, porém se for
levados em conta outros aspectos como IMPORTÂNCIA HISTÓRICA, outra resposta também pode ser considerada.
CONTEXTUALIZANDO: O Brasil tem a sua história completamente atrelada as navegações, foi descoberto pelos
portugueses em 1500 por via naval, em 1808 com o Decreto de Abertura do Portos às Nações Amigas o Brasil, ainda como
colônia de Portugal, comecou a exportar seus produtos, entre os principais, café, açúcar e algodão.(ATIVIDADES
AGRÍCOLAS). Quando o Brasil se tornou um país indepentende em 1889, basicamente herdou toda a infraestrutura
portuária do que era o Brasil Colônia em um território que já estava produzindo.
A Companhia Docas de Santos (CDS), construiu e inaugurou em 1892 os primeiros 260 metros de cais, criando assim o
primeiro Porto Organizado do Brasil .
O Porto de Paranaguá que é a referência indicada na questão, só foi inalgurado em 1935, 43 anos depois.
Analisando o que aborda a questão em "20. Em termos de importância, em relação aos portos brasileiros..."
Não está especificado na questão IMPORTÂNCIA a o que, se é econômica, histórica, geográfica, apenas faz referência a
exportação de produtos agrícolas além disso não faz nenhuma referência temporal.
Considerando a IMPORTÂNCIA HISTÓRICA, o Porto de Santos pode ser considerado PRIMEIRO MAIOR EXPORTADOR
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Número da questão: 20
de produtos agrícolas, apesar do Porto de Paranaguá ser o ATUAL MAIOR EXPORTADOR.Devido ao trabalho feito em
todos os outros portos anteriores a existência do Porto de Paranaguá no Brasil, principalmente os primeiros portos com
ênfase no Porto de Santos, o Brasil até hoje é o maior produtor mundial de acúcar, café.. sendo assim não se pode ignorar a
IMPORTÂNCIA HISTÓRICA destes portos. Considerando que a questão não tem especificações quanto a época e a
resposta permite que se interprete O PRIMEIRO MAIOR EXPORTADOR como o primeiro em relação histórica;(Ex. O
primeiro que chegou... o primeiro que fez... o primeiro que foi o maior...)
O Porto de Santos pode ser considerado O PRIMEIRO MAIOR EXPORTADOR ou qualquer outro que tenha antecedido o
Porto de Paranaguá e tenha liderado na exportação agrícola.
Então além da resposta LETRA A. (indicada no gabarito preliminar)a resposta LETRA E. também está certa.
Inscrição: 230155
Data do Envio: 10/10/22 20:13
Conforme EDITAL "Conhecimentos de História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a
economia da
cidade de Guaratuba - PR", a referida questão se refere a economia de outra cidade não solicitada em edital. Solicito o
cancelamento da referida questão.
Inscrição: 233661
Data do Envio: 11/10/22 10:26
Em relação aos portos brasileiros sobre a exportação de produtos agricolas Paranaguá e o segundo maior exportador, o
porto de Santos e maior do Brasil porque não tem na questão o ano digitalizado sobre o assunto e se for basear na questão
19 que fala sobre exportações de 2020 , segundo dados da Cnabrasil , Santos com 42,2 milhões de toneladas e 31,8
Paranaguá/Antonina
Inscrição: 222720
Data do Envio: 11/10/22 11:25
Segundo o que consta em fonte confiável link:https://cnabrasil.org.br/noticias/estudo-da-cna-mostra-que-exportacao-de-soja
-e-milho-pelos-portos-do-arco-norte-cresceu-487-5-em-11-anos#:~:text=Os%20portos%20que%20mais%20embarcaram,na
s % 2 0 r e g i õ e s % 2 0 S u l % 2 0 e % 2 0 S u d e s t e .
O apontamento para o cenário de 2020 diz o seguinte "Os portos que mais embarcaram grãos em 2020 foram Santos com
42,2 milhões de toneladas (31,8%), Paranaguá/Antonina com 22,5 milhões de toneladas (16,9%) e Rio Grande com 12,1
milhões/ton (9,1%), nas regiões Sul e Sudeste. No Arco Norte foram o Sistema Belém/Guajará com 13,7 milhões/ton
(10,3%) e São Luís/Itaqui/PDM com 12,1 milhões/ton (9,1%)." Levando em consideração essa afirmação, podemos então
dizer que o porto de Paranaguá não foi considerado o primeiro maior exportador de produtos agrícolas(grãos) do Brasil em
2 0 2 0 .
C o n c l u s ã o :
O enunciado da questão não ficou muito claro, no sentido que, não foi explícito em que ano o porto de Paranaguá foi
considerado o maior porto exportador do Brasil em produtos agrícolas. Já que há anos que o porto de Santos é o primeiro
maior exportador de produtos agrícolas(grãos) do Brasil. Sendo assim, não podemos determinar que o maior porto do Brasil
em exportação de produtos agrícolas será sempre o porto de Paranaguá, o primeiro maior exportador de produtos agrícolas
do Brasil.
Inscrição: 230082
Data do Envio: 11/10/22 14:01
Referente a questão sobre o Porto de Paranaguá, a resposta correta é a letra B ( Segundo maior exportador em produtos
agrícolas). O maior exportador em produtos agricolas no Brasil continua sendo o Porto de Santos. Esta informação OFICIAL
consta no Ministério da Agricultura, e também no EMBRAPA ( https://www.embrapa.br/macrologistica/exportacao). Mesmo
com recorde de exportação do Porto de Paranaguá nos anos anteriores, ele ainda continua na segunda posição.
Inscrição: 220964
Data do Envio: 11/10/22 14:42
SEGUNDO MEUS CONHECIMENTOS O PORTO DE PARANAGUÁ É O SEGUNDO MAIOR EXPORTADOR DE
PRODUTOS AGRICOLAS, E APÓS VERIFICAR GABARITO REALIZEI PESQUISA PARA CONFORMAR SOBRE O
ASSUNTO.
Inscrição: 235493
Data do Envio: 12/10/22 9:46
Peço que consertem o gabarito da questão, pois o Porto de Paranaguá é o terceiro entre os portos brasileiro em relação a
exportação: o 1° é Santos , o 2° é Itajaí e Paranaguá é o terceiro. É só pesquisarem. https:pt.m.wikipedia.org>P...
A questão pede "em relação aos portos brasileiros, o Porto de Paranaguá, quando se analisa em relação à exportação de
produtos agrícolas do país, é: resp. Alternativa C e não A. A prova é 9810 - medio/técnico- técnico administrativo
Inscrição: 249691
Data do Envio: 12/10/22 12:05
Nesta questão, que dizia, sobre o porto com a maior movimentação de exportação agricola do brasil. o gabarito considera a
resposta 'A' o porto de Paranaguá/PR como o primeiro maior exportador, Porém, de acordo com dados da secretaria de
comercio exterior, do ministério da economia, e outras materias divulgadas por especialiasta, afirmam que o porto de
Santos/SP é o maior exportador agricola do Brasil, sendo o porto de Paranaguá/pr o segundo maior exportador (mesmo com
aumento de cargas agricola embarcadas em 2020/2021). Sendo assim a resposta correta a letra 'B' o segundo maior
exportador.
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https://cnabrasil.org.br/noticias/estudo-da-cna-mostra-que-exportacao-de-soja-e-milho-pelos-portos-do-arco-norte-cresceu-4
87-5-em-11-anos#:~:text=Os%20portos%20que%20mais%20embarcaram,nas%20regi%C3%B5es%20Sul%20e%20Sudest
e .
https://www.google.com/amp/s/www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/noticia/10-portos-que-mais-embarcaram-soja-2019/
amp/
Inscrição: 248290
Data do Envio: 13/10/22 13:47
Conferindo o gabarito,na questão 20,está marcado resposta letra A. Ao fazer pesquisas,tudo indica que é a resposta
B.Conforme mostra o site https://cnabrasil.org.br/Os portos que mais embarcaram grãos em 2020 foram Santos com 42,2
milhões de toneladas (31,8%), Paranaguá/Antonina com 22,5 milhões de toneladas (16,9%) e Rio Grande com 12,1
milhões/ton (9,1%), nas regiões Sul e Sudeste. No Arco Norte foram o Sistema Belém/Guajará com 13,7 milhões/ton
(10,3%) e São Luís/Itaqui/PDM com 12,1 milhões/ton (9,1%).
Esse outro site também confirma issohttps://www.canalrural.com.br/
,O Brasil exportou, de janeiro a novembro de 2019, um total de 70 milhões de toneladas de soja, uma queda de 12% ante o
mesmo período do ano passado. A disputa entre os portos brasileiros que mais quem mais embarcaram o grão segue
bastante acirrada, dando até o momento vantagem ao porto de Santos, em São Paulo.
Inscrição: 229538
Data do Envio: 13/10/22 15:12
20. Em termos de importância, em relação aos portos brasileiros, o Porto de Paranaguá, quando se analisa em
relação à exportação de produtos agrícolas do país, é:
A. O primeiro maior exportador.
B. O segundo maior exportador.
C. O terceiro maior exportador.
D. O quarto maior exportador.
E. Nenhuma das alternativas anteriores.
Segundo informações e estudos comprovados o Porto de Paranaguá é o segundo maior porto brasileiro em questão de
exportação (comprovado por meio do link https://dclogisticsbrasil.com/maiores-portos-brasil/)
Peço a revisão da Alternativa B, pois esta correta.
Resposta aos Recursos
o Porto de Santos é, sem sombra de dúvidas, a mais importante estação portuária do país. É o porto que sempre encabeça
a lista de maiores movimentações de cargas do país. De acordo com a ANTAQ, no primeiro semestre de 2020 o porto
movimentou 65,93 milhões de toneladas de mercadorias, mais que o dobro que o segundo colocado e representando
29,81% da movimentação total nesse período. Porém, a questão se referia a movimentação de produtos agrícolas e não
mercadorias em geral. o Porto de Paranaguá é o principal exportador de commodities agrícolas, especialmente a soja. Na
primeira metade de 2020, foram movimentadas 30,34 milhões de toneladas no porto paranaense, representando 13,72% de
toda a movimentação portuária nesse tempo.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Agente de Fiscalização-Tarde (Domingo)
Número da questão: 24
Inscrição: 230516
Data do Envio: 12/10/22 16:35
24. A legislação estabelece alguns conceitos aplicados às políticas públicas de bem-estar animal. Nesse sentido, assinale a
alternativa CORRETA:
O gabarito está como a letra C - Cuidador é o membro da comunidade em que vive o animal comunitário e que com ele
estabelece laços de cuidado.
Porém na mesma LEI Nº 1.719 Data: 31 de outubro de 2.017 Súmula: Cria o Código de Defesa, Controle de Natalidade e
Proteção dos Animais no Âmbito do Município de Guaratuba e dá outras providências.
Descreve: Art. 2º Para os efeitos desta lei são considerados:
V - Animal semi domiciliado: todo animal que possui um proprietário, mas permanece fora do domicílio, desacompanhado
por períodos indeterminados e que recebe algum cuidado, como alimentação;
Sendo assim gera dualidade em relação a resposta correta nessa questão sendo passível de ter como resposta correta a
questão 24 letra A.
Descreve:
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Número da questão: 24
Art. 2º Para os efeitos desta lei são considerados:
VII - Proprietário/tutor: toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado e entidade sem fins lucrativos, responsável
pela guarda do animal, seja ele proveniente de compra, adoção ou simplesmente recolhido de vias ou logradouros públicos;
Alternativa D: Tutor é toda pessoa física ou entidade sem fins lucrativos que recolhe animais das vias públicas ou animais
em situações de maus-tratos, abandonados e feridos. A alternativa D é passível de ser compreendida como correta.
Resposta aos Recursos
A questão traz a literalidade da lei, não havendo margem para discussão. Recurso não provido e questão mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 230516
Data do Envio: 12/10/22 16:36
27. À luz da legislação, sobre a circulação e recolhimento de animais em espaços públicos, assinale a alternativa
C O R R E T A :
O gabarito tras como correta a letra E;
A mesma lei em seu Art. 18. Não serão recolhidos cães e gatos soltos em via pública que não representem risco à saúde.
Estarão sujeitos a recolhimento pelo Poder Público os animais abandonados, semidomiciliados e soltos em vias e
logradouros públicos ou em locais de livre acesso ao público, que: I - apresentarem sintomatologia compatível com raiva; II
estiverem enfermos ou machucados, desde que não tenham dono; III estiverem em situação de maus-tratos ou
apresentarem quadro de sofrimento; IV - estiverem colocando em risco a segurança pública. Parágrafo Único. No ato de
recolhimento só poderão ser utilizadas técnicas ou procedimentos protetivos de captura, manejo e transporte que atendam
preceitos técnicos, racionais e éticos. Sendo assim a Letra D é passível de estar correta.
Resposta aos Recursos
A questão traz a literalidade da lei 1.719/2017, não havendo margem para discussão. Recurso não provido e questão
mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 29
Inscrição: 224928
Data do Envio: 10/10/22 18:51
QUESTÃO COM 2 REPOSTAS CORRETAS
A pergunta pedia que, segundo o Código de Obras e Posturas do Município de Guaratuba (Lei 11/73/05), respondesse a
alternativa CORRETA, e segundo o gabarito a resposta correta seria a alternativa ‘A’, vejamos:
A) “Quando do Alvará de Aprovação, em caso de erro ou insuficiência de elementos, o representante será notificado, dentro
do prazo de 10 dias contados da data da entrada do projeto na Secretaria Municipal de Urbanismo, a fim de satisfazer as
exigências formuladas ou dar os esclarecimentos que forem julgados necessário”.
E de fato, esta resposta está correta de acordo com o artigo 51 da referida lei.
OCORRE QUE, o conteúdo contido na alternativa ‘D’ também é correto sendo a transcrição EXATA dos artigos 22 a 24 da
mesma lei (1173/05)
Veja o conteúdo no ítem 'D'
D) “Profissional habilitado é o técnico registrado junto ao órgão federal fiscalizador do exercício profissional, podendo atuar
como pessoa física ou como responsável por pessoa jurídica, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por
aquele organismo e devidamente licenciado pelo Município. Diante dessas atribuições, o Município manterá um cadastro
dos profissionais e empresas legalmente habilitados, e não será considerado legalmente habilitado o profissional ou
empresas que estiverem em atraso com qualquer tributo municipal ”.
Referida afirmativa é EXATAMENTE, o contido nos artigos 22 a 24 da lei 1173, vejamos:
Veja a lei atualizada no link:
https://leismunicipais.com.br/a/pr/g/guaratuba/lei-ordinaria/2005/117/1173/lei-ordinaria-n-1173-2005-estabelece-o-codigo-deobras-e-posturas-do-municipio-e-da-outras-providencias
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Matéria: Agente de Fiscalização-Tarde (Domingo)
Número da questão: 29
Conforme se afere a, referida questão tem 2 respostas possíveis.
Nesta senda REQUER-SE a anulação desta questão, aos termos da já mencionada lei!
Inscrição: 235383
Data do Envio: 10/10/22 19:01
Respeitosamente opor RECURSO quanto ao gabarito provisório divulgado no dia 10/10/2022, especificamente na questão
número 29, para o Cargo de Agente de Fiscalização, visto que referida questão POSSUI 2 REPOSTAS CORRETAS!
A pergunta pedia que, segundo o Código de Obras e Posturas do Município de Guaratuba (Lei 11/73/05), respondesse a
alternativa CORRETA, e segundo o gabarito a resposta correta seria a alternativa ‘A’, vejamos:
Do conteúdo contido na alternativa ‘A’ (segundo o edital a resposta correta)
“Quando do Alvará de Aprovação, em caso de erro ou insuficiência de elementos, o representante será notificado, dentro do
prazo de 10 dias contados da data da entrada do projeto na Secretaria Municipal de Urbanismo, a fim de satisfazer as
exigências formuladas ou dar os esclarecimentos que forem julgados necessário”.
E de fato, esta resposta está correta de acordo com o artigo 51 da referida lei.
Do conteúdo TAMBÉM CORRETO contido na alternativa ‘D’
Consta na afirmativa, também correta, no ítem “D”, que:
D) “Profissional habilitado é o técnico registrado junto ao órgão federal fiscalizador do exercício profissional, podendo atuar
como pessoa física ou como responsável por pessoa jurídica, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por
aquele organismo e devidamente licenciado pelo Município. Diante dessas atribuições, o Município manterá um cadastro
dos profissionais e empresas legalmente habilitados, e não será considerado legalmente habilitado o profissional ou
empresas que estiverem em atraso com qualquer tributo municipal ”.
Referida

afirmativa

é

EXATAMENTE,

o

contido

nos

artigos

22

a

24

da

referida

lei,

vejamos:

Art. 22. Profissional habilitado é o técnico registrado junto ao órgão federal fiscalizador do exercício profissional, podendo
atuar como pessoa física ou como responsável por pessoa jurídica, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por
aquele organismo e devidamente licenciado pelo Município.
Art.

23.

O

Município

manterá

um

cadastro

dos

profissionais

e

empresas

legalmente

habilitados.

Art. 24. Não será considerado legalmente habilitado o profissional ou empresa que estiver em atraso com os impostos
m u n i c i p a i s .
Fonte:https://leismunicipais.com.br/a/pr/g/guaratuba/lei-ordinaria/2005/117/1173/lei-ordinaria-n-1173-2005-estabelece-o-codi
g o - d e - o b r a s - e - p o s t u r a s - d o - m u n i c i p i o - e - d a - o u t r a s - p r o v i d e n c i a s
Ou

seja,

referida

questão

tem

2

respostas

possíveis,

conforme

o

justificadamente

fundamentado.

Nesta senda REQUER-SE a anulação desta questão, visto que tem 2 respostas corretas, aos termos da já mencionada lei!
Certa do entendimento pela anulabilidade da questão, colocando-me à disposição para dirimir eventuais dúvidas.
Inscrição: 220514
Data do Envio: 10/10/22 19:39
ILUSTRE SENHOR REPRESENTANTE DA UNIOESTE/COGEPS
Respeitosamente opor RECURSO quanto ao gabarito provisório divulgado no dia 10/10/2022, especificamente na questão
número 29, para o Cargo de Agente de Fiscalização, visto que referida questão POSSUI 2 REPOSTAS CORRETAS!
A pergunta pedia que, segundo o Código de Obras e Posturas do Município de Guaratuba (Lei 11/73/05), respondesse a
alternativa CORRETA, e segundo o gabarito a resposta correta seria a alternativa ‘A’, vejamos:
Do conteúdo contido na alternativa ‘A’ (segundo o edital a resposta correta)
“Quando do Alvará de Aprovação, em caso de erro ou insuficiência de elementos, o representante será notificado, dentro do
prazo de 10 dias contados da data da entrada do projeto na Secretaria Municipal de Urbanismo, a fim de satisfazer as
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exigências formuladas ou dar os esclarecimentos que forem julgados necessário”.
E de fato, esta resposta está correta de acordo com o artigo 51 da referida lei.
Do conteúdo TAMBÉM CORRETO contido na alternativa ‘D’
Consta na afirmativa, também correta, no ítem “D”, que:
D) “Profissional habilitado é o técnico registrado junto ao órgão federal fiscalizador do exercício profissional, podendo atuar
como pessoa física ou como responsável por pessoa jurídica, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por
aquele organismo e devidamente licenciado pelo Município. Diante dessas atribuições, o Município manterá um cadastro
dos profissionais e empresas legalmente habilitados, e não será considerado legalmente habilitado o profissional ou
empresas que estiverem em atraso com qualquer tributo municipal ”.
Referida

afirmativa

é

EXATAMENTE,

o

contido

nos

artigos

22

a

24

da

referida

lei,

vejamos:

Art. 22. Profissional habilitado é o técnico registrado junto ao órgão federal fiscalizador do exercício profissional, podendo
atuar como pessoa física ou como responsável por pessoa jurídica, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por
aquele organismo e devidamente licenciado pelo Município.
Art.

23.

O

Município

manterá

um

cadastro

dos

profissionais

e

empresas

legalmente

habilitados.

Art. 24. Não será considerado legalmente habilitado o profissional ou empresa que estiver em atraso com os impostos
m u n i c i p a i s .
Fonte:https://leismunicipais.com.br/a/pr/g/guaratuba/lei-ordinaria/2005/117/1173/lei-ordinaria-n-1173-2005-estabelece-o-codi
g o - d e - o b r a s - e - p o s t u r a s - d o - m u n i c i p i o - e - d a - o u t r a s - p r o v i d e n c i a s
Lei Ordinária 1173 2005 de Guaratuba PR - Leis Municipais
LEI Nº 1173 DATA: 14 DE NOVEMBRO DE 2005. ESTABELECE O CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS DO MUNICÍPIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Câmara Municipal de Guaratuba, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte lei:
l e i s m u n i c i p a i s . c o m . b r
Ou

seja,

referida

questão

tem

2

respostas

possíveis,

conforme

o

justificadamente

fundamentado.

Nesta senda REQUER-SE a anulação desta questão, visto que tem 2 respostas corretas, aos termos da já mencionada lei!
Certa do entendimento pela anulabilidade da questão, colocando-me à disposição para dirimir eventuais dúvidas.
Inscrição: 221179
Data do Envio: 10/10/22 21:09
Ilustríssimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da questão supra
citada, pelos fatos e fundamentos...a seguir: segue cópia fiel do enunciado.
Com relação à previsão do Código de Obras e Posturas do Município de Guaratuba, assinale a alternativa
C O R R E T A :
Há um tamanho máximo de caracteres permitido para nomear um arquivo. Há
também caracteres que não podem ser utilizados para nomear um arquivo. Assinale a alternativa correta que
indica o tamanho e os alguns desses caracteres.
Em seu gabarito preliminar considerou como correta a alternativa A, sendo que conforme lei 1173/2005 a alternativa D
também está correta, assim havendo duas resposta corretas, não condizendo com o enunciado que implícito no que tange
"assinale a alternativa correta"
Conforme ementa regida pelo
SR. MINISTRO OG FERNANDES:
-influir na resposta do candidato”, sendo dever das bancas examinadoras “zelar pela correta formulação das questões, sob
pena de agir em desconformidade com a lei e o edital, comprometendo, sem sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos
candidatos durante quase toda uma vida”
Inscrição: 229155
Data do Envio: 11/10/22 12:31
Ilustríssimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da questão supra
citada, pelos fatos e fundamentos...a seguir: segue cópia fiel do enunciado.
Com relação à previsão do Código de Obras e Posturas do Município de Guaratuba, assinale a alternativa
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CORRETA: e segundo o gabarito a resposta correta seria a alternativa ‘A’,sendo que consta na afirmativa, também correta,
a alternativa “D”, a referida afirmativa está contida nos artigos 22 a 24 da referida lei.
Portanto há duas alternativas corretas.
https://leismunicipais.com.br/a/pr/g/guaratuba/lei-ordinaria/2005/117/1173/lei-ordinaria-n-1173-2005-estabelece-o-codigo-deobras-e-posturas-do-municipio-e-da-outras-providencias
Resposta aos Recursos
A alternativa D está incorreta, pois dispõe “qualquer tributo municipal”, enquanto a Lei 1.173/2005, em seu art. 24, prevê
apenas “impostos municipais”. Como o imposto é apenas uma das espécies de tributos, dentre 5 existentes, incorreto dizer
que “qualquer tributo municipal” seja o mesmo que “imposto municipal”. Portanto, questão mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Auxiliar da Educação Infantil-Tarde (Domingo)
Número da questão: 22
Inscrição: 235104
Data do Envio: 13/10/22 15:31
Achei as questões do cargo não compatíveis.
Resposta aos Recursos
não tem um questionameto da pergunta de forma clara, não tenhem o que se embasar na resposta
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Cuidador Social-Tarde (Domingo)
Número da questão: 24
Inscrição: 251225
Data do Envio: 11/10/22 2:35
24. "Sobre os primeiros três anos de vida da criança, marque a alternativa que NÃO corresponde ao desenvolvimento
i n f a n t i l . "
Analisando a resposta LETRA A."O desenvolvimento do tônus postural possibilita o sustento da cabeça por volta dos nove
meses de vida."
Esta afirmação corresponde SIM com o desenvolvimento infantil, apesar da criança comecar a desenvolver a habilidade de
sustentar a cabeça entre os 3 e 6 meses isso não faz com que o disposto "possibilita o sustento da cabeça por volta de 9
meses esteja errado", a não ser que estivesse derscrito: "apenas com 9 meses..."
O disposto na resposta LETRA A. não menciona em momento nenhum que a sustentação da cabeça APENAS OCORRERÁ
com 9 meses, mas sim que com 9 meses o tônus postural possibilita que seja possível, o que não impede que tenha
acontecido antes com 3 ou 6 meses por exemplo e que faz parte sim do desenvolvimento infantil.
Além disso, considerando que a referência é 3 anos = 36 meses e que o tônus postural COMEÇA a prover o sustento da
cabeça entre os 3 e 6 meses, pode-se interpretar que a idade de 9 meses está sim "por volta" da idade de 6 meses que é
aproximadamente quando a criança desenvolver.
"É importante lembrar, no entanto, que o desenvolvimento infantil varia de criança para criança. Uma pode começar a andar
aos 10 meses, enquanto outra aos 15 meses. Algumas poderão falar 20 palavras aos dois anos, e outras 50 palavras ou
m a i s . "
(https://institutoneurosaber.com.br/marcos-do-desenvolvimento-infantil-de-0-a-5-anos/)
Então o que está disposto na resposta LETRA A deve ser considerado que corresponde SIM ao desenvolvimento infantil
como questionado no enunciado da questão
e invalida que seja póssível ser utilizada como a resposta certa.
Resposta aos Recursos
Recurso indeferido.
O desenvolvimento do tônus postural que possibilita com que a cabeça seja sustentada pelo pescoço ocorre antes das 9
meses de vida, consequentemente não ocorre por volta de 9 meses de vida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 25
Inscrição: 251225
Data do Envio: 11/10/22 23:35
25. "Com relação ao desenvolvimento infantil, em geral, após os três primeiros anos de vida, identifique a alternativa
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E R R A D A . "
A resposta indicada pela LETRA A. "A criança com 4 anos consegue pular em um pé só, aprende a atirar bolas, sabe lavar
as mãos e o rosto, sobe e desce escadas alternando os pés." está ERRADA.
"...,aprende a atirar bolas,..."
Com a idade de 4 anos a criança já tem essa habilidade, o que acontece aos 4 anos é que a criança aprimora essa
habilidade, arremessando com maior segurança e utilizando o movimento do cotovelo.
Segue referência:
REFERÊNCIA 1: " Até os 2 anos:
Andam ou correm para os lados; Comem em algum utensílio; Conseguem subir ou descer degraus ou arremessar uma bola
com a força característica de sua idade."
(https://institutoneurosaber.com.br/coordenacao-e-habilidades-motoras-o-que-esperar-em-diferentes-idades/#:~:text=%E2%
80%93%20At%C3%A9%20os%202%20anos&text=Conseguem%20subir%20ou%20descer%20degraus,for%C3%A7a%20c
a r a c t e r % C 3 % A D s t i c a % 2 0 d e % 2 0 s u a % 2 0 i d a d e . )
REFERÊNCIA 2:"Aos 24 meses de idade, ele consegue jogar objetos pequenos e leves (como uma bola de tênis) para
frente usando as mãos acima ou abaixo dos ombros."
(https://blog-pt.k inedu.com /a-habilidade-para-jogar-um -objeto-e-o-desenvolvim ento-m otor-do-seu-f ilho/)
Pode-se considerar que o disposto na resposta LETRA A. está errado, uma vez que se a criança com 24 meses já tem essa
habilidade, ela pode apenas se desenvolver com 4 anos.
Sendo assim, essa questão tem duas respostas LETRA A. e LETRA C.
Resposta aos Recursos
Recurso indeferido.
A palavra "aprende" na alternativa, não impõe temporalidade, início ou fim para o aprendizado. Conforme
https://www.sinonimos.com.br, aprender é praticar, treinar, desenvolver uma habilidade prática.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 251225
Data do Envio: 11/10/22 2:39
"27. O cuidado com a troca de fraldas é primordial para manter a boa saúde da pele do bebê. Assim, em relação a esse
cuidado, identifique a alternativa INCORRETA."
Referente a resposta LETRA A. "Não é preciso trocar a fralda descartável toda vez que o recém-nascido urinar."
Esta afirmativa está INCORRETA. O disposto na resposta LETRA A. permite mais de um tipo de interpretação.
"Tanto as fezes quanto a urina do bebê possuem substâncias muito irritantes para a pele. Por mais que a fralda descartável
tenha um alto poder de absorção, ainda ficam resíduos dessas substâncias em contato com a pele, podendo provocar as
tão temíveis assaduras."
(http://www.draleticiarubim.com.br/fralda-qual-e-a-frequencia-correta-de-troca/)
TODA VEZ que o recém nascido urinar na fralda torna-se indispensável a troca da mesma, mas isso não significa
necessariamente que TODAS AS VEZES que ocorrer o evento urina será necessessário.
A fralda com urina pode parmanecer no recém nascido por até aproximadamente 3 horas, mesmo que aconteçam outros
eventos de urina(não extrapolando a capacidade da fralda) ou que aconteça apenas um evento urina, esta troca não pode
deixar de acontecer, justamente em função de manter a boa saúde da pele do bebê conforme enunciado.
Pode-se afirmar que: TODA VEZ que um recém nascido urina, terá que ser feita a troca da fralda, mesmo que TODAS AS
VEZES não.
Sendo assim: além da resposta LETRA C. (indicada no gabarito preliminar), a resposta LETRA A. também deve ser
considerada INCORRETA. Resultando em duas respostar corretas.
Inscrição: 220667
Data do Envio: 11/10/22 8:41
letra A tambem incorreta
Em tempo, julga-se pertinente a orientação em relação a troca de fraldas, sempre que
possível, pois Fernandes et al. (2014) explicam que alguns bebês costumam ter dermatite na área
das fraldas, sendo o melhor tratamento a prevenção, por isso, recomenda-se manter o bebê sempre
l i m p o .
- Na troca de fraldas, a fim de evitar as assaduras, os cuidadores devem secar bem
o bebê após o banho e não podem utilizar talcos (BRASIL, 2017).
Procedimentos para troca de fralda:
lavar as mãos; calçar as luvas, no caso de profissional de saúde; retirar a fita adesiva
da fralda com delicadeza, devido ao ruído excessivo; observar a integridade da pele;
limpar região perineal de dentro para fora, com algodão umedecido em água morna;
limpar região perianal e nádegas, lateralizando o bebê – nunca elevar seus quadris
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pelas pernas; secar a pele com ajuda de panos macios ou algodão; utilizar pomadas
ou cremes, quando indicado e prescrito; colocar fralda limpa, observando o tamanho
apropriado; posturar o bebê em seu leito; organizar material utilizado; retirar as
luvas e lavar as mãos; registrar em folhas próprias quantidade, características das
eliminações e integridade da pele (BRASIL, 2017, p. 244).
Inscrição: 249691
Data do Envio: 12/10/22 12:04
nesta questão, em relação a troca de fraldas, o gabarito considerava a letra 'C' como INCORRETA, porém, a letra 'A' é a
resposta solicitada, pois a troca de fraldas deve ser feita toda vez que o recem nascido urinar, para evitar a propagação de
bactérias, de acordo com todos os principais especialistas na aréa, Inclusive a sociedade brasileira de pediatria.
https://www.draleticiarubim.com.br/fralda-qual-e-a-frequencia-correta-de-troca/#:~:text=Por%20que%20a%20troca%20frequ
ente,provocar%20as%20t%C3%A3o%20tem %C3%ADveis%20assaduras.
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/novo-documento-traz-atualizacoes-sobre-os-cuidados-com-a-pele-do-recem-n
ascido-durante-o-periodo-neonatal/
Inscrição: 256040
Data do Envio: 13/10/22 11:45
Solicito a anulação da questão número "27" Cargo Cuidador
Social - Questoes Especificas
Respostas Incorretas solicitadas no anunciado, seriam alternativa "B", "C" e "E".
Resposta aos Recursos
Recurso indeferido.
As fraldas descartáveis possuem tecnologia para absorção da urina. Desta maneira, elas devem ser trocadas quando a
quantidade de urina exceder sua capacidade de absorção, o que pode ocorrer após vários episódios de eliminação urinária.
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/o-que-seria-de-nos-sem-fraldas-e-absorventes-higienicos-descartaveis/
A higiene da pele do bebê sempre deve ser suave, uma vez que a pressão sobre ela pode causar lesões. A limpeza da pele
sempre é do menos contaminado para o mais contaminado, por isso de frente (genitais) para trás (ânus). Nos primeiros
dias/meses de vida, em geral, existe uma maior frequência de evacuação, quando existe menor flora intestinal.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 28
Inscrição: 220667
Data do Envio: 11/10/22 8:47
a letra B tambem incorreta segundo o site (fonte: https://www.unicef.org/brazil/
segundo esse site naos consta a letra b do gabarito
segundo o site sao 18 vacinas segue
Saiba quais são os imunizantes que fazem parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI)
As vacinas são ofertadas nos postos de saúde gratuitamente
BCG – Protege contra formas graves de tuberculose: meníngea e miliar. É composta por uma bactéria viva atenuada e deve
ser administrada uma dose única ao nascer.
Hepatite B – Imuniza contra a hepatite B. É composta por antígeno recombinante de superfície do vírus purificado. Deve ser
administrada, por via intramuscular, uma dose ao nascer, o mais precocemente possível, nas primeiras 24 horas,
preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade.
DTP+Hib+HB (Penta) – Utilizada no combate à difteria, ao tétano, à coqueluche, à Haemophilus influenzae B e à hepatite B.
Três doses devem ser administradas, por via intramuscular, aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as
doses, mínimo de 30 dias.
Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada) – É administrada em três doses e é composta pelo vírus inativado tipos 1, 2 e 3 no
combate à poliomielite. A primeira dose dever ser administrada aos 2 meses, a segunda aos 4 meses e a terceira dose aos
6 meses de vida da criança. A orientação é aplicar injeção em intervalo máximo de 60 dias e o mínimo de 30 entre uma e
outra por via intramuscular.
Pneumocócica 10 valente (Pncc 10) – Administrada no combate a pneumonias, meningites, otites e sinusites pelos sorotipos
que compõem a vacina. O esquema vacinal consiste na administração de duas doses e um reforço. A primeira deve ser
administrada aos 2 meses de idade, a segunda aos 4 e o reforço aos 12 meses. A administração é realizada por via
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i n t r a m u s c u l a r .
Rotavírus humano G1P1 (VRH) – Protege contra a diarreia causada pelo rotavírus. Devem ser administradas duas doses,
aos 2 e 4 meses de idade, por via oral.
Meningocócica C (conjugada) – Protege contra a meningite meningocócica tipo C. Devem ser administradas, por via
intramuscular, duas doses, aos 3 e 5 meses de idade e um reforço aos 12 meses.
Febre amarela (atenuada) – Protege contra a febre amarela. Deve ser administrada, por via subcutânea, uma dose aos 9
meses de vida e uma dose de reforço aos 4 anos de idade.
Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada) – Protege contra o poliovírus tipo 1 e 3 e é administrada como reforço, por via oral,
sendo o primeiro realizado aos 15 meses e o segundo aos 4 anos de idade.
Difteria, tétano, pertussis (DTP) – Protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche e é administrada como reforço, por via
intramuscular, sendo o primeiro realizado aos 15 meses e o segundo aos 4 anos de idade.
Sarampo, caxumba, rubéola (SCR) – Composta pelo vírus vivo atenuado do sarampo, da caxumba e da rubéola. A primeira
dose deve ser administrada, por via subcutânea, aos 12 meses de idade e o esquema de vacinação deve ser completado
com a administração da vacina tetra viral aos 15 meses de idade (corresponde à segunda dose da vacina tríplice viral e à
primeira dose da vacina varicela).
Sarampo, caxumba, rubéola, varicela (SCRV) – Composta pelo vírus vivo atenuado do sarampo, caxumba, rubéola e
varicela. Corresponde a segunda dose da vacina tríplice viral e deve ser administrada aos 15 meses de idade por via
s u b c u t â n e a .
Hepatite A (HA) – Combate a doença de mesmo nome e é um antígeno do vírus da hepatite A, inativada. Deve ser
administrada uma dose aos 15 meses de idade por via intramuscular.
Varicela – Composta do vírus vivo atenuado da varicela. Deve ser administrada, por via subcutânea, uma dose aos 4 anos
de idade. Corresponde à segunda dose da vacina varicela, considerando a dose de tetra viral aos 15 meses de idade.
Difteria, tétano (dT) – Protege contra a difteria e o tétano. Deve ser administrada, por via intramuscular, a partir de 7 anos de
idade. Se a pessoa estiver com esquema vacinal completo (três doses) para difteria e tétano, administrar uma dose a cada
10 anos após a última dose.
Papilomavírus humano (HPV) – Responsável por combater o papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante). Duas
doses devem ser administradas, por via intramuscular, com intervalo de seis meses entre as doses, nas meninas de 9 a 14
anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias) e nos meninos de 11 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias).
Pneumocócica 23-valente (Pncc 23) – É indicada no combate a meningites bacterianas, pneumonias, sinusite, etc. Deve ser
administrada, por via intramuscular, uma dose em todos os indígenas a partir de 5 anos de idade sem comprovação vacinal
com as vacinas pneumocócicas conjugadas.
Influenza – Protege contra a influenza. Deve ser administrada, por via intramuscular, uma ou duas doses durante a
Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, conforme os grupos prioritários definidos no Informe da Campanha.
F o n t e
Ministério da Saúde,
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/sus-disponibiliza-18-vacinas-para-criancas-e-adolescentes – Site acessado
em 22 de abril de 2021.
Inscrição: 249691
Data do Envio: 12/10/22 11:47
Nesta questão,a pergunta era para identificar qual doença NÃO era prevenivel por vacina. O gabarito considerou a opção 'A'
Leucemia, porém nenhuma das opções estão corretas, pois todas são preveniveis por vacinas, inclusive oferecidas pelo
programa de imunização do Sistema Unico de Saúde do Brasil. Em relação a Leucemia, No Brasil, a vacina Hib faz parte da
caderneta da vacinação da criança e é oferecida pelo Sistema Unico de Saúde (SUS). A primeira dose é aplicada aos 2
meses, a segunda, aos 4, e a terceira, aos 6. A imunização é a única forma de prevenir contra a bactéria Haemophilus
influenzae tipo B, que atinge, principalmente, crianças de até 5 anos.
https://vacinacenter.com.br/pesquisa-mostra-como-vacina-ajuda-no-combate-ao-cancer-infantil/
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https://revistacrescer.globo.com/Bebes/Saude/noticia/2015/05/vacina-contra-hib-reduz-o-risco-de-leucemia-linfoide-aguda-e
m-criancas-em-ate-20-diz-estudo.html#:~:text=Vacina%20contra%20HiB%20reduz%20o,diz%20estudo%20%2D%20Revista
%20Crescer%20%7C%20Sa%C3%BAde
Resposta aos Recursos
Recurso indeferido.
No caso de câncer de colo de útero, a prevenção é feita por meio da vacina contra o HPV.
Não existe vacina utilizada para a prevenção de Leucemia. Apenas existem estudos em andamento que buscam relacionar
o efeito de outras vacinas sobre a prevenção da Leucemia, mas ainda sem o consenso científico para seu uso.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Facilitador de Oficinas-Tarde (Domingo)
Número da questão: 24
Inscrição: 255189
Data do Envio: 13/10/22 13:33
Segundo a questão de número 23, “Desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de
pessoas dentro de uma mesma sociedade. Isso se torna um problema para uma região ou país quando as distâncias entre
as rendas são muito grandes, dando origem a fortes disparidades”, nesta definição já se inclui a questão da desigualdade
econômica, sendo assim torna-se lógico considerar que não seria necessário outro termo “desigualdade econômica” como
um outro tipo de desigualdade, seria redundante.
Além disso com uma breve pesquisa no Google conseguimos constatar que “desigualdade linguística” (alternativa
considerada a correta pelo gabarito provisório) é citada em diversas matérias e artigos científicos como um tipo de
desigualdade (o que já era de meu conhecimento por eu ser um profissional da área de comunicação). Devido a estes dois
fatos apresentados, não haveria alternativa correta para assinalar, pois todas seriam consideradas tipos de desigualdades.
Sendo assim eu segui a lógica de considerar a alternativa “A” pois como mencionado aqui, a definição de desigualdade
social dada na questão 23 já englobaria a perspectiva econômica, deste modo optei por assinalar a opção “menos pior”
dentre todas.
Resposta aos Recursos
Há a variação linguística, esse é o termo correto a ser utilizado nas áreas de Letras e Comunicação.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 25
Inscrição: 245025
Data do Envio: 13/10/22 10:50
A partir gabarito divulgado por essa banca examinadora, solicito a revisão da correção da questão de número 25
considerando como certa duas das alternativas, com vistas a majorar a nota obtida por meio da anulação da questão. O
enunciado da questão considera que dentre as alternativas estariam programas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde
(SAPS), com exceção de uma. Ocorre que duas das alternativas apresentam erro, pois além da resposta originalmente
considerada “Brasil Alfabetizado”, não se denomina como um dos programas da SAPS o “Médicos com o Brasil”, conforme
consulta realizada em site oficial contendo a listagem dos programas. Os programas listados também inexistem na portaria
de consolidação nº 1, de 2 de junho de 2021 que consta a consolidação das normas sobre Atenção Primária à Saúde e
regulamenta as políticas, programas e planos que estão sob gestão da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS).
R e f e r ê n c i a s :
Ministério da Saúde Governo Federal do Brasil Português (Brasil) (www.gov.br/saude/pt-br/)
PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 1, DE 2 DE JUNHO DE 2021 - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 1, DE 2 DE
JUNHO DE 2021 - DOU - Imprensa Nacional (in.gov.br)
Resposta aos Recursos
A questão aplicada no concurso não faz referência a um período de tempo específico, logo foram considerados para a
elaboração da questão programas que existem ou já fizeram parte dos programas voltados para a atenção primária em
saúde.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 26
Inscrição: 245025
Data do Envio: 13/10/22 10:52
Prezada banca examinadora, venho respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da questão nº. 26 da prova
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objetiva do Concurso Público da prefeitura de Guaratuba Paraná, segundo os fundamentos a seguir declinados:
A Ilustríssima banca examinadora, em seu gabarito preliminar considerou como correta a alternativa contendo a sigla
“PNAC”, como a única sem relação com a saúde, objetivo do enunciado.
Ocorre que, três das demais assertivas pontuam siglas de programas de Assistência Social no Brasil. Porém, tais
programas permeiam a inserção social e proteção social aos beneficiários, sem relação direta com a assistência em saúde,
contrário ao exemplo do enunciado que cita o “SUS” Sistema Único de Saúde, bem como uma das alternativas, que cita o
“ENSP” Escola Nacional de Saúde Pública.
Ademais, na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, encontramos em seu
artigo 2° os objetivos da Assistência Social no Brasil, como exemplo a habitação, inserção em mercado de trabalho e
garantia de salário mínimo. Em nenhum dos incisos a saúde é listada como um dos objetivos, excluindo a relação direta
entre essas duas áreas assistenciais.
Ante ao exposto, faz-se imperiosa a alteração do gabarito preliminar, sendo necessária a anulação da questão
considerando haver mais de uma alternativa correta.
Resposta aos Recursos
A assistência social está diretamente relacionada com a área da saúde pública, portanto, a única alternativa que não possui
relação direta com a saúde pública é a que contém a sigla PNAC.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Orientador Social-Tarde (Domingo)
Número da questão: 21
Inscrição: 246118
Data do Envio: 12/10/22 14:06
Em nenhum momento foi abordado fatores históricos nos tópicos do edital.
Capitalismo ? Revolução Industrial ?Neoliberalismo ?
Inscrição: 234922
Data do Envio: 13/10/22 7:20
21- Na frase “em decorrência das lutas dos trabalhadores no século XIX e XX, contra as condições predatórias de trabalho,
no auge do desenvolvimento e da expansão do capitalismo industrial, é instituída uma nova geração de direitos: os direitos
sociais.” A palavras PREDATÓRIO, na frase, entende-se o predador, no sentido de como se fosse uma caça ao animal.
Segundo o dicionário MICHAELIS, PREDATÓRIO:
Resposta aos Recursos
No edital consta o conteúdo sobre "Noções sobre direitos humanos e sociais", a questão 21 trata da formação histórica dos
direitos sociais.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 24
Inscrição: 251565
Data do Envio: 12/10/22 11:08
A questão nº 24 de conhecimentos específicos que fala sobre direitos humanos deve ser anulada, pois não consta o tema
no conteúdo programático do edital. Ademais menciona um escritor, sem a adequada referência bibliográfica, apenas
Simões (2008), ora, nem mesmo após a realização da prova foi possível corrigir a questão. Para cobrar tal doutrina deveria
constar no edital a referida obra, o que realmente não ocorreu, ou ao menos o tema Direitos Humanos deveria constar no
edital e não constou. Assim sendo, a questão deve ser anulada.
Inscrição: 246118
Data do Envio: 12/10/22 14:08
Conteúdo fora dos abordados no edital.
Fonte e fundamento dos direitos humanos para Simões? Nem nas melhores das interpretações do edital o candidato
estudaria isso.
Resposta aos Recursos
Consta no conteúdo o item "Noções sobre direitos humanos e sociais", portanto o conteúdo foi apresentado em edital!
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 28
Inscrição: 251565

Data do Envio: 12/10/22 11:08
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A questão de conhecimentos específicos de nº 28 tem mais de uma resposta correta, pois o CRAS no que tange a equipe é
multidisciplinar, se no enunciado falasse dos serviços realizados pelo CRAS aí seria mais aceitável a resposta
interdisciplinar, não obstante o CRAS também pode ser considerado transdisciplinar.
A fundamentação do alegado encontra-se facilmente em artigos da internet. Cita-se como exemplo o seguinte;
“De acordo com o apresentado na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência
Social (NOB-RH/SUAS, 2006) a equipe de trabalho referenciada de um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
deve ser constituída de forma multidisciplinar ou multiprofissional, ou seja, deve apresentar em seu quadro funcional básico:
técnicos de nível superior (assistentes sociais, psicólogos e cientistas sociais/antropólogos) e técnicos de nível médio
(auxiliares administrativos e cuidadores).”
“Encontrar uma definição para o termo “interdisciplinaridade”, que se trata de um movimento, um conceito, uma prática em
processo de construção e desenvolvimento mostrou-se uma tarefa nada fácil, uma vez que a palavra além de complexa
envolve equívocos e possibilidades variadas, que reflete um conjunto muito heterogêneo de experiências, realidades,
hipóteses e projetos, não havendo, segundo Alves et al (2004), um consenso entre os estudiosos do tema e nem entre os
autores que realizam esta discussão “[...] capaz de unir epistemólogos, filósofos e educadores”. Mas, em quase todos os
autores pesquisados, foi possível encontrar como fonte-base os estudos dos autores Japiassu (1976) e Fazenda (2001 e
2008), os quais estão relacionados respectivamente à área epistemológica e pedagógica..”
Portanto, a presente questão tinha mais de uma resposta correta, devendo ser anulada.
Inscrição: 234922
Data do Envio: 13/10/22 7:22
28- Esta questão deve ser anulada, pois há mais de uma alternativa certa. Pode ser multidisciplinar, interdisciplinar ou
p l u r i d i s c i p l i n a r .
(...) por detrás destas quatro palavras, multi, pluri, inter e transdisciplinaridade, está uma mesma raiz – a palavra disciplina.
Ela está sempre presente em cada uma delas. O que nos permite concluir que todas elas tratam de qualquer coisa que tem
a ver com as disciplinas. Disciplinas que se pretendem juntar: multi, pluri, a ideia é a mesma: juntar muitas, pô-las ao lado
uma das outras. Ou então articular, pô-las inter, em inter- relação, estabelecer entre elas uma ação recíproca. O sufixo trans
supõe um ir além, uma ultrapassagem daquilo que é próprio da disciplina (POMBO, 2005)
POMBO, Olga; LEVY, Teresa; GUIMARAES, Henrique. A Interdisciplinaridade: Reflexão e Experiência. Lisboa: ed. Texto,
1 9 9 3 .
Segundo o dicionário, https://michaelis.uol.com.br/:
m u l t i d i s c i p l i n a r
m u l • t i • d i s • c i • p l i • n a r
adj m+f
P E D A G
1 Relativo a multidisciplinaridade.
2 Que envolve ou estabelece relações entre várias disciplinas ou áreas de conhecimento: Uma equipe multidisciplinar
analisará o caso mais profundamente.
i n t e r d i s c i p l i n a r
i n • t e r • d i s • c i • p l i • n a r
adj m+f
1 Comum a duas ou mais disciplinas.
2 Que envolve duas ou mais áreas de conhecimento ou de estudo.
p l u r i d i s c i p l i n a r
p l u • r i • d i s • c i • p l i • n a r
adj m+f
1 Relativo a várias disciplinas.
2 Diz-se de currículo, área de pesquisa etc. que envolvem várias disciplinas.
Resposta aos Recursos
A questão está de acordo com as Orientações Técnicas para Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Técnico Administrativo-Tarde (Domingo)
Número da questão: 21
Inscrição: 249359
Data do Envio: 11/10/22 14:14
Nesta referida questão foi observada 2 alternativas exatamente iguais, letras A e E.
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Data do Envio: 11/10/22 18:08
RECURSO - QUESTÃO 21 DA PROVA OBJETIVA

DE

NÍVEL

MÉDIO

-

TÉCNICO

ADMINISTRATIVO

Pois bem, entende-se que a questão supra está eivada em nulidade, haja vista a existência de duas alternativas corretas,
diante da proposta oferecida pelo enunciado. O cerne da questão esta na identificação do ente publico correto, com base na
analise de suas atividades, que por resumo seria atividade de interesse social, sem fins lucrativos e pertencente à
administração publica indireta, logo, as alternativas devem ser analisadas única e exclusivamente sobre esta ótica. Ocorre
que em gabarito provisório publicado pela UNIOESTE, reconheceu-se como alternativa correta apenas a opção “fundações
públicas”. Porém em completa inconformidade com o entendimento da banca, entende-se que AUTARQUIAS também se
enquadram com perfeição na proposta oferecida pela questão. A título exemplificativo, temos o INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (Ibama), que em sua definição legal, nos termos do
artigo 2 da LEI Nº 7.735, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1989, é uma autarquia federal sem fins lucrativos com atividades
voltadas ao meio ambiente, tema de interesse social e dever do Estado. Nesse sentido, considera-se ainda a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (Ufpr), que também por definição legal, nos termos dos artigos 1 e 2 da do
Estatuto da Universidade Federal do Paraná - UFPR em conjunto com a LEI 1950/1969, também é uma autarquia que
possui atividades voltadas à educação e pesquisa cientifica, temas também de interesse social e dever do Estado. Diante
das disposições supra, torna-se explicito o equivoco em considerar como correta apenas uma das alternativas, sendo
indubitável que diante dos exemplos apresentados constata-se a existência de duas alternativas corretas, assim. Valendo
relembrar que toda autarquia é pertencente a administração ao indireta do Estado. Assim sendo, pugna-se pela
consideração de nulidade sobre a questão 21 da prova objetiva de nível médio - Técnico Administrativo, consequentemente
a reconsideração sobre a pontuação devida pela questão para cada participante, nos termos dos Itens 10.4 e 10.5 do Edital
0 0 1 / 2 0 2 2 .
R E F E R Ê N C I A S .
I B A M A :
https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/sobre-o-ibama
https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/sobre-o-ibama#atribuicoes
h t t p : / / w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / l e i s / L 7 7 3 5 . h t m
U F P R
h t t p : / / w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / l e i s / 1 9 5 0 - 1 9 6 9 / l 1 2 5 4 . h t m
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2021/05/Estatuto-da-UFPR-alterado-em-12.05.2021-ultima-alteração-Res-0
6-21-COUN.pdf
Resposta aos Recursos
as 5 respostas são
A u t a r q u i a s .
Fundações públicas
Empresas públicas
Sociedades de Economia mista
Secretarias de governo
portanto elas não se repetem
e a alternativa correta a letra B
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 24
Inscrição: 251647
Data do Envio: 11/10/22 15:07
Enunciado: 24. O direito administrativo, em síntese, tem como objeto:
I - as relações internas à administração pública - entre os órgãos e entidades administrativas, uns com os outros, e entre a
administração e seus agentes, estatutários e celetistas.
II - as relações entre a administração e os administrados, regidas predominantemente pelo direito público ou pelo direito
privado.
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III - a estrutura da União, do Estado e dos Municípios, a organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e
exercício do poder, bem como a limitação desse poder, por meio, especialmente, da previsão dos direitos e garantias
f u n d a m e n t a i s .
IV - as atividades de administração pública em sentido material exercidas por particulares sob regime predominante de
direito público, tais como a prestação de serviços públicos mediante contratos de concessão ou de permissão.
Gabarito: D
Solicitação de revisão: Alternativa II, tida como correta: “as relações entre a administração e os administrados, regidas
predominantemente pelo direito público ou pelo direito privado”.
Fundamentação: Da referida alternativa, deduz-se, pelo caráter impositivo da conjunção ou, que “as relações entre a
administração pública e os administrados são regidas, predominantemente, pelo direito privado, em substituição ao direito
público”, pois o conectivo ou implica dois termos ou duas orações de sentido distinto, duas alternativas que se excluem uma
à outra. Como aponta o significado de “ou” nos principais dicionários on line da língua portuguesa.
Dicionário DICIO on line – (https://www.dicio.com.br/ou/)
a)Indica uma coisa ao invés de outra; em que há dúvida, oposição: vencer ou morrer.
b)[Gramática] Indica possível substituição de uma coisa por outra ou outras: remédio por via oral ou por via venosa.
Dicionário Michaelis on line - (https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=ou)
c)Serve

para ligar por coordenação palavras ou orações que indicam alternância ou exclusão: Ou ele fala ou come.

Dessa forma, a doutrina não admite em hipótese nenhuma que as relações entre a administração pública e os administrados
seja regida (de forma exclusiva como a inferida pela conjunção “ou”) pelo direito privado.
No mais, existe uma separação clara dos ramos do direito público e do direito privado, não se admitindo sobreposição entre
os seus objetos, nem a conclusão que o direito privado é capaz de reger a relação entre a administração e os administrados.
Também deve-se considerar, para a análise dessa separação, os objetos relacionados aos dois ramos do direito, a questão
relacionada aos critérios de distinção entre o direito público e o direito privado. O Jurista Franco Montoro menciona que
alguns autores, como Holiger, chegaram a catalogar mais de cem critérios. De todos os critérios utilizados, três costumam
ter mais destaque: o do interesse, do sujeito e da subordinação.
Complementarmente, ensinam os seguintes doutrinadores:
1.Prof.ª Maria Sylvia Zanella Di Pietro define o direito administrativo como "o ramo do direito público que tem por
objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, e a atividade jurídica
não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública"
2.Hely Lopes mencionou três pressupostos que também podem ser considerados norteadores da interpretação do
Direito Administrativo. A primeira delas é a desigualdade jurídica entre a administração e os administrados; este,
“diferentemente do direito privado, estabelece uma supremacia do Poder Público sobre os cidadãos”, justamente para
coordenar as funções públicas para o bem da coletividade. Logo, os direitos coletivos estão acima dos direitos individuais e
isso não quer dizer que os individuais não estejam sendo respeitados por essa mesma máxima.
3.Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello aduz um conceito sintético de direito administrativo, definindo-o como "o
ramo do Direito Público que disciplina a função administrativa e os órgãos que a exercem".
Dessa forma se observa que a doutrina exclui qualquer referência ao direito privado como substituto do direito público nas
relações entre a administração e os administrados.
Em suma,
O direito público é o conjunto de normas jurídicas que se referem às atividades públicas. O direito privado é conjunto de
normas jurídicas relativas às atividades privadas. Atividades públicas e privadas são aquelas assim definidas na ordem
jurídico-positiva. E todas as atividades públicas são funcionalizadas. É por isso que também se mostra possível definir o
direito público como aquele incidente sobre as funções públicas (legislativa, jurisdicional, administrativa e de governo). A
principal utilidade nessa distinção reside na diferença de regime. No direito brasileiro, o direito público tem como base os
princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público. O primeiro
fundamenta os poderes estatais; o segundo, suas limitações. É por isso que o princípio da supremacia não pode ser
aplicado sem levar em consideração a indisponibilidade. Mais do que isso, seria até mesmo possível falar num só princípio,
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o do interesse público, nas suas vertentes de supremacia e indisponibilidade. Dão compostura jurídico-positiva a esses
princípios, as normas do Estado Democrático e Social de Direito, república e federação. E, além disso, vige aqui um
princípio de competência: as atividades públicas são somente aquelas fixadas na ordem jurídica. As demais estão situadas
no campo privado e sujeitas ao regime jurídico privado.
O direito privado, por sua vez, tem como fundamento o princípio da autonomia da vontade. No direito brasileiro, as pessoas
podem executar as atividades que assim desejarem, desde que não haja lei em sentido contrário (art. 5º, II, da Constituição).
As pessoas podem livremente contratar com outras pessoas, determinar o contéudo do contrato e seus efeitos. Também é
possível haver a união de esforços entre as pessoas, seja para se casarem, seja para criar novas pessoas (as pessoas
jurídicas). Não havendo na lei nada em contrário, há a permissão. A exceção é a funcionalização, tal como ocorre em
relação à propriedade. Assim, as pessoas têm o dever de usar, fruir, gozar e dispor de seus bens em vista da sua função
social. Não havendo contraposição com tal função, haverá liberdade. No direito privado, portanto, vige um princípio de
liberdade. A explicitação desse regime jurídico (público e privado) cabe à dogmática do direito público e à dogmática do
direito privado. No primeiro caso, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito processual (civil, penal e
trabalhista), o direito penal e outros. No segundo, o direito civil, o direito comercial, o direito do consumidor e o direito do
trabalho.
Inscrição: 250567
Data do Envio: 11/10/22 17:11
O direito constitucional precede ao direito administrativo. Este tem como origem a limitação de poder que se inaugura com a
submissão do Estado ao princípio da legalidade. Ou seja estrutura da União, do Estado e dos Municípios, a organização de
suas instituições e órgãos, os modos de aquisições e o exercício de poder devem seguir primariamente os direitos e
garantias fundamentais, já que a constituição é a carta máxima que rege as relações de direito e a legalidade de seus atos.
Com isso, todas as afirmativas estão corretas, o que torna a letra E correta. Solicito a alteração da alternativa de resposta da
questão.
Inscrição: 230205
Data do Envio: 11/10/22 21:13
O objeto de um determinado ramo do Direito é, exatamente, o conjunto de fenômenos regulado por suas normas. Ou, dito
em outras palavras, os fatos sobre os quais incidem suas normas, dando-lhes tratamento jurídico diferenciado. Somente o
direito administrativo regula os serviços públicos. Não há, portanto, uma identidade necessária entre o objeto do direito
administrativo e a noção de serviço público.
f i l e : / / / C : / U s e r s / L u k a v y / D o w n l o a d s / 4 7 1 6 - 2 2 1 7 9 - 6 - P B . p d f
NÃO HÁ RESPOSTA CORRETA PARA ESSA QUESTÃO.
Inscrição: 251401
Data do Envio: 11/10/22 22:15
Peço encarecidamente a revisão da questão pela banca, pois o gabarito deveria ser a alternativa "E".
O gabarito provisório apontou a alternativa "D" como correta, Porém para que tal assertiva estivesse certa, seria necessário
que o item III da questão estivesse incorreto, o que não ocorre.
O item III dita que um dos objetos do direito administrativo é a estrutura da União, dos Estados, dos Municípios, a
organização de suas instituições e órgãos. O que está correto, já que tal conteúdo é encontrado na matéria da organização
da Administração pública, que cita todo o mencionado e utiliza o artigo 37 da Constituição Federal de 1988 como base.
Prosseguindo, o item III também menciona que a aquisição e exercício do poder, bem como a limitação desse poder por
meio da previsão dos direitos e garantias fundamentais também é objeto dessa normativa. Isso também está correto, pois é
o conteúdo trabalhado na matéria de Poderes Administrativos, que estuda tudo isso. Essa matéria trata das formas de poder
que o Estado pode exercer sobre seus subordinados ou sobre a sociedade e os limites de atuação ( como o poder de
polícia, que é exercido sobre os cidadãos e deve ser limitado para não extrapolar os limites de sua atuação e ,assim, ferir os
direitos fundamentais das pessoas, os quais não precisariam ser ofendidos para a aplicação de tal poder,além disso, caso
algum desses princípios seja ferido, há as garantias fundamentais para cobrar esses direitos).
Além disso, a assertiva não pode considerar o item III incorreto apenas pela omissão de algum termo, como o Distrito
Federal, já que não utiliza palavras restritivas no enunciado. Pelo contrário, usa o termo "em síntese", dessa forma,
induzindo o candidato a responder de forma ampla e não específica. Ademais, caso a omissão de termos fosse a
justificativa da questão, o item IV também deveria estar incorreto, tendo em vista a omissão da Autorização, que também é
uma forma do Estado autorizar um particular à execução de serviços públicos.
Tendo em vista os argumentos apresentados, o gabarito correto deveria ser a alternativa "E" ( I, II, III e IV estão corretas).
Inscrição: 242455
Data do Envio: 13/10/22 9:26
A luz do direito administrativo na Constituição Federal aduz-se, além das assertivas I, II e IV dadas como corretas na
resposta da questão, a estrutura de divisão das entidades governamentais, como: A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, e no caso das suas instituições e órgãos não estarem discriminados, subentende-se que se refere a
administração direta e indireta, como destaca; ademais, nos direitos e garantias fundamentais da Constituição, elencam-se
os direitos dos cidadãos brasileiros e estrangeiros no país, desta forma limitando o poder de atuação do Estado, a fim de
garantir esses direitos. Portanto, enquadra-se a assertiva III como correta na questão.
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Inscrição: 224678
Data do Envio: 13/10/22 10:42
Prova aplicada domingo dia 09/10/2022.
Técnico Administrativo.
Leonardo Francisco Dias.
CPF 089.641.969-02.
sala 11, carteira 30.
Venho por meio dessa justificava pedir a anulação da questão n° 24, que se encontra dentro dos conhecimentos específicos
para o cargo de técnico Administrativo, a questão pede a alternativa correta em relação ao OBJETO do Direito
administrativo. Aqui trago o conceito de alguns Doutrinadores no que se refere a Direito administrativo:
-O Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello aduz um conceito sintético de direito administrativo, definindo-o como "o ramo do
Direito Público que disciplina a função administrativa e os órgãos que a exercem".
-Para o Prof. Hely Lopes Meirelles, o direito administrativo consiste no "conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem
os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo
E s t a d o " .
-A Prof.ª Maria Sylvia Zanella Di Pietro define o direito administrativo como "o ramo do direito público que tem por objeto os
órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não
contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública".
-Marcelo Alexandrino, conceitua o direito administrativo como o conjunto de regras e princípios aplicáveis à estruturação e
ao funcionamento das pessoas e órgãos integrantes da administração pública, às relações entre esta e seus agentes, ao
exercício da função administrativa, especialmente às relações com os administrados, e à gestão dos bens públicos, tendo
em conta a finalidade geral de bem atender ao interesse público.
Observando os conceitos chega-se à conclusão de que a questão não teria resposta, Sendo que a alternativa correta é a
letra D I, II E IV.
A opção II dispõe que o objeto do Direito administrativo é a "relação entre a administração e os administrados, regidas
PREDOMINANTEMENTE pelo direito público ou pelo direito PRIVADO"
O que predomina é o Direito público que visa o interesse do Estado e não o Direito Privado como diz a opção.
Considerando os conceitos pode se ver que o objeto é as relações regidas pelo direito público, suas relações, órgãos,
agentes e pessoas jurídicas que a compõe, a opção traz que é predominantemente pelos dois, público e privado, induzindo
ao erro.
A opção III, mesclou direito constitucional e Administrativo, deixando confuso no que se trata sobre o Objeto do Direito
a d m i n i s t r a t i v o .
Conforme Di Pietro, basicamente, são dois os sentidos em que se utiliza mais comumente a expressão Administração
P ú b l i c a :

1º - em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ela designa os entes que exercem a atividade administrativa; compreende
pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a atividade estatal:
a função administrativa;

2º - em sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a natureza da atividade exercida pelos referidos entes; nesse
sentido, a Administração Pública é a própria função administrativa que incumbe, predominantemente, ao Poder Executivo.
Considerando os argumentos apresentados, peço a anulação da questão número 24, cargo técnico Administrativo, nível
médio/técnico.
Inscrição: 257540
Data do Envio: 13/10/22 13:47
RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
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Concurso Público Municipal de Guaratuba - Edital 001/2022
À UNIOESTE/COGEPS Banca Examinadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Guaratuba, Edital 001/2022,
destinado ao cargo de Técnico Administrativo:
Do cabimento e da tempestividade do recurso
No dia 09 de outubro foi realizada a prova escrita objetiva, cujo gabarito preliminar foi divulgado no sítio eletrônico da banca
organizadora no dia 10 de outubro de 2022.
Portanto, nos termos da cláusula 10.1, IV, do Edital nº 0001/2022, bem como do cronograma contido no Anexo V do referido
instrumento, plenamente cabível o presente recurso apresentado até as 17 horas do dia 13 de outubro de 2022.
V e j a m o s :
10.1 Cabe Recurso, devidamente fundamentado, dirigido à UNIOESTE/COGEPS no e-mail: cogeps@unioeste.br, abaixo
d e s c r i t o s :
I – do Edital;
II – da Homologação das inscrições;
III – das Isenções;
IV– do Gabarito Provisório, quanto às questões da Prova Objetiva;
Anexo V - Cronograma
[ . . . ]
6.4 Prazo para interposição de recursos contra o Gabarito Provisório da Prova Objetiva. Até as 17:00 do dia 13/10/2022
Do recurso
Da questão nº 24
Conforme verifica-se no gabarito preliminar divulgado na data de 10 de outubro de 2022 , a questão de número 24, que
corresponde ao conteúdo específico, teve como gabarito a alternativa “D”, in verbis:
“24. O direito administrativo, em síntese, tem como objeto:
I - as relações internas à administração pública - entre os órgãos e entidades administrativas, uns com os outros, e entre a
administração e seus agentes, estatutários e celetistas.
II - as relações entre a administração e os administrados, regidas predominantemente pelo direito público ou pelo direito
p r i v a d o .
III - a estrutura da União, do Estado e dos Municípios, a organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e
exercício do poder, bem como a limitação desse poder, por meio, especialmente, da previsão dos direitos e garantias
f u n d a m e n t a i s .
IV - as atividades de administração pública em sentido material exercidas por particulares sob regime predominante de
direito público, tais como a prestação de serviços públicos mediante contratos de concessão ou de permissão.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. Apenas a afirmativa I está correta.
B. Apenas a afirmativa III está correta.
C. Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D. Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. (assertiva considerada correta)
E. I, II, III e IV estão corretas.”
Ocorre que a alternativa apontada pela banca como a questão correta não reúne elementos no seu enunciado para que se
chegue a tal afirmação. A questão apontada pede claramente que o candidato responda à questão em relação ao objeto do
direito administrativo.
Ou seja, as alternativas devem ser analisadas com base no enunciado e devem se referir ao objeto do direito administrativo.
Segundo a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “O Direito Administrativo é ramo do direito público que tem por objeto
os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não
contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública.”
Para o Prof. Hely Lopes Meirelles, o direito administrativo consiste no "conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem
os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo
E s t a d o " .
Sabe-se ainda que os negócios jurídicos celebrados pela Administração Pública são realizados mediante contratos, os quais
podem ter caráter público ou privado. Os primeiros são os chamados contratos administrativos, com prerrogativas e
vantagens próprias que decorrem da supremacia do poder estatal, como é o caso, por exemplo, dos contratos de permissão
de serviços públicos e da concessão do uso dos bens públicos.
Por outro lado, também é possível que a administração celebre contratos em que atue de maneira paritária com o
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contratante, sendo assim regida pelo Direito Civil ou Empresarial. Podemos citar os contratos de permuta e de locação como
contratos da administração regidos pelo direito privado.
“Os contratos administrativos são aqueles contratos celebrados pela Administração Pública sob o regime de direito público,
com prerrogativas e vantagens decorrentes da supremacia estatal. Sendo assim, a Administração Pública pode celebrar
contratos regidos pelo direito privado, como locação, permuta e compra e venda, quando então atuaria sem prerrogativas
em face do particular contratado, com a regência do Direito Civil.”
Neste compasso, verifica-se que a afirmativa “II - as relações entre a administração e os administrados, regidas
PREDOMINANTEMENTE pelo direito público ou pelo direito privado”, não guarda relação com o objeto do Direito
a d m i n i s t r a t i v o .
Não se descarta a teoria de que o direito administrativo também rege as relações entre a administração e os administrados
na esfera do direito privado. Contudo, tal fato é exceção e não a regra.
Assim, ao se utilizar a expressão “Predominantemente”, tem-se a afirmativa como incorreta. Pois o termo não está, no
contexto colocado, limitando a predominância apenas ao direito público, mas sim estendendo esta predominância ao direito
privado, ramo este tratado pelo direito civil, não comportando à administração prerrogativas típicas do direito público.
Com efeito, o termo “Predominante”, tornou a assertiva errada, ao agregar ao direito administrativo as relações puramente,
“predominantemente” privadas que não são regidas pelo direito público.
Ressalte-se, novamente o que expõe Di Pietro:
Ao mesmo tempo em que as prerrogativas colocam a Administração em posição de supremacia perante o particular,
sempre com o objetivo de atingir o benefício da coletividade, as restrições a que está sujeita limitam a sua atividade a
determinados fins e princípios que, se não observados, implicam desvio de poder e consequente nulidade dos atos da
A d m i n i s t r a ç ã o .
O conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a mesma, e que não se encontram nas relações entre
particulares constitui o regime jurídico administrativo.
Muitas dessas prerrogativas e restrições são expressas sob a forma de princípios que informam o direito público e, em
especial, o Direito Administrativo (DI PIETRO, 2010, p. 62).
Deste modo, a questão deveria ter como corretas as assertivas I e IV apenas. Opção esta inexistente na questão, de modo
que se faz necessário sua anulação.
Do pedido
Ante os fatos e fundamentos expostos, requer seja anulada a questão número 24 da prova destinada ao cargo de Técnico
Administrativo do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Guaratuba, Edital 001/2022.
Inscrição: 232877
Data do Envio: 13/10/22 14:22
P r e z a d o s ,
A palavra "predominantemente"(II) e "predominante"(IV) ao meu ver estão contraditórias. Na frase II diz sobre as relacoes
entre Administração e Admnistrados. Não faz sentido predominar tanto um quanto o outro, da maneira como foi colocado na
questão. Vemos a diferença clara quanto à adoção do significado da palavra "predominante" ao ler a frase IV. Nela, diz que
as atividades são predominante de direito público, sem citar o direito privado como foi feito na frase II.
Para concluir, se as relações entre Administração e Admnistrados são de predominância de direito público OU privado, as
atividades da Administração no sentido material( objetivos/ Funcional) também devem ser regidas pelo direito Público OU
p r i v a d o .
Solicito por gentileza,a revisão e anulação desta questão.
Desde já agradeço.
Inscrição: 252184
Data do Envio: 13/10/22 14:54
RECURSO ADMINSTRATIVO
DATA DA PROVA: 09/10/2022
PERÍODO: VESPERTINO
CANDIDATO: JEFERSON HONORATO MORO
CPF/MF Nº877.567.739-34
INSCRIÇÃO Nº252184
FUNÇÃO:9810 – MÉDIO/TÉCNICO
TÉCNICO ADMINISTRTIVO

Página 51 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Técnico Administrativo-Tarde (Domingo)
Número da questão: 24

Venho por meio desta, com base no item 10.1.1 “IV”, apresentar Recurso, sobre o Gabarito Provisória da questão nº24 da
prova do Cargo de Técnico Administrativo, o que faz nos seguintes termos:
24. O direito administrativo, em síntese, tem como objeto:
I - as relações internas à administração pública - entre os órgãos e entidades administrativas, uns com os
outros, e entre a administração e seus agentes, estatutários e celetistas.
II - as relações entre a administração e os administrados, regidas predominantemente pelo direito público ou
pelo direito privado.
III - a estrutura da União, do Estado e dos Municípios, a organização de suas instituições e órgãos, o modo
de aquisição e exercício do poder, bem como a limitação desse poder, por meio, especialmente, da previsão
dos direitos e garantias fundamentais.
IV - as atividades de administração pública em sentido material exercidas por particulares sob regime
predominante de direito público, tais como a prestação de serviços públicos mediante contratos de concessão
ou de permissão.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. Apenas a afirmativa I está correta.
B. Apenas a afirmativa III está correta.
C. Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D. Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
E. I, II, III e IV estão corretas.
O que a questão pede: “O direito administrativo, em síntese, tem como objeto:”
A resposta da Banca dada como correta é a letra: “D”
A letra “D”, traz como corretos, os itens: I, II e IV.
Entretanto, o Item II, não condiz com uma resposta correta, senão vejamos:
“II – as relações entre a administração e os administrados, regidas predominantemente pelo direito público ou pelo direito
p r i v a d o . ”
Inicialmente, cabe apresentar o conceito de Direito Administrativo trazido pela professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que
d i z :
“O Direito Administrativo é ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas
que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a
consecução de seus fins, de natureza pública.”
Na mesma esteira o professor Hely Lopes Meirelles assim define o direito administrativo:
“Conjunto harmônico de princípios e regras que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar
concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado.”
Numa simples leitura desses conceitos capta-se de imediato a intenção dominante da administração publica em ser de
direito público.
A Questão ora impugnada traz a afirmação que: as relações entre a administração e os administrados, regidas
predominantemente pelo direito público ou pelo direito privado.”
Numa análise semântica, o advérbio “predominantemente” reporta ao conceito de: prevalência em relação ao outra coisa;
um modo dominante; maneira a possuir uma maior relevância em relação aos demais.
Portanto, a afirmação “II” está em conflito com ela mesma, ao afirmar algo ser predominante entre duas opções!
Observem que, nas palavras de Di Pietro, o Direito Administrativo é ramo do direito público que tem por objeto os órgãos,
agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa que
exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública.
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De forma típica a atividade administrativa é exercida pelo Poder Executivo e de forma atípica ela é exercida pelos demais
poderes (Legislativo e Judiciário).
Assim, em todos os três poderes a atividade administrativa está presente. Constata-se que ocorrem licitações, nomeações e
punições de servidores (eventos que fazem parte da atividade administrativa) em todos os poderes. Independente do poder
que der origem a atividade administrativa, será regida pelo Direito Administrativo.
Portanto, por ser um ramo do direito público, o direito administrativo não se utiliza preponderantemente de institutos do
direito privado.
Logicamente, em que há situações que a administração publica irá se utilizar de institutos de direito privado e neste
momento, e tão somente neste momento, a preponderância será pelo direito privado.
Na dicção de Alexandrino e Paulo (2017),
"Dizer que o direito administrativo é um ramo do direito público não significa que seu objeto esteja restrito a relações
jurídicas regidas pelo direito público. Em um Estado democrático-social, como o brasileiro, a administração pública atua nos
mais diversos setores - até mesmo como agente econômico -, e não são raras as situações em que ela deve figurar nas
relações jurídicas despida de prerrogativas públicas.
Nesses casos, quando a administração comparece sem revestir a qualidade de poder público (por exemplo, ao celebrar um
contrato de locação, na condição de locatária), as relações jurídicas de que ela participa são reguladas, predominantemente,
pelo direito privado - e não comportam, em regra, as prerrogativas especiais típicas do direito público. Não obstante, tais
relações jurídicas são objeto do direito administrativo, estando sempre sujeitas, em variável medida, a regras e princípios
próprios desse ramo do direito, tais quais o princípio da indisponibilidade do interesse público, o princípio da publicidade, o
princípio da probidade".
Cabe destacar também, a incongruência na questão ao apresentar a nomenclatura administrados, numa relação de direito
privado, por exemplo, de contrato de locação, as partes não são tratadas como administração e administrados e sim locador
e locatário.
Portanto, seguindo o entendimento que administrados são as pessoas (física ou jurídica) atendidas pela Administração
Pública, não é possível admitir que o locador seja um administrado, subentendendo que o termo “administrado” utilizado não
apresenta correta.
Assim, Senhores Julgadores, a generalização do conceito trazido pela questão, corroborado pela situação predominante
apresentada, não traz a assertiva esperada para um concurso público, em que busca a certeza das questões.
Assim, requer a anulação da referida questão, por ser uma decisão justa e perfeita.
A t t
Jeferson Honorato Moro
CPF/MF sob nº877.567.739-34
Inscrição: 248508
Data do Envio: 13/10/22 16:49
O gabarito provisório elencou como resposta certa a letra "D", portanto, considerou como FALSO o disposto no item III da
questão de nº24, contudo tal ponto é controverso e errôneo, merecendo alteração da resposta para a letra, conforme os
fatos e argumentos a seguir serão expostos:
O item III descreve que a é objeto do DIREITO ADMINISTRATIVO a estrutura da União, do Estado, e dos Municípios, a
organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e exercício do poder, bem como a limitação desse poder,
por meio especialmente, da previsão dos direitos e garantias fundamentais. E o gabarito provisório considerou o item
como falso, mas tal afirmação não merece prosperar pelo seguinte:
A estrutura da união, dos estados e dos municípios é sim objeto do Direito Administrativo, uma vez que as próprias leis
orgânicas dos meros municípios disciplina tais atos, senão vejamos da simples análise da lei orgânica do Município de
Guaratuba como exemplo: https://leismunicipais.com.br/lei-organica-guaratuba-pr
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Outrora, a organização das instituições e órgãos, o modo de aquisição e exercício do poder, bem como a limitação do poder
por meio de previsão dos direitos e garantias fundamentais também é objeto do Direito administrativo, e percebe-se isto tão
claramente na leitura dos dispositivos legais que regulamentam por exemplo as licitações e contratações públicas, Lei
8666/1993 e Lei 14133/2021, as quais descrevem o modo de aquisição, exercício de aquisição e limitação dos poderes
dentro das contratações públicas.
h t t p : / / w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / l e i s / l 8 6 6 6 c o n s . h t m
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
O Próprio artigo 5 da Constituição Federal prevê os direitos e garantias fundamentais no tocante à administração pública nos
seguintes casos e seguintes justificativas
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer - Estamos aqui relatando sobre os alvarás comerciais ou de funcionamento para as atividades geridas e
administradas pela administração pública.
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; - Ambos relacionados ao direito administrativo no que tange as questões
de desapropriação direta e indireta, ligadas ao imposto com característica da função social da propriedade e por isto sendo
de forma progressiva.
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição; - no mesmo sentido do
elencado nos incisos XXII e XXIII. portanto demonstrado o objeto do direito administrativo.
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
p e s s o a l ;
Bem como demais incisos dentro do artigo 5 da Constituição Federal

Por fim, ao que tange aos direito e garantias fundamentais, ainda a CONSTITUIÇÂO FEDERAL de 1988 refere-se
expressamente à administração pública em seus artigos 37 e seguintes, inclusive limitando o poder por meio de previsão
legal, bem como positivando que as leis disciplinaram as formas de participação da administração direita e indireta, ou
estabelecendo os princípios explícitos da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, bem como todos
os outros implícitos.
Bem como
Portanto, é provado através da apresentação das legislações vigentes, bem com da própria constituição federal que
regulamenta as cláusulas mestras da nossa legislação brasileira, dita como direitos e garantias fundamentais que o item III
da questão nº 24 se enquadra perfeitamente dentro de uma alternativa correta da presente questão, e por tal fato o gabarito
merece ser alterado para que a alternativa "E" seja considerada como resposta oficial, uma vez que todos os 4 itens estão
corretos.
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Resposta aos Recursos
De acordo Alexandrino e Paulo (p.4, 2017) “direito administrativo tem como objeta: (a) as relações internas à administração
pública - entre os órgãos e entidades administrativas, uns com os outros, e entre a administração e seus agentes,
estatutários e celetistas; (b) as relações entre a administração e os administrados, regidas predominantemente pelo direito
público ou pelo direito privado; e (c) as atividades de administração pública em sentido material exercidas por particulares
sob regime predominante de direito público, tais como a prestação de serviços públicos mediante contratos de concessão ou
de permissão.”. Considera-se, portanto, como corretas as afirmativas I, II e IV.
Quanto afirmativa III “a estrutura do Estado, a organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e exercício do
poder, bem como a limitação desse poder, por meio, especialmente, da previsão dos direitos e garantias fundamentais”, diz
respeito ao Direito Constitucional. Para Morais (p. 1, 2017) o Direito Constitucional tem “objeto a constituição política do
Estado, no sentido amplo de estabelecer sua estrutura, a organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e
limitação do poder, através, inclusive, da previsão de diversos direitos e garantias fundamentais”, não tratando, assim, de
um objeto do Direito Administrativo.
A alternativa correta da questão é a letra D.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 25
Inscrição: 255690
Data do Envio: 11/10/22 11:13
Prezados Senhores, bom dia!
Assunto: Revisão da questão 25, referente EDITAL 01/2022, Concurso Público de Guaratuba, vaga Técnico Administrativo.
Venho por meio desta, solicitar à Vossa Senhoria, para que seja revista a questão de número 25, referente a prova do
concurso supracitado, tendo em vista que, a afirmativa "Conjunto de documentos em tramitação ou não, que pelo seu valor
primário é objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração". Tem como
resposta a opção C (Arquivo corrente), no entanto, a resposta D (Arquivo setorial), também tem o mesmo significado,
tornando a resposta dúbia. Portanto, peço por gentileza, para que seja revista a questão de número 25.
Sem mais para o momento, firmo a presente.
A t e n c i o s a m e n t e ,
Emerson da Silveira Pereira
Inscrição: 246518
Data do Envio: 11/10/22 21:35
Entendo que deva ser anulada a questão 25 considerando que o conceito de arquivo corrente e setorial é o mesmo, o que
ou deveria garantir ao candidato que optou tanto pelas alternativas C ou D a nota respectiva, ou, a anulação da questão.
O conceito de arquivo setorial de acordo com o Manual para organização dos arquivos setoriais (TRE.Manual Prático:
Organização de arquivos setoriais. 2ªEd.Palmas.TER.2007) é o conjunto documental, com valor primário e uso frequente,
montado nas unidades administrativas de uma instituição. Também chamado de "arquivo corrente".
Ainda em pesquisa a outra fonte, junto ao setor de arquivo do Instituto Evandro Chagas - órgão de pesquisa vinculado ao
Ministério da Saúde,encontra-se a seguinte definição: "Entende-se que nos arquivos setoriais devem permanecer os
conjuntos documentais com valor primário de uso freqüente, ou seja, os arquivos correntes – até a finalização do processo
de trabalho ou pesquisa, quando esses poderão ser transferidos ao Arquivo Central ou eliminados, conforme previsto na
Tabela de Temporalidade de Documentos. fonte: http://arquivo.iec.gov.br/?page_id=9)
Portanto, requer-se a anulação da questão ou alternativamente que seja considerado também como verdadeira a alternativa
D -Arquivo Setorial.
Inscrição: 224303
Data do Envio: 13/10/22 9:49
À Banca Examinadora do Concurso Público n° 001/2022 de Guaratuba-PR, destinado ao cargo de técnico administrativo.
No dia 09 de outubro foi realizada a prova objetiva, cujo gabarito preliminar foi divulgado no dia 10 de outubro. Conforme
publicação, a questão de número 25, tem como resposta apresentada pela banca a alternativa “C”, o que merece revisão,
conforme será demonstrado.
A referida questão apresenta duas respostas que significam a mesma coisa, ou seja, duas respostas que seriam corretas,
induzindo o candidato ao erro. Com uma simples pesquisa em manuais de arquivologia é possível encontrar o seguinte
conceito: “Arquivo corrente ou setorial: conjunto de documentos, em tramitação ou não, que pelo seu valor primário, é objeto
de consultas frequentes, pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração”; “Os Arquivos Correntes ou

Página 55 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Técnico Administrativo-Tarde (Domingo)
Número da questão: 25
Setoriais são constituídos de documentos em curso ou frequentemente consultados como ponto de partida ou
prosseguimento de planos, para fins de controle, para tomada de decisões das administrações e etc.”; Dessa forma, é
possível apresentar que arquivos correntes e setoriais têm o mesmo significado dentro da administração, pois tratam-se do
mesmo tipo de arquivologia.
Ante o exposto, faz-se necessário a anulação da questão n.º 25, ou então, que seja considerada correta ambas as
alternativas “C” e “D”.
Resposta aos Recursos
As definições utilizadas para embasar os questionamentos são informações publicizadas nos sites de instituições, tratando,
portanto, da maneira como estas instituições exercem suas atividades arquivística. A definição oficial de arquivo corrente e
arquivo setorial fornecida pelos órgãos públicos, Arquivo Nacional, no âmbito federal e Arquivo Público do Estado Paraná, no
âmbito estadual, deixam evidente a distinção entre Arquivo corrente e Arquivo setorial, conforme segue:
De acordo com o Arquivo Nacional – CONARQ (pg. 174, 2001) o ARQUIVO SETORIAL é:
1. Arquivo (1) acumulado por um determinado setor ou serviço de uma administração.
2. Unidade administrativa ou serviço encarregado do arquivo setorial (1); existindo um arquivo central, estará a ele
tecnicamente subordinado.
Já o Arquivo Corrente, para o Arquivo Nacional – CONARQ (pg. 172, 2001) é:
1. Conjunto de documentos em tramitação ou não, que pelo seu valor primário é objeto de consultas freqüentes pela
entidade que o produziu,
a quem compete a sua administração.
2. Unidade administrativa ou serviço encarregado do arquivo corrente (1).
Definições similares são dadas pelo Arquivo Público do Estado do Paraná (2022:
ARQUIVO SETORIAL: 1 arquivo de um setor ou serviço de uma administração. 2 Arquivo responsável pelo arquivo setorial;
existindo um arquivo central, estará a ele tecnicamente subordinado.
ARQUIVO CORRENTE: conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo seu valor primário, é objeto de consultas
frequentes pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração.
Evidencia-se a distinção existente entre arquivo corrente e arquivo setorial, sendo a alternativa C, a alternativa correta.
R e f e r ê n c i a :
Arquivo Nacional (Brasil) - Conselho Nacional de Arquivos. Classificação, temporalidade e destinação de documentos de
arquivo; relativos às atividades-meio da administração pública/ Arquivo Nacional. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001.
Arquivo Público do Estado do Paraná, Disponível em:<
https://www.administracao.pr.gov.br/ArquivoPublico/Pagina/Glossario> . Acesso em 14/10/2022.

Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 222341
Data do Envio: 10/10/22 21:51
Conforme Decreto nº 9.758, de 11 de abril de 2019 que dispõe sobre a forma de tratamento, diz que o único pronome de
tratamento utilizado na comunicação com agentes público é “senhor”, independentemente do nível hierárquico, da natureza
do cargo ou da função ou da ocasião, sendo assim, não cabe a resposta "Vossa Senhoria".
Inscrição: 225221
Data do Envio: 10/10/22 23:03
Prezada banca examinadora solicitamos respeitosamente a anulação dessa questão Pois a questão possui duas resposta:
vossa excelência e vossa senhoria pois no enunciado é pergunta a forma de tratamento de chefe de gabinete e chefe de
Órgãos em geral do ente federal, estadual, e municipais pois no enunciado o conectivo E tem a função aditiva.
De acordo com o direito administrativo Órgão- unidade despersonalizada, instituída para desempenhar funções do Estado
que a criou e usando a União ela é formada pelo executivo federal, judicial, legislativo exemplificando melhor a unidade do
Poder Executivo Federal temos como por exemplo: presidência da república, ministério, secretaria! Os chefes deste órgão
são tratados como vossa excelência como por exemplo: ministro de estado, presidente da república conforme rol
simplificativo do 3 manual da presidência da república. Poderíamos também exemplificar O ente município possui Chefes do
órgão prefeitura, e secretarias e todos estes chefes são chamados de vossa excelente! Já o chefe de gabinete de secretaria
pode ser chamado de vossa senhora desta forma a pergunta possui duas respostas. Chefes de gabinetes de secretaria são
chamados de vossa senhoria é os chefes de órgãos em geral da união, estado, e municípios sãos chamados de vossa
e x c e l ê n c i a .
Fonte:
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PAIVA, Marcelo. Português: Linguagem Jurídica.
Manual da Presidência da República.
Vossa Excelência é o tratamento utilizado para as seguintes autoridades:
Do Poder Executivo
Presidente da República
Vice-Presidente da República
Ministros de Estado
Secretário-Geral da Presidência da República
Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Consultor-Geral da República
Advogado-Geral da União
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República
Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República
Chefe da Corregedoria-Geral da União
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional
Secretários da Presidência da República
Procurador-Geral da República
Governadores e Vice-Governadores de Estado e do Distrito Federal
Chefes de Estado-Maior das Três Armas
Oficiais-Generais das Forças Armadas
E m b a i x a d o r e s
Secretário Executivo e Secretário Nacional de Ministérios
Secretários de Estado dos Governos Estaduais
Prefeitos Municipais
Do Poder Legislativo
Presidente, Vice-Presidente e membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
Presidente e membros do Tribunal de Contas da União
Presidente e membros dos tribunais de contas estaduais
Presidentes e membros das assembleias legislativas estaduais
Presidente das câmaras municipais
Do Poder Judiciário
Presidente e membros do Supremo Tribunal Federal
Presidente e membros dos Tribunais Superiores
J u í z e s
D e s e m b a r g a d o r e s
Auditores da Justiça Militar
Procurador-Geral do Estado
Procurador de Estado
Membros do Ministério Público
Membros das Defensorias Públicas
O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo
respectivo, por exemplo: Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
É usado o pronome Vossa Magnificência para as comunicações endereçadas a reitores de universidade. O vocativo é
Magnífico Reitor.
Quando as comunicações são dirigidas a religiosos: Vossa Santidade, ao Papa; Vossa Eminência ou Vossa Eminência
Reverendíssima, aos Cardeais; Vossa Excelência Reverendíssima, a Arcebispos e Bispos (o vocativo, nesses casos, é
Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima); Vossa Reverendíssima ou Vossa Senhoria Reverendíssima, a
Monsenhores, Cônegos e superiores religiosos; e Vossa Reverência, a sacerdotes, clérigos e demais religiosos.
É importante ressaltar que se usa:
Vossa para a pessoa com quem se fala, a quem se dirige a correspondência; Sua para a pessoa de quem se fala.
https://www.tjsc.jus.br/web/servidor/dicas-de-portugues/-/asset_publisher/0rjJEBzj2Oes/content/pronomes-de-tratamento
Prezada Banca solicitamos respeitosamente a anulação desta questão pois ela apresenta duas resposta. Dessa forma
solicitamos a anulação da questão apresentada por não apresentar um gabarito valido conforme enunciado apresentado.
Inscrição: 249429
Data do Envio: 11/10/22 14:49
A questão tem como tema o as formas de tratamento para determinado cargo e o gabarito considerou como questão certa a
alternativa B. No entanto o texto da referida questão possui erros de concordância que implicam diretamente na
ambiguidade e falta de clareza da mesma, estes erros se encontram nas palavras “CORRETO’’ e “Chefe’’. Diante dessas
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considerações, urge portanto que se promova a anulação desta questão.
Inscrição: 250567
Data do Envio: 11/10/22 17:41
A questão 27 trata da forma de tratamento para chefe de gabinete de secretarias e órgãos em geral sejam eles Federais,
Estaduais e Municipais.
Vossa excelência (Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas; chefe do Gabinete Militar da Presidência da República;
secretária ou secretário da Presidência da República; chefe de estado-maior das três armas; oficial-general das Forças
Armadas) é o termo apropriado, já que a questão cita um cargo de chefe e não de diretores de empresas particulares ou
pessoas comuns.
Solicito a alteração para a alternativa A.
Inscrição: 230205
Data do Envio: 11/10/22 20:45
de acordo com o MANUAL DE REDAÇÃO
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, a alternativa correta é a letra "A" ; pag 23 MANUAL DE REDAÇÃO
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-darepublica/manual-de-redacao.p
df
Inscrição: 245427
Data do Envio: 11/10/22 21:20
A questão qual refere-se esse recurso reconheceu como resposta correta em seu gabarito provisório o item “B”, no
entanto cabe ressaltar que no dia 11 de abril de 2019 foi assinado o Decreto Federal de Nº 9.758 da Presidência da
República, que passou a vigorar no dia 1º de maio de 2019, dispondo sobre as formas de tratamento empregada na
comunicação , oral ou escrita com agentes públicos da administração pública federal direta ou indireta, vejamos o que
dispõe o “artigo 3º” do referido Decreto Presidencial:
“Art. 3º É vedado na comunicação com agentes públicos federais o uso das formas de tratamento, ainda que abreviadas: I Vossa Excelência ou Excelentíssimo; II - Vossa Senhoria; III - Vossa Magnificência; IV - doutor; V - ilustre ou ilustríssimo; VI
- digno ou digníssimo; e VII - respeitável.”
O edital que norteia este certame em seu conteúdo programático ANEXO III, faz apenas a seguinte menção “formas de
tratamento”, não especifica quaisquer normas, manual, leis ou decretos deve o candidato nortear seus estudos, e importante
ainda considerar, que o decreto revogou qualquer norma anterior de formas de tratamento na esfera Federal que o
a n t e c e d e m .
Portanto, restou demonstrado que o referido decreto vedou expressamente a utilização da forma de tratamento “Vossa
Senhoria” na esfera federal, resposta que foi reconhecida por esta banca como resposta correta para esta questão.
Levando-se em consideração que o enunciado da referida questão questiona sobre a forma de tratamento para chefes de
gabinete e secretarias e órgãos das três esferas do poder administrativo(Federal, Estadual e Municipal), é correto dizer que
nenhuma das alternativas está correta.
Reconhecendo a força normativa do ato administrativo 9.758, cabe a anulação da referida questão, tendo em vista como já
afirmado, que não existe nenhuma resposta certa para o seu enunciado.
Com base neste recurso , e por toda fundamentação exposta, requer-se a anulação da questão 27 do cargo de Técnico
Administrativo deste certame.

Inscrição: 229224
Data do Envio: 13/10/22 11:30
A questão tem como tema o as formas de tratamento para determinado cargo de secretarias e órgãos em geral (federais,
estaduais e municipais) e o gabarito preliminar considerou como questão certa a alternativa B “Vossa Senhoria”. No entanto
de acordo com os sites oficiais do tribunal de justiça de Santa Catarina
(https://www.tjsc.jus.br/web/servidor/dicas-de-portugues/-/asset_publisher/0rjJEBzj2Oes/content/pronomes-de-tratamento),
da FAETEC -RJ (http://www.faetec.rj.gov.br/divrh/index.php/servidor/156-tratamento) e do Manual de Redação Oficial da
cidade do Rio de Janeiro
(http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/185333/DLFE-193326.pdf/RH_manual_redacao_oficial_2009.pdf) para os cargos de
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, Chefe da Secretaria-geral da Presidência da República, Chefe do
Gabinete Pessoal da Presidência da República e para o cargo de Chefe do Gabinete de Segurança Institucional deve ser
utilizada a forma de tratamento “Vossa Excelência” com isso posto, a questão acaba apresentando uma duplicidade de
alternativas certas, visto que existem cargos relativos aos do enunciado em que deve ser adotada a forma de tratamento
“Vossa Excelência” além de contar com alguns erros de concordância nas palavras “CORRETO” e “Chefe” que implicam
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diretamente na falta de clareza e ambiguidade da mesma.
Inscrição: 227191
Data do Envio: 13/10/22 13:55
SOLICITO QUE ESTA QUESTÃO SEJA REAVALIADA TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DO CHEFE DO GABINETE
QUE É O PREFEITO (VOSSA EXCELÊNCIA ) E NO GABARITO PROVISÓRIO SAIU A RESPOSTA (B) VOSSA
S E N H O R I A .
Inscrição: 229538
Data do Envio: 13/10/22 15:20
27. A forma de tratamento CORRETO para os Chefe de (do) Gabinete de secretarias e órgãos em geral
(federais, estaduais, municipais) é:
A. Vossa Excelência
B. Vossa Senhoria
C. Vossa Senhoria Reverendíssima
D. Vossa Eminência Reverendíssima
E. Vossa Reverendíssima
Segundo estudos comprovados a forma correta de se dirigir ao Chefe de Gabinete de secretarias e orgãos em geral, é:
Vossa Senhoria (alternativa B)
EX. VOSSA SENHORIA SR. ANTONIO EMILIO CALDEIRA JÚNIOR.
Peço a verificação de resposta correta (B)
Inscrição: 248508
Data do Envio: 13/10/22 16:49
A Questão merece reforma na alternativa correta, uma vez que o gabarito provisório elencou como resposta válida a letra B
"Vossa Senhoria", contudo, não é o correto, uma vez que a questão é genérica no sentido de "a forma de tratamento
CORRETO para os Chefe de(do) Gabinete de secretárias e órgãos em geral (federais, estaduais, municipais)".
Uma vez que segundo o site da casa militar do Governo do Paraná
h t t p s : / / w w w . c a s a m i l i t a r . p r . g o v . b r / P a g i n a / P r o n o m e s - d e - T r a t a m e n t o
o Pronome de tratamento para os Chefes de Gabinete da Presidência da República, bem como para o Chefe de Gabinete
Militar da Presidência da República é o pronome "Vossa Excelência, ou em sua forma abreviada V. Exa", sendo claro que se
tratam de Chefes de Gabinetes em esfera Federal, como solicitado na presente questão 27.
Outrora, o próprio Manual de Redação da Presidência da República, não descreve de forma precisa o pronome de
tratamento para os Chefes de Gabinete, mas em contrapartida informa que o pronome para os Secretários do Executivo, de
Ministérios e DEMAIS OCUPANTES DE CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL, se dão com o seguinte pronome de
tratamento " Vossa Excelência ou em sua forma abreviada V.Exa", senão vejamos na página 23 último item da tabelahttp://w
ww4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
Não suficiente o Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina, elenca os pronomes de tratamento do poder executivo
como sendo de Vossa Excelência, especialmente para os Chefes de Gabinete, de forma igualitária dos demais secretários e
cargos especiais do nível hierárquico, senão vejamos
https://www.tjsc.jus.br/web/servidor/dicas-de-portugues/-/asset_publisher/0rjJEBzj2Oes/content/pronomes-de-tratamento.
Neste mesmo sentido, o próprio Município de Guaratuba, demonstra e positiva legalmente o Chefe de Gabinete como sendo
membro oficial de igual nível hierárquico dos demais secretários municipais, segundo a Lei Municipal de nº 1921, publicada
no diário oficial de edição nº 844 de 07 de março de 2022. Desta forma é completamente crível que o pronome de
tratamento correto para o Chefe de Gabinete seja o mesmo dos superiores de mesmo nível hierárquico.
Conforme demonstrado através do Manual de Redação do presidente da República, Casa Militar do Governo do Paraná e
Tribunal de justiça do Estado de Santa Catarina, todos referenciados com os endereços oficiais, o pronome de tratamento
correto é o de Vossa Excelência. Demonstrando que a alternativa correta merece reforma para que seja a letra "A"
considerada como correta e não a letra "B" uma vez que é demonstrado com documentos e sítios oficiais tal afirmação.
Por fim, considera-se que seja reconhecido o presente recurso, com o intuito de alterar o gabarito da questão 27 para a
alternativa "A" levando em consideração toda a fundamentação elencada, bem como, em não sendo possível a alteração,
que seja anulada a presente questão, uma vez que existes documentos oficiais que entendem como Vossa Excelência o
pronome e a forma de tratamento adequados para os Chefes de Gabinete em esfera Federal, Estadual ou Municipal,
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gerando no mínimo uma incerteza para o candidato, que ao se deparar com diversos documentos oficiais permitindo tal
tratamento, não é possível que a resposta correta seja adversa.
Resposta aos Recursos
Alternativa correta para a questão 27 é a "A".
Decisão da Banca: Alterar Questão para A
Número da questão: 28
Inscrição: 225221
Data do Envio: 10/10/22 23:04
Prezada banca examinadora solicitamos respeitosamente a anulação dessa questão pois o conceito do método duplex tem
a seguinte redação conforme as fontes de pesquisa:
‘’Duplex faz parte do sistema ideográfico numérico e é uma junção com o método alfabético enciclopédico, pois só necessita
acrescentar a numeração das classes. Além disso, não podemos esquecer da característica dos números justapostos com
traços de união. Lembre-se de não confundir com o método decimal, que também é uma subdivisão do método ideográfico
numérico, mas que utiliza o sistema de Deway.’’
Fonte: https://www.direcaoconcursos.com.br/artigos/gabarito-ibge-arquivologia/
“Método duplex faz parte do sistema ideográfico numérico e é uma junção com o método alfabético enciclopédico, pois só
necessita acrescentar a numeração das classes. Além disso, não podemos esquecer da característica dos números
justapostos com traços de união.”
Fonte: https://treinamento24.com/library/lecture/read/82953-o-que-e-metodo-duplex
“Método de ordenação que tem por eixo a distribuição documentos em grandes classes por assunto, numeradas
consecutivamente, que podem ser subdivididas em classes subordinadas mediante o uso de números justapostos com
traços de união.”
Fonte:http://terminologiaarquivistica.blogspot.com/2011/04/metodo-duplex.html
“duplex: cria um código numérico para assuntos principais e correlatos, criando uma hierarquia em uma lógica semelhante
ao enciclopédico.”
fonte: https://www.pradochaves.com.br/metodos-de-arquivamento/
Gostaria de citar o modelo enciclopédico a seguinte redação
“enciclopédico: classifica seguindo os assuntos básicos ou temas que possam ser decompostos diversas vezes, criando
s u b g r u p o s ; ”
fonte: https://www.pradochaves.com.br/metodos-de-arquivamento/
GOSTARIA TAMBÉM DE DESTACAR A CLASSIFICAÇÃO DE DUPLEX CONFORME A PROVA APLICADA PELA
ESTIMADA BANCA NA CIDADE DE GARUVA NO ANO DE 20221 QUE PERGUNTOU 32. Em relação aos métodos de
arquivamento, assinale a alternativa que apresenta o conceito CORRETO: LETRA D) Método Variadex: é uma variante do
método alfabético, com o diferencial que nesse método são
utilizados os números como elementos auxiliares para facilitar não só o arquivamento, como a localização de documentos.
Esta resposta foi tida como correta pela estimada banca.
Prezada Banca solicitamos respeitosamente a anulação desta questão pois ela não condiz com o conceito de duplex pois a
resposta está incompleta é dúbia levando o candidato ao erro pois em nenhum momento é citado que se faz necessário
acrescentar numeração levando o candidato ao erro pois se confunde também com o método alfabético enciclopédico pois
está também possuir classes é subclasses com a exceção de numeração. Se faz necessário informar também que não é
citado que os números são justapostos com traços. Dessa forma solicitamos a anulação da questão apresentada por não
apresentar um gabarito valido conforme enunciado apresentado.
Inscrição: 224078
Data do Envio: 12/10/22 21:09
De acordo com o que compõe no artigo “Métodos de Arquivamento e guarda de documentos” de Fabrício Mariano, o
método Duplex é: “método de ordenação que tem por eixo a distribuição dos documentos em grandes classes por assunto,
numeradas consecutivamente, que podem ser subdivididas em classes subordinadas, mediante o uso de números
justapostos com traços de união.” observando então que a letra C é um complemento à letra E. Solicito então, a anulação da
questão por ter a letra C também como alternativa correta.
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Resposta aos Recursos
No método Duplex as classes e subclasses são representadas por números, elas possuem um código numérico
correspondente, que se “refere ao assunto ou tipo documental produzido nas atividades-meio, comuns a todos os órgãos
e/ou entidades, como: Estrutura, Organização e Funcionamento, Recursos Humanos, Bens Materiais e Patrimoniais,
Orçamento e Finanças, Documentos e Informações” (Departamento Estadual de Arquivo Público, pg. 21, 2019). Apesar de
haver números representando as classes e subclasses, a característica deste método é o fato da classificação dos
documentos ocorrer com base nas classes, pois, este método “consiste em classificar os documentos em classes e
subclasses de assuntos, sempre do geral para o particular, distribuídas hierarquicamente de acordo com as atividades e
funções do órgão” (Departamento Estadual de Arquivo Público, p. 21, 2019).
Com relação a possibilidade de haver confusão a definição do método alfabético enciclopédico, é preciso alertar-se que este
método preconiza a hierarquização por assunto, utilizando a ordem alfabética dentro de cada nível. Não se tratando,
portanto, de classes e subclasses como o Método duplex preconiza.
R e f e r ê n c i a :
Departamento Estadual de Arquivo Público (PR) Manual de Gestão de Documentos do Estado do Paraná: Classe 00 atividades-meio / Departamento Estadual de Arquivo Público (PR). - 4. ed. - Curitiba: Imprensa Oficial, 2019.

Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 29
Inscrição: 254697
Data do Envio: 11/10/22 10:15
Na questão de n°29, da prova para o cargo de Técnico Administrativo, na parte de conhecimentos específicos, dispõem
sobre a alternativa INCORRETA, em relação aos CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
No gabarito, consta como resposta a alternativa "A".
Porém a alternativa "D" está incorreta, pois diz "Os contratos administrativos são firmados por pessoas jurídicas de direito
p ú b l i c o . "
Mas os contratos também podem ser firmados por pessoas FÍSICAS, conforme referências abaixo.
1 - a LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; em seu parágrafo único, do segundo
artigo, diz o seguinte:
Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as
hipóteses previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da
Administração Pública e PARTICULARES, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação
de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
Onde, "PARTICULARES" entende-se por pessoas jurídicas, mas também pessoas físicas.
2 - Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, contratos administrativos são:
"Ajustes que a Administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a
consecução de fins públicos, segundo regime jurídico de direitos públicos."
Inscrição: 224303
Data do Envio: 13/10/22 8:50
À Banca Examinadora do Concurso Público n° 001/2022 de Guaratuba-PR, destinado ao cargo de técnico administrativo.
No dia 09 de outubro foi realizada a prova objetiva, cujo gabarito preliminar foi divulgado no dia 10 de outubro. Conforme
publicação, a questão de número 29, tem como resposta apresentada pela banca a alternativa “A”, o que merece revisão,
conforme será demonstrado.
A referida questão requer que seja assinalada a alternativa incorreta, ocorre que não há uma resposta incorreta, visto que
todas as alternativas estão corretas, não restando outra alternativa, se não sua anulação. A alternativa “A” da questão traz
“Os contratos administrativos também podem ser chamados de contratos de direito privado da administração pública”
alegando que essa afirmação está incorreta, o que não merece prosperar, visto que a maioria dos administrativistas
brasileiros afirma a existência de contratos administrativos e contratos de direito privado da administração pública, fazendo a
distinção de acordo com seu conteúdo e seus efeitos. Autores como Edmir Netto de Araújo; Maria Sylvia Zanella Di Pietro;
Marçal Justem Filho; entre outros... Ademais a própria legislação competente refere em seu artigo 89: “Os contratos de que
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trata esta Lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado”, Lei 14133, de 2021. Diante
disso, é notório que não é possível dizer que a alternativa “A” está incorreta, pois alguns contratos da administração pública
podem sim ser chamados de contratos de direito privado de acordo com sua finalidade.
Ante o exposto, faz-se necessário a anulação da questão n.º 29.
Resposta aos Recursos
A afirmação “Os contratos administrativos também podem ser chamados de contratos de direito privado da administração
pública.”, trazida na alternativa "A", é incorreta, uma vez que contratos administrativos e contratos de direito privado da
administração pública são ajustes DISTINTOS, e não sinônimos. O contrato administrativo é regido predominantemente pelo
direito público e a administração figura em um dos polos na qualidade de poder público, ao passo que o contrato de direito
privado é regido pelo direito privado, neste a Administração figura sem revestir a condição de poder público (Alexandrino e
Paulo (p. 601,2017). No contrato administrativo há verticalidade da relação jurídica entre a administração e o particular, já,
no contrato de direito privado da administração pública, em princípio, há igualdade jurídica entre a administração e o
particular (Alexandrino e Paulo(p. 601,2017).
Quanto a Alternativa "D", Alexandrino e Paulo (p.598, 2017) trazem que a “doutrina administrativista usualmente preleciona
que a regra geral é os contratos administrativos (propriamente ditos) serem fumados por pessoas jurídicas de direito
público.”, portanto, a afirmação desta alternativa é verdadeira.
Decisão: Manter a questão.
R e f e r ê n c i a :
Alexandrino, Marcelo; Paulo, Vicente. Direito administrativo descomplicado. Rio de Janeiro : Forense; São Paulo :
MÉTODO, 25° ed., 2017.

Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Técnico em Enfermagem-Tarde (Domingo)
Número da questão: 21
Inscrição: 230155
Data do Envio: 10/10/22 20:21
Conforme COREN nº 045/2016 "Cama aberta: é o leito ocupado por paciente que deambula, ou quando informado sobre um
novo cliente que deambula a ser admitido;". Portanto o gabarito onde informa que a resposta certa é a letra A esta ERRADA.
Solicito a anulação da questão.
Segue link para verificação https://www.coren-pe.gov.br/novo/parecer-tecnico-coren-pe-no-0452016_12745.html
Inscrição: 247348
Data do Envio: 10/10/22 20:53
Quando o leito é ocupado pelo paciente impossibilitado de locomover-se é considerado leito aberto. ( não tenho como
anexar o arquivo que encontrei sobre essa questão, escrevi conforme o enunciado de pesquiza)
Inscrição: 222818
Data do Envio: 11/10/22 10:08
A QUESTÃO 21 ESTÁ COM A RESPOSTA EQUIVOCADA EM RELAÇÃO A TIPOS DE LEITO PARA RECEPCIONAR O
PACIENTE OU SEJA FAZER ADMISSÃO NO HOSPITAL REQUER LEITO FECHADO QUE (É o preparo da cama para ser
ocupada por um novo paciente)
LEITO OCUPADO Consiste no preparo da cama ocupada por um paciente que permanece no leito, incapaz de se
l o c o m o v e r .
SE

EU

VOU

RECEBER

UM

PACIENTE

COMO

POSSO

RECEBE-LO

EM

UM

LEITO

OCUPADO.

NO GABARITO A RESPOSTA CORRETA DADA PELA BANCA É A LETRA (D),
MAS CONFORME ESTUDOS A RESPOSTA CORRETA SERÁ A LETRA (A).
FONTE SHIRLEY DA ROCHA AFONSO
LIVRO ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM AO PACIENTE.
Inscrição: 247674
Data do Envio: 11/10/22 14:43
Boa tarde
Solicito Anulação desta questão por não estar de acordo com a obra indicada na pergunta sobre os tipos de leitoshttps://port
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al.unisepe.com.br/fvr/wp-content/uploads/sites/10003/2018/02/Manual-de-Procedimentos-B%C3%A1sicos-de-Enfermagem.p
df. página 22.
Conforme indicada no gabarito como resposta correta a letra D, ocorre que não há menção pelos autores de que o leito
ocupado, o qual é ocupado pelo paciente impossibilitado de locomover-se, de que o mesmo fica todo periodo acamado
durante sua internação. Não ocorre esta justificativa na obra sobre paciente ser acamado em tempo integral a sua
internação; logo sabe-se que em muitas literaturas hospitalares que leito ocupado pode haver tambem muitas
interpretações, pois o mesmo pode estar reservado não havendo disponibilidade para este ou já com paciente internado
nele. Sendo assim peço deferimento
Inscrição: 220964
Data do Envio: 11/10/22 14:50
COM RELAÇÃO AOS TIPOS DE LEITOS, NÃO ENCONTREI REFERÊNCIA A RRESPEITO DE LEITO OCUPADO SENDO
COMO LEITO PARA PACIENTE ACAMADO, LEITO OCUPADO É AQUELE QUE É UTILIZADO POR PACIENTE
INTERNADO, IDEPENDENTE DE SER ACAMADO OU DEAMBULAR. SEGUNDO OS CONHECIMENTOS QUE TENHO
SOBRE OS LEITOS NA AREA DE SAÚDE ELES PODEM SER CLASSIFICADOS EM TRÊS TIPOS: ABERTO, FECHADO
E PÓS OPERATÓRIO. E NA QUESTÃO A PERGUNTA ERA SOBRE LEITO QUE PODE SER ARRUMADOPARA
RECEBER PACIENTE NA SUA ADMISSÃO À UNIDADE.
Inscrição: 247791
Data do Envio: 11/10/22 15:05
Boa tarde
Solicito Anulação pois os autores nao expressam desta forma como colocada como correta a quastao D, podendo ser
interopretada como leito ocupado não só o paciente impossibilitado de deambular como tambem como cama reservada para
qualquer paciente com condiçoes cirurgicas ou de deambular naquele periodo de internação. https://portal.unisepe.com.br/f
vr/wp-content/uploads/sites/10003/2018/02/Manual-de-Procedimentos-B%C3%A1sicos-de-Enfermagem.pdf. página 22.
Inscrição: 235720
Data do Envio: 11/10/22 18:03
Ilustríssimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da QUESTÃO Nº 21 da
prova escrita (objetiva) do cargo TÉCNICO EM ENFERMAGEM do Concurso Público de Guaratuba – Edital nº 001-2022,
pelos fatos e fundamentos a seguir declinados:
Prezados membros da banca examinadora, a questão n° 21 da prova para o cargo de Técnico em Enfermagem
apresenta o seguinte enunciado:
“21. Sobre os tipos de leito (SOUZA; SOUZA,2017) que podem ser arrumados para receber o paciente em sua admissão à
unidade hospitalar, é CORRETO afirmar:”
O gabarito preliminar considerou como correta a alternativa D conforme descrita abaixo:
“D) O leito ocupado é aquele ocupado pelo paciente impossibilitando de locomover-se, ou seja, que fica acamado durante
toda a internação.”
Ocorre que a pergunta foi formulada citando como referência (SOUZA; SOUZA,2017), tal referência encontra-se incorreta e
em desacordo com a ABNT NBR 6023 que consiste em apresentar sempre que citados os sobrenomes dos autores e o ano
da obra. Os mesmos devem ser graduados de forma correta para que não se atribua autoria a outras pessoas. Vista disso a
forma correta da referência conforma a ABNT NBR 6023 deveria ser (SOUZA; SOUSA,2017). Os quais são autores do
“Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem” cuja a grafia dos nomes é de André Luiz Thomaz de Souza e Bárbara
de Oliveira Prado Sousa. Sendo assim a referência apresentada encontra-se incorreta em relação a grafia do nome dos
a u t o r e s .
Outro fato observado na questão n° 21 acima citada, é que na pergunta é fornecido como informação à arrumação do leito
para “Admissão” à unidade hospitalar, ou seja, a arrumação da cama do leito fechado (sem o paciente).
Entretanto, a alternativa D considerada como correta pela banca examinadora não está associada ao processo de
“Admissão” de um paciente, que seria o leito fechado (sem o paciente), está associada ao leito aberto (já com o paciente na
c a m a ) .
Conforme a pag. 21 do “Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem” (SOUZA; SOUSA,2017). O leito fechado
c o n s i s t e :
“Leito Fechado: Consiste no leito que está desocupado, aguardando receber um paciente, deve ser preparado
aproximadamente duas horas após ter sido feita a limpeza geral e permitindo o arejamento do ambiente (SOUZA;
S O U S A , 2 0 1 7 ) . ”
Sobre a admissão do paciente (leito fechado) não há nem uma afirmação oferecida pela banca examinadora como correta
para a questão n° 21.
Diante dos fatos expostos acima e baseados nas referências a baixo citadas pede-se pela anulação da questão n° 21 desse
c e r t a m e .
COREN - Parecer Técnico COREN - PE nº. 0245/2016: Atribuição dos técnicos em enfermagem em relação a forração de
leitos dos pacientes. – Disponível em: <http://www.coren-pe.gov.br/novo/parecer-tecnico-coren-pe-no-0452016_12745.html>.
CARMAGNANI, M.I.S; et al. Procedimentos de enfermagem: guia prático.2ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
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POTTER, P, A.; PERRY, A,G. Fundamentos de enfermagem: conceitos, processo e prática. 6 ed. Rio de Janeiro,
Guanabara, Koogan, 2006.

Inscrição: 230657
Data do Envio: 11/10/22 22:47
Sobre os tipos de leitos que pode ser arrumado para receber o paciente na sua admissão, todas as alternativas erradas , pq
pede para receber um paciente na sua admissão á unidade hospitalar
Inscrição: 238725
Data do Envio: 11/10/22 22:48
Leito ocupado
É o leito que está sendo utilizado por um paciente.
Termos relacionados: leito vago.
Notas técnicas (1): se um paciente está internado em um leito, porém se encontra temporariamente fora do mesmo, por
exemplo para a realização de um exame ou procedimento cirúrgico, o leito é considerado ocupado, desde que o paciente vá
retornar para aquele leito após o término do procedimento.
Notas técnicas (2): um leito é considerado ocupado até a saída efetiva do paciente deste leito.
(Leito ocupado não é exclusivo para paciente/cliente acamado e sim para pacientes internado)(paciente que deambula
também fica no leito ocupado)
Inscrição: 223535
Data do Envio: 11/10/22 23:21
Definição de leito ocupado: um leito que está sendo usado por um paciente. Na questão não deveria especificar somente
paciente impossibilitado de se locomover, pois um paciente que se locomove também está ocupando o leito. Então não
concordo com a resposta do gabarito.
Inscrição: 229929
Data do Envio: 12/10/22 11:33
Ilustríssimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a
revisão da QUESTÃO Nº 21 da prova escrita (objetiva) do cargo TÉCNICO EM ENFERMAGEM do
Concurso Público de Guaratuba – Edital nº 001-2022, pelos fatos e fundamentos a seguir
d e c l i n a d o s :
Prezados membros da banca examinadora, a questão n° 21 da prova para o cargo
de Técnico em Enfermagem apresenta o seguinte enunciado:
“21. Sobre os tipos de leito (SOUZA; SOUZA,2017) que podem ser arrumados
para receber o paciente em sua admissão à unidade hospitalar, é CORRETO
a f i r m a r : ”
O gabarito preliminar considerou como correta a alternativa D conforme descrita abaixo:
“D) O leito ocupado é aquele ocupado pelo paciente impossibilitando de
locomover-se, ou seja, que fica acamado durante toda a internação.”
Ocorre que a pergunta foi formulada citando como referência (SOUZA; SOUZA,2017), tal
referência encontra-se incorreta e em desacordo com a ABNT NBR 6023 que consiste em
apresentar sempre que citados os sobrenomes dos autores e o ano da obra. Os mesmos devem
ser graduados de forma correta para que não se atribua autoria a outras pessoas. Vista disso a
forma correta da referência conforma a ABNT NBR 6023 deveria ser (SOUZA; SOUSA,2017). Os
quais são autores do “Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem” cuja a grafia dos
nomes é de André Luiz Thomaz de Souza e Bárbara de Oliveira Prado Sousa. Sendo assim a
referência apresentada encontra-se incorreta em relação a grafia do nome dos autores.
Outro fato observado na questão n° 21 acima citada, é que na pergunta é fornecido como
informação à arrumação do leito para “Admissão” à unidade hospitalar, ou seja, a arrumação
da cama do leito fechado (sem o paciente).
Entretanto, a alternativa D considerada como correta pela banca examinadora não está
associada ao processo de “Admissão” de um paciente, que seria o leito fechado (sem o
paciente), está associada ao leito aberto (já com o paciente na cama).
Conforme a pag. 21 do “Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem” (SOUZA;
SOUSA,2017). O leito fechado consiste:
“Leito Fechado: Consiste no leito que está desocupado, aguardando receber
um paciente, deve ser preparado aproximadamente duas horas após ter sido
feita a limpeza geral e permitindo o arejamento do ambiente (SOUZA;
S O U S A , 2 0 1 7 ) . ”
Sobre a admissão do paciente (leito fechado) não há nem uma afirmação oferecida pela banca
examinadora como correta para a questão n° 21.
Diante dos fatos expostos acima e baseados nas referências a baixo citadas pede-se pela
anulação da questão n° 21 desse certame.
COREN - Parecer Técnico COREN - PE nº. 0245/2016: Atribuição dos técnicos em enfermagem
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Número da questão: 21
em relação a forração de leitos dos pacientes. – Disponível em: <http://www.corenp e . g o v . b r / n o v o / p a r e c e r - t e c n i c o - c o r e n - p e - n o - 0 4 5 2 0 1 6 _ 1 2 7 4 5 . h t m l >.
CARMAGNANI, M.I.S; et al. Procedimentos de enfermagem: guia prático.2ª Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2017.
POTTER, P, A.; PERRY, A,G. Fundamentos de enfermagem: conceitos, processo e prática. 6 ed.
Rio de Janeiro, Guanabara, Koogan, 2006.
Inscrição: 230521
Data do Envio: 12/10/22 21:21
Solicito anulação da questão porque a assertiva mencionada da referida questão diz que o leito ocupado é aquele ocupado
pelo paciente impossibilitado de locomover-se, ou seja, que fica acamado durante toda a internação.
O correto é que independente do paciente ser acamado ou não, ele irá ocupar o leito do inicio de sua internação até sua alta
h o s p i t a l a r .
Podendo ser observado na informação abaixo retirada da cartilha sobre a PADRONIZAÇÃO DA NOMENCLATURA DO
CENSO HOSPITALAR.
"Leito ocupado: É o leito que está sendo utilizado por um paciente.
Termos relacionados: leito vago.
Notas técnicas (1): se um paciente está internado em um leito,
porém se encontra temporariamente fora do mesmo, por exemplo para a
realização de um exame ou procedimento cirúrgico, o leito é considerado
ocupado, desde que o paciente vá retornar para aquele leito após o término
do procedimento.
Notas técnicas (2): um leito é considerado ocupado até a saída
efetiva do paciente deste leito."
Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/padronizacao_censo.pdf
Inscrição: 221001
Data do Envio: 13/10/22 16:21
A resposta correta dessa questão é o leitor aberto é aquele que aguarda uma pessoa a ser internada, permanecendo aberto
até que um novo paciente o ocupe
Resposta aos Recursos
Manter a questão. Pois, conforme a referëncia utilizada:
Leito ocupado ou com paciente é "o leito ocupado por um paciente que não pode se locomover" (SOUZA;SOUZA, 2017, p.
2 2 ) .
Além disso, o paciente pode ser admitido na unidade hospitalar deambulando, deambulando com auxílio, transportado em
cadeira de rodas ou maca, por exemplo e, por tanto, o tipo de leito deve se adequar à condição.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 22
Inscrição: 247348
Data do Envio: 10/10/22 21:44
A questão solicita foi sobre a higiene da cavidade oral, entretanto o gabarito está considerando a opção "E" Estando o
paciente em estado grave ou inconsciente não teria como explicar o procedimento a ser realizado. Porém a opção correta é
a "C".
Inscrição: 232758
Data do Envio: 11/10/22 13:12
NA RESPOSTA 22 AS ÚNICAS RESPOSTAS QUE TERIAM SENTIDO, EM RELAÇÃO A HIGIENE ORAL SERIA LETRA
(A) E LETRA (D), POIS AS OUTRAS ALTERNATIVAS NÃO FAZEM A HIGIENE ORAL COM ESPÁTULA E GAZES. NÃO
SE FAZ LIMPEZA ORAL EM PACIENTE SÓ COM A ESPÁTULA. TEM QUE COLOCAR GAZES EM VOLTA DA
ESPÁTULA. COMO A RESPOSTA DA LETRA (A) NÃO TEM SENTIDO POIS O PACIENTE EM ESTADO GRAVE OU
INCONSCIENTE , NÃO PEGARIA EM MÃOS O COPO COM ÁGUA E A ESCOVA COM CREME DENTAL. A QUE FARIA
MAIS SENTIDO SERIA A RESPOSTA LETRA (D), POIS É A SEGUNDA RESPOSTA QUE TEM A ESPÁTULA COM
G A Z E S .
CONFORME ESTUDOS EM LIVROS E WEB A QUESTÃO NÃO TEM ALTERNATIVA CORRETA PARA O ENUNCIADO DA
MESMA. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS: VIANA D. L. BOAS PRATICAS DE ENFERMAGEM. SÃO CAETANO: YENDIS,
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Número da questão: 22
2010.
Inscrição: 253701
Data do Envio: 13/10/22 12:11
Essa questão trata da higiene oral, a resposta do gabarito não condiz ,pois o paciente grave be inconsciente não bem como
entender o que será feito, a resposta seria a c.
Inscrição: 235412
Data do Envio: 13/10/22 14:07
O ITEM ALTERNATIVA "E" QUAL GABARITO DIZ ESTAR CORRETO FALA PARA UMEDECER A ESPATULA....FALTOU
A GAZE NÃO TEM COMO FAZER HIGIENE ORAL SEM GAZE!ESPERO QUE AVALIEM COM CRITERIO
Inscrição: 225865
Data do Envio: 13/10/22 14:47
A OPÇÃO QUE DERAM COMO CORRETA SÓ DIZ ESPATULA E PRECISA DE GAZE PARA REALIZAR HIGIENE
ORAL!!REVEJA
Resposta aos Recursos
Invalidar porque na digitação da opção correta faltou indicar espátula com gaze. Lembrando ainda que todo procedimento de
enfermagem deve ser explicado ao paciente, independente do seu estado de saúde. E quando está em estado grave ou
inconsciente, a enfermagem realiza o cuidado pelo paciente.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 23
Inscrição: 230657
Data do Envio: 11/10/22 23:27
Relação do banho no leito higiene interno do olho ao externo
Relação a questão 23
Deve-se lavar área externa do olho seguindo para rosto
Resposta aos Recursos
A higiene dos olhos, no banho no leito, é realizada no sentido do ângulo interno para o externo (OLIVEIRA;
GARCIA; SÁ, 2003).
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 24
Inscrição: 247348
Data do Envio: 10/10/22 21:21
Existe a posição Trendelemburg e trendelemburg reverso onde ambas o paciente fica em decúbito dorsal. O que muda,
seria posição em uma o paciente fica com a cabeça pra cima com ângulo de 30º a 45º. A outra ficam as pernas pra cima e
cabeça pra baixo no ângulo 30º a 45º. Não tem Trendelemburg lateral.
Inscrição: 245313
Data do Envio: 11/10/22 12:14
Conforme considerado pela banca avaliadora, a alternativa da questão sobre o o posicionamento do paciente para exames,
conforto, cirurgias e outros tratamentos, foi considerado a letra E ''Na posição de Trendelemburg, o paciente é posicionado
em decúbito dorsal, ventral ou lateral e o leito,
em declive de 30º a 45º, com a cabeça em plano inferior ao restante do corpo.'' no entanto, a posição descrita pelo médico
Friedrich Adolf Trendelenburg e seu aluno, foi como: ''POSIÇÃO SUPINA/DORSAL COM A CABEÇA INCLINADA PARA
BAIXO EM AO MENOS 45 GRAUS.'', em nenhuma referência bibliográfica, artigos científicos correlacionam a posição
tredelemburg como algo ''VENTRAL ou LATERAL''.
Visto os devidos argumentos, solicito a ANULAÇÃO/ALTERAÇÃO da questão.
Inscrição: 247791
Data do Envio: 11/10/22 18:24
boa tarde
quero contestar a pergunta 24 sobre o posicionamento do paciente para exames, conforto, cirurgias e outros tratamentos,
tendo como correto afirmar pela entidade organizadora do concurso a resposta a letra "E". Mesmo eu tendo marcado e
acertado pois na hora era a mais correta a nao ser pela informação do declive de 30° a 45°, que está INCORRETO.
A banca nao deve se basear somente em um autor para formular suas questoes, pois há diversos angulos citados em outras
literaturas como o valor do declive em Trendelemburg ser de 15° a 30° como consta em publicações de internet, conforme
segue-se a seguir:
h t t p s : / / c a m p c u r s o s . c o m . b r / p o s i c a o - d e - t r e n d e l e n b u r g /
https://enfermagemonline.com/posicoes-para-exames-e-procedimentos/
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Número da questão: 24
Peço a gentileza de Anular a questão 24 pois a mesma traz resposta erronea de carater prejudicial, pois não foram
mencionados o nome das obras a serem estudadas para este concurso em edital, assim como se apresentam como
referencia os autores para as questões 21 à 26.A Enfermagem está em constate evolução em seus tratamentos e
literaturas, muitas escolas se utilizam de diversas literaturas para ensinar os profissionais.
A criação de uma prova de concurso deve ser de maneira ampla e não atendendo somente alguns autores, pois acarreta
discriminação com demais autores tão bons quanto estes. Utilizando literatura universal tornará o concurso mais competitivo
e de acesso a todos.
grata
Inscrição: 233899
Data do Envio: 12/10/22 10:57
Na questão 24 está posição para conforto, exames e cirurgias, porém não específica o tipo cirúrgico,nem o tipo de exame
sendo assim a resposta em gabarito está correta porém há mais uma correta, também em edital não está descrito que
haveria questões específicas de algum procedimento padrão de uma literatura específica, Então as posições de conforto
exames e cirúrgicas são válidas a depender do procedimento já que em cada cada exame se aplica uma. Na literatura em
questão está específico cada tipo de procedimento É na questão não específica o exame nem a cirurgia solicito a anulação
da questão 24
Inscrição: 230521
Data do Envio: 12/10/22 21:21
Solicito anulação da presente questão, uma vez que, na posição Trendelemburg o paciente encontra-se em decúbito dorsal
e não conforme demonstrado na assertiva dada como correta no gabarito.
Pode-se observar a informação nesta matéria:https://enfermagemilustrada.com/tag/trendelenburg/#:~:text=Dec%C3%BAbito
%20Trendelenburg,parte%20superior%20da%20cavidade%20abdominal.
Portanto, a questão tem que ser anulada.
Resposta aos Recursos
Invalidar questão.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 25
Inscrição: 230521
Data do Envio: 12/10/22 21:21
A assertiva deve ser anulada porque diz que o nó deve ser cortado na parte inferior, mas de acordo com o
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO diz que o corte é no próprio nó, segue:
"
. . .
6.Segurar com a mão dominante o ponto cirúrgico, cortando-o com a mão não dominante;
7. Tracionar o ponto pelo nó e cortá-lo, com a tesoura de Íris, em um dos
. . . "
Fonte:

lados

junto

à

pele;

file:///C:/Users/JMAGOSI/Downloads/POP%2010.4_RETIRADA%20DE%20PONTOS%20CIR%C3%9ARGICOS.pdf

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
São Paulo (Cidade). Secretaria da Saúde. Manual técnico: normatização das rotinas e
procedimentos de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde / Secretaria da Saúde,
Coordenação da Atenção Básica. 2 Ed. - São Paulo: SMS, 2014. 162 p. – (Série Enfermagem)
Inscrição: 220570
Data do Envio: 13/10/22 14:04
Contém 2 alternativa muito indentica o que mostra uma questão com resposta confusa, mudando somente sentido da
palavra.o que acaba confundindo na hora da prova.
Resposta aos Recursos
Para a retirada dos pontos, utilizar a pinça anatômica, segurar a extremidade do fio e, com a tesoura ou lâmina de bisturi,
cortar a parte inferior do nó, puxar o fio e depositá-lo sobre uma gaze.
Assim, corta-se o fio na parte inferior ao nó, pois se cortar o nó tem-se dificuldade de retirar o fio cirúrgico.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Número da questão: 26
Inscrição: 222483
Data do Envio: 10/10/22 21:03
Técnico em enfermagem, questão 26,sobre as vias de administração de medicamentos, gabarito resposta letra B, porém a
resposta da letra C também está correta conforme o www.portaldaenfermagem.com.br, "Puxar a aurícula para cima e para
trás ( para adultos e crianças maiores de três anos ) ou para baixo e para trás ( para crianças menores de três anos),
suavemente, com auxílio da mão não-dominante", a resposta da letra C diz: "para administrar medicamentos por via
otologica, em crianças, distender o canal auditivo, puxando o pavilhão auricular para cima e para trás." ( porém não
especificou a idade da criança).
Inscrição: 221001
Data do Envio: 13/10/22 16:51
A resposta indicada no gabarito está incompleta, tornando a alternativa incorreta. Administração de medicamento via
sublingual é na parte superior da língua. Ato de solicitar que o paciente abra a boca e levante a língua;nessa questão n
Resposta aos Recursos
Manter a questão, pois a letra C está incorreta justamente por indicar a idade da criança, assim entende-se que essa
orientação seria para todas as crianças.
Via sublingual é na parte inferior da língua, ou embaixo da língua.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 28
Inscrição: 220964
Data do Envio: 11/10/22 19:32
Conforme o calendário nacional de vacinação, a primeira dose da vacina tríplice viral é realizada aos 12 meses e a segunda
dose aos 15 meses de idade, podendo ser na segunda dose a vacina tetra viral ou na impossibilidade, substitui pela vacina
tríplice viral mais a vacina varicela ( monovalente ). Dados coletados na nota 7 do calendário nacional de vacina atualizado
em 22/08/2022. Fonte: http://www.gov.br>saude-de-a-a-z
Resposta aos Recursos
Manter questão.
Pois, a segunda dose é feita com a vacina tetra viral, conforme o Calendário Nacional de Vacinação da Criança 2022. A
nota 7 da referência indicada no recurso se adequa apenas na indisponibilidade da vacina tetra viral.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 29
Inscrição: 230657
Data do Envio: 11/10/22 22:37
A transmissão ocorre pelo contato com secreções de pessoas contaminadas (tosse, espirro e saliva) ou objetos
contaminados (copos e talheres). Pode ocorrer também a transmissão através de objetos pessoais (roupa de cama, toalhas)
e pelo contato das mãos contaminadas com secreções respiratórias. O período de incubação é de dois a quatro dias.
Resposta aos Recursos
A transmissão ocorre pelo contato direto com a saliva ou a secreção nasal de pessoas doentes ou aquelas que têm a
bactéria, mas não apresentam sinais da enfermidade. O período de incubação varia de 1 a 10 dias (BRASIL, 2022).
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Técnico em Informática-Tarde (Domingo)
Número da questão: 24
Inscrição: 224020
Data do Envio: 10/10/22 23:05
Duas alternativas pode estar corretas! Que são as alternativas: B e D.
O componente humano, na Informática, é chamado de peopleware.
R e f e r ê n c i a s :
https ://tes es .us p.br/tes es /dis poniveis /18/18140/tde-15072006-071354/public o/Dis s er tac ao_SL_PME.pdf
https://www.revistas.usp.br/novosolhares/article/view/122209/132712
https://greatest.com.br/o-que-e-peopleware/
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Número da questão: 24
https://techlib.wiki/definition/peopleware.html
Inscrição: 258492
Data do Envio: 11/10/22 14:30
A questão possui duas alternativas corretas:
B. Scanner, Microsoft Word e Funcionários do setor Contas a pagar.
D. Leitor biométrico, Microsoft Windows e Funcionários do setor Recursos Humanos.
As duas alternativas acima configuram o proposto pela questão:Considere os componentes básicos que compõem um
Sistema de Informação como o Hardware, o
Software e, por fim, o Peopleware. Assinale a alternativa CORRETA que relaciona um item que é parte de
cada componente básico, respectivamente.
Inscrição: 228493
Data do Envio: 13/10/22 10:13
P r e z a d o ( s ) .
No meu ver, a questão apresenta duas alternativas que se enquadram à resposta, uma vez que é pedido para assinalar a
alternativa que relaciona um item que é parte de cada componente básico de um sistema de informação, respectivamente.
Sendo o Hardware, o Software e, por fim, o Peopleware.
Há duas alternativas que entregam a resposta correta:
B. Scanner, Microsoft Word e Funcionários do setor Contas a pagar.
D. Leitor biométrico, Microsoft Windows e Funcionários do setor Recursos Humanos.
Sabendo que o termo "Peopleware" trata-se de usuários da informática sem especificação da sua função, ou seja qualquer
pessoa que manipula um computador, tanto funcionários do setor de contas a pagar quanto do setor de recursos humanos
enquadram no termo. Os demais itens nessas duas respostas também estão de acordo com o solicitado na questão como
Hardware: Scanner e Leitor biométrico, e, Software para MS Word e MS Windows.
Conto com a atenção de todos e a providencia a ser tomada.
Grato.
Inscrição: 257428
Data do Envio: 13/10/22 16:35
Essa questão trata dos componentes básicos que compõem um SI como hardware, software e Peopleware. Porém em SI a
definição de software é divido em dois tipos:
- Software de sistema – por exemplo, um programa de sistema operacional, que controla e apóia as operações de um
sistema de computador.
- Software aplicativo - programas que dirigem o processamento para um determinado uso do
computador pelo usuário final.
Esta definição de software aplicativo é explicada no próprio curso da Microsoft, que pode ser acessado neste link:
h t t p s : / / l e a r n . m i c r o s o f t . c o m / p t - b r / s h o w s / d x / o - q u e - s o f t w a r e - 0 1
A questão não deixou clara a definição de software (aplicativo ou de sistema), portanto o item B e D estão corretos, porém
as instruções da prova informam que apenas um item pode ser assinalado (item 4 das instruções). Neste caso solicito a
anulação desta questão!
Resposta aos Recursos
Prezado Candidato.
Após analisarmos a questão 24 considerando o seu apontamento concordamos que há 2 (duas) alternativas corretas. Dessa
forma concordamos com a sua justificativos e solicitaremos invalidar a questão.
Desde já agradecemos e pedimos desculpas pelo inconveniente.
At.te,
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 29
Inscrição: 222099
Data do Envio: 12/10/22 21:09
Essa questao tb deixa mais opçoes como respostas. No teste do codigo ele aparece duas caixas que podem ser
marcadas...
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Número da questão: 29
São exibidos itens na listas
pode ser selecionados itens
Deixou confusa tb, a pergunta foi formulada de forma incoerente! Pq nao apenas 1 resposta pode ser correta , e sim mais...
Faltou mais cuidado na hora de formular a questao!
Resposta aos Recursos
Prezado Candidato.
Após analisarmos a questão 29, considerando o seu apontamento, discordamos quanto aos seus argumentos utilizados.
Observe no código HTML a tag “checkbox” usada para definir “caixas quadradas” em formulários de entrada de dados. Essa
tag permite ao usuário selecionar uma ou mais opções entre as opções fornecidas.
Observe que o termo “caixa de seleção” difere do termo “lista selecionável” bem como as tags checkbox, radio, text etc.
utilizadas como entrada (input) de dados nos formulários (forms).
Portanto manteremos a questão com alternativa correta sendo a letra D.
Desde já agradecemos o seu contato.
At.te,
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 30
Inscrição: 222099
Data do Envio: 12/10/22 21:05
Questão referente ao codigo HTML, a resposta conforme tem nas opçoes, deixou muito confuso e nao muito correto, pois
tem a opção que mostra apenas a palavra LINK,, no teste acontece , aparece a palavra LINK, no entanto o que confundiu
muito foi o fato do link da questao estar fora de padroes como conhecemos , por ex: http://www.unlocal.com.br e nao como
vcs puseram la na prova! http-www-umlocal.html, essa questão mostra sim uma tela com a palavra LINK, no entanto o LINK
inserido nao levaria a nada, pq é invalido e nao diz nas resposta alguma, que apresentaria um link invalido!
veja as opçoes:
A .
Exibe um link com vínculo para dentro do mesmo site.
B .
Exibe um link com vínculo para fora do site.
C .
Exibe um link sem vínculo para qualquer local na internet.
D .
Exibe um link com vínculo para o site www.unlocal.com.
E .
Não exibe um link, apenas exibe a palavra Link.
Não esta muito claro essa resposta!
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Número da questão: 30
Resposta aos Recursos
Prezado Candidato.
Após analisarmos a questão 30, considerando o seu apontamento, discordamos quanto aos seus argumentos utilizados.
Observe

no

código

HTML

a

tag

“a

href”

usada

gerar

links

para

arquivos,

sites,

serviços

etc.

Observe que no código da questão 30 um link é gerado para um arquivo nomeado com “http-www-umlocal.html”, ou seja, o
link aponta para o arquivo dentro do mesmo site e não para um site específico ou um serviço na internet fora do site.
Portanto manteremos a questão com alternativa correta sendo a letra A.
Desde já agradecemos o seu contato.
At.te,
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Técnico em Radiologia-Tarde (Domingo)
Número da questão: 21
Inscrição: 223559
Data do Envio: 11/10/22 10:29
A questão possui duas respostas certas. Ela pede a questão incorreta, a letra “A” está incorreta, pois a dose padrão de
gadolínio para uso em RM é geralmente de 0,1 mmol por quilo de peso e não 1mmol; e a letra “E” está incorreta, pois É
INCORRETO AFIRMAR QUE NENHUMA DAS ALTERNATIVAS ESTÁ CORRETA, levando em consideração que há três
alternativas corretas.
Inscrição: 225256
Data do Envio: 12/10/22 12:20
A questão 21 versa sobre a utilização dos meios de contraste à base de Iodo e Gadolínio. Em seu enunciado, pede-se ao(à)
candidato(a) marcar, dentre as alternativas, a que esteja INCORRETA. O gabarito apresenta a alternativa “A” como sendo a
resposta certa à questão 21. De fato, ao consultar o “ACR Manual On Contrast Media” verifica-se que a dosagem de
contraste à base de gadolínio, mais frequentemente utilizada em Ressonância Magnética, fica entre 0,1 e 0,2 mmol/kg.
Portanto, pode-se concluir que a afirmação da alternativa “A” é incorreta. Porém, a alternativa “E” apresenta o seguinte texto:
“Nenhuma das alternativas está correta”. Dessa forma, se realmente todas as outras alternativas da questão estivessem
incorretas, a resposta à questão 21 seria a alternativa “E”. Mas não é o caso. Somente a alternativa “A” é incorreta. Com
isso, a questão 21 possui DUAS afirmativas INCORRETAS. Solicito à banca organizadora que o gabarito seja reconsiderado
e que a questão 21 seja anulada.
Inscrição: 233868
Data do Envio: 12/10/22 14:56
A questão 21 possui 2 gabaritos, a alternativa A e a alternativa E.
A questão 21 traz a seguinte questão:
Com relação à utilização dos meios de
contraste nos serviços de radiologia, é INCORRETO afirmar:
A. A dose padrão de gadolínio para uso em RM é geralmente de 1 mmol por quilo de peso.
B. De acordo com o Colégio Americano de Radiologia, recomenda-se o intervalo mínimo de 24 horas entre
duas doses de contraste iodado, intervalo este que pode ser diminuído em situações de urgência.
C. Durante ou após a administração de meios de contraste, a presença de rubor, urticária, vômitos ou
diarreia podem ser indicativos de reação aos meios de contraste.
D. O contraste iodado pode ser administrado por diversas vias conforme a necessidade do exame. Dentre
elas a via intratecal, intravascular, oral ou retal e intracavitária, como no caso da histero salpingografia.
E. Nenhuma das alternativas está correta.
A alternativa E também é gabarito da questão, uma vez que diz que Nenhuma das alternativas está correta e isso é
INCORRETO, pois as alternativas B, C e D estão CORRETAS.
Como a questão pede a alternativa INCORRETA, a alternativa E também deveria ser gabarito.
Inscrição: 247138
Data do Envio: 13/10/22 1:16

Página 71 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Técnico em Radiologia-Tarde (Domingo)
Número da questão: 21
O enunciado da questão pede para que seja marcado a questão INCORRETA, eo gabarito afirma ser a alternativa A. Só que
a alternativa D afirma: "Dentre
elas a via intratecal, intravascular, oral ou retal e intracavitária, como no caso da histero salpingografia".Segundo Hermann
(2016) (deixo o link do artigo abaixo) "...via endocavitária quando o meio de contraste é administrado através de orifícios
naturais, que comunicam alguns órgãos com o exterior, como é o caso da histerossalpingografia; ou ainda, via intracavitária
quando o meio de contraste é administrado através da parede da cavidade em questão, nos casos de colangiografia", ou
seja, a histerossalpigogravia não é realizada por via INTRACAVITARIA e sim por via ENDOCAVITARIA, então a alternativa
D também se encontra incorreta, invalidando a questão.
link:https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/51640/R%20-%20E%20-%20ANA%20PAULA%20HERMANN.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y
Resposta aos Recursos
a resposta correta se manten sendo A
pois ela não tem pra fazer dela correta o 02 mmol
pois se tivesse seria verdaderae aí não seria incorreta.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 22
Inscrição: 223559
Data do Envio: 11/10/22 9:57
A afirmativa "I" está escrita de uma forma muito generalizada, o que abre espaço para mais de um tipo de interpretação,
contudo, é possível interpretá-la como correta, levando em consideração que, sugere-se (não é obrigatório) que os exames
de membros inferiores (MMII) sejam realizados com o paciente em decúbito dorsal, salvo exceções, e que qualquer exame
de MMII será realizado com o aparelho gerador de raios x direcionado para a parte de interesse, inclusive pé e calcâneo, ou
seja, direcionado para MMII, independente de ter alguma angulação cefálica ou caudal.
Em alguns exames, a angulação do cabeçote pode ser realizada no sentido caudal ou cefálico, porém, ainda assim, o
equipamento estará direcionado para parte de interesse. O aparelho gerador de raios x sempre será direcionado para a
parte de interesse, pois a imagem gerada é a imagem da parte para onde ele está direcionado.
Inscrição: 225256
Data do Envio: 12/10/22 12:21
A questão 22 apresenta ao(à) candidato(a) três afirmativas para serem analisadas.
A primeira afirmativa é verdadeira. Consultando-se literatura técnica, tal como o “Tratado de Posicionamento Radiográfico e
Anatomia Associada*” em sua 8ª edição, verifica-se que a posição de decúbito dorsal é sugerida para todos os
procedimentos radiográficos dos membros inferiores.
A segunda afirmativa é falsa porque no posicionamento oblíquo posterior esquerdo, a face posterior ipsilateral deve estar
posicionada próxima ao receptor de imagem.
A terceira afirmativa é falsa porque a radiografia panorâmica possui finalidade diversa da que lê no texto apresentado.
Portanto, solicito à banca organizadora que reconsidere o gabarito, alterando o resultado de “D” para “E”.
*Referência bibliográfica: BONTRAGER
Inscrição: 252916
Data do Envio: 12/10/22 23:34
Apresento recurso em relação à questão 22 da prova para o cargo público de Técnico em Radiologia, em que o gabarito
aponta como correta a letra D, onde diz-se que “As três afirmativas são falsas.”.
A afirmativa “Sugere-se que o paciente seja colocado em decúbito dorsal e o aparelho emissor dos raios x seja direcionado
para os membros inferiores em casos de exames radiológicos dos membros inferiores, como o pé e o calcâneo.” foi
considerada falsa. Entretanto, não pode ser considerada totalmente incorreta, haja vista que não se especifica nenhuma
incidência das partes em questão, e, segundo Kenneth e Bontrager, 2015, uma das principais referências em tratado de
posicionamento radiográfico da literatura, este sugere que o paciente seja posicionado em decúbito dorsal para os exames
anteroposterior (AP) de pé, anteroposterior (AP) oblíqua – rotação medial, plantodorsal (axial) de calcâneo, por exemplo.
Outro fato é de que Kenneth e Bontrager considera como “Membros Inferiores” as seguintes partes do corpo humano: pé
(falanges, metatarsos e ossos do tarso), articulação do tornozelo, perna (tíbia e fíbula), articulação do joelho, coxa (fêmur),
e, como cíngulo dos membros inferiores, a pelve e o quadril, portanto, dizer que “o aparelho emissor de raios x seja
direcionado para os membros inferiores em casos de exames radiológicos dos membros inferiores, como o pé e calcâneo”
não está incorreto, haja vista que o pé, e, por consequência o calcâneo, fazem parte dos referidos membros inferiores.
Desta

forma,

finalizo

meu

recurso

em

relação

à

questão

citada

acima

e

aguardo

deferimento.

Referência utilizada: BONTRAGER, K. L.; LAMPIGNANO, J. P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia
associada. 8a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
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Número da questão: 22
Inscrição: 245501
Data do Envio: 13/10/22 0:04
Nesta questão, a alternativa I não está incorreta, pois para a realização do exame de membros inferiores como o AP/P e
Oblíquo do pé, o paciente pode ser posicionado em decúbito dorsal ou sentado. Para incidência com carga, o paciente fica
em pé. O calcâneo AXIL em decúbito dorsal; para calcâneo perfil em decúbito lateral. Já nas incidências do pé com carga, o
paciente deverá ser posicionado de pé. Dependendo na incidência desejada, uma destas posições será considerada a
melhor. Mas esta questão não está errada. O início da frase "Sugere-se que o paciente seja colocado em decúbito dorsal"
não é uma afirmativa de que apenas esta posição deveria ser utilizada. Portanto, solicito a alteração para a letra E.
Inscrição: 247138
Data do Envio: 13/10/22 1:16
O gabarito afirma que a alternativa correta é a letra D "todas as afirmativas são falsas", mas segundo o Bontrager Manual
prático de técnicas e posicionamento radiográfico, 10° edição, os raio-x de pés e calcâneo podem ser realizados com o
paciente em posição de decúbito dorsal, ou seja, a primeira afirmativa está correta, como dia a alternativa D, anulando assim
a questão.
Inscrição: 228467
Data do Envio: 13/10/22 10:56
Analise de afirmativas:
afirmativas I se torna correta pelo termo no inicio da sentença: "sugere-se" , pois se entende que em casos de TRAUMA
onde o paciente não consegue se manter sentado para o posicionamento ideal fazemos o posicionamento com o paciente
em Dec Dorsal sendo o raio direcionado verticalmente, horizontalmente ou angulado a esta região.
Resposta aos Recursos
a pergunta está orientando a forma que se deve proceder e quando se procede da forma orientada a resposta da letra D
e s t á
correta .
pois as três são falsa
A totalmente incorreta por afirmar que todas são verdadeira.
afirmativa 1 não sugere que o paciente esteja em decúbito dorsal.
afirmativa 2 a face posterior deve ser posicionar mais próximo
afirmativa 3 a radiografia panorâmica e um exame radiografico e do sistema Buço.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 23
Inscrição: 244983
Data do Envio: 11/10/22 15:44
Segundo capitulo XIII Art. 30 do Codigo de Ética dos Técnico em Radiologia a resposta B se inclui na resposta da violação
da mesma
Inscrição: 228467
Data do Envio: 13/10/22 11:16
gabarito trás a questão E como correta!
Porém segundo Art 17 da RESOLUÇÃO CONTER Nº 2, DE 20 DE MARÇO DE 2021, são penalidades:
CAPÍTULO III
DAS PENALIDADES
Art. 17. São penalidades disciplinares:
I - advertência verbal;
II - advertência por escrito;
III - suspensão por até 30 dias;
IV - demissão.
Resposta aos Recursos
a alternativa B não poderá ser considerada devido ao fato da mesma não citar que admoestação verbal deverá ser
confidencial,já inadmissíveladmoestação verbal pública.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 25
Inscrição: 233868
Data do Envio: 12/10/22 15:31
A alternativa A também é gabarito da questão 25.
Essa alternativa diz que:
A. Cada elemento deste conjunto é calculado através da equação.
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Número da questão: 25
De acordo com "GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. Processamento digital de imagens. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2010" e "MARQUES Fº, O.; VIEIRA Neto, H. Processamento digital de imagens. 1. ed. Rio de Janeiro : Brasport, 1999.
Disponível em: https://www.ogemarques.com/wp-content/uploads/2014/11/pdi99.pdf",
O histograma é um gráfico que representa visualmente a distribuição das intensidades ou cores dos pixels de
uma imagem.
Para construir o histograma de uma imagem grayscale (256 tons) é necessário totalizar o número de pixels para cada uma
das intensidades possíveis.
O histograma pode ser construído usando a contagem absoluta ou relativa (em porcentagem) através da seguinte equação:
pr(rk) = nk/n
O n d e :
rk varia de 0 até 255. Se normalizado, rk varia de 0 a 1 = níveis de cinza;
k = 0 a (L – 1); L = 256 para uma imagem grayscale;
n = número total de pixels na imagem;
pr(rk) = probabilidade do k-ésimo nível de cinza;
nk = total de pixels com nível de cinza k
Logo, pode-se perceber que os elementos do histograma são calculados através de uma equação, fazendo com que a
alternativa A também seja correta.
Resposta aos Recursos
a alternativa B está correta
por determinar com.histograma e obedecendo o fator da resposta .
não podendo ser alternativa A por ser cálculo através de uma.equacao.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 26
Inscrição: 225256
Data do Envio: 12/10/22 22:19
A construção da pergunta 26 induz a pensar que existe algum tipo de radiação produzida nos exames que utilizam camara
gama. E na exposição das alternativas, a letra "E" se apresenta como "nenhuma", dando entender que, nenhuma das
alternativas acima. A pergunta esta afirmando algo que por si só já está errada.
Portanto, solicito anulação da questão.
Inscrição: 228467
Data do Envio: 13/10/22 11:28
A conjugação do verbo "emitir" possui como verbo transitivo o termo " PRODUZIR" o que torna a questão C. correta onde
afirma a emição de radiações gama onde difere do gabarito que dá a questão E. como correta
Resposta aos Recursos
a questão relata um equipamento que não produz nenhum tipo de radiação .
as alternativas
A , B , C ,D
são. todos indicativo de radiação,sendo assim. a resposta correta é a alternativa E.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 28
Inscrição: 244983
Data do Envio: 11/10/22 15:44
Todas as fontes de pesquisas dizem que os contrastes utilizados para exames contrastados de coluna são iodado iônico
para RX, TC e gadolínio para RM. questão com erro de ortografia, (ITRA RAC).
Inscrição: 225256
Data do Envio: 12/10/22 23:26
A questão solicita o meio de contraste utilizado nos exames de coluna INTRA RAC medular. Porém, existem duas
respostas, tanto a "d" como a "E", estão certas, uma vez que, segundo referência Bontrager para exames de coluna, já se
considerou o uso dos contrastes iônicos com base em óleo.
Caberia a pergunta ter mencionado qual meio de contraste é utilizado nos dias de hoje. Pois, conforme mencionado, já se foi
utilizado meios de contrastes iônicos.
Solicito anulação da questão por apresentarem duas alternativas como resposta.
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Número da questão: 28
Inscrição: 228467
Data do Envio: 13/10/22 11:38
A QUESTÃO PRECISA SER ANULADA POIS NA LITERATURA NÃO EXISTE ESTE EXAME: ITRA RAC MEDULAR!!
Inscrição: 255912
Data do Envio: 13/10/22 16:19
SEGUNDO A LITERATURA EXAME CONTRASTADO DE COLUNA É MIELOGRAFIA.
BONTRAGER: MANUAL PRÁTICO DE TÉCNICAS E POSICIONAMENTO RADIOGRÁFICO - 8ª EDIÇÃO – 2014 KENNETH L. BONTRAGER
Resposta aos Recursos
a pergunta tem resposta com alternativa correta .
mater a pergunta está correta a resposta ,independe de. como esta escrito intraracmedular
Decisão da Banca: Manter Questão
a pergunta tem resposta com alternativa correta .
mater a pergunta está correta a resposta ,independe de. como esta escrito intraracmedular
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 29
Inscrição: 244983
Data do Envio: 11/10/22 15:45
Questão pede principio básico de radioproteção a resposta A não diz sobre radioproteção , relata tipos de radiação ionizante
, resposta certa é B , princípios de ALARA , fala sobre radioproteção.
Inscrição: 228467
Data do Envio: 13/10/22 12:11
A QUESTÃO NOS PEDE A REFLETIR SOBRE OS PRINCÍPIOS DA RADIOPROTEÇÃO!
QUE SÃO 4:
I. LIMITAÇÃO DE DOSE
II. OTIMIZAÇÃO DE DOSE
III. PREVENÇÃO DE ACIDENTES
IV. JUSTIFICAÇÃO
A QUESTÃO QUE O GABARITO NOS TRÁS COMO CORRETA NÃO DIZ RESPEITO SOBRE OS PRINCÍPIOS DA
RADIOPROTEÇÃO ACIMA CITADOS
Resposta aos Recursos
a resposta correta é a letra A como no gabarito por ser determinado a radiprotecao nos várias modelos descritos sendo
aplicado no quem receberá ou em quem executará.
a alternativa B não poder ser de forma alguma ,pois você não irradia mais ou menos só porque tem classe social diferente
ou porque tem poder econômico diferente.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 30
Inscrição: 228467
Data do Envio: 13/10/22 12:07
GABARITO TRÁS COMO CORRETA LETRA "C."!
O ARTEFATO QUE TRÁS ESTE ASPECTO 'GRADEADO' NUMA IMAGEM É DA GRADE ANTIDIFUSORA DO TIPO FIXA,
SENDO ASSIM NUM EQUIPAMENTO NÃO SEM TEM ESTAS DUAS GRADES (MOVEL OU FIXA)! PORTANTO SE NÃO
ACIONADA DETERMINADA GRADE NÃO SE ACIONA A OUTRA
Resposta aos Recursos
está se determinando na resposta correta na leta C pois ela afirma que se não tiver em funcionamento a grade móvel,e não
fala.nada de fixa ou outro tipo de grade .
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Língua Portuguesa Sup.-Manhã (Domingo)
Número da questão: 1
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Número da questão: 1
Inscrição: 239601
Data do Envio: 10/10/22 21:35
A questão pede que se assinale a alternativa que NÃO considera a perspectiva teórica expressa no texto. As questões b e c
estão corretas, logo a resposta e ("Nenhuma das alternativas acima") está incorreta. O Gabarito deveria ser e, não d.
Inscrição: 249599
Data do Envio: 11/10/22 9:01
Sr. Examinador, na 1ª questão, solicitou para assinalar a alternativa que NÃO considera tal perspectiva teórica, o gabarito
considerou a alternativa “D” como a que não considerou tal perspectiva teórica sendo que todas as alternativas possuem
erro de extrapolação, pois o texto vai até um limite e o examinador oferece assertivas que “vai além” desse limite e o que
com a leitura do texto não se pode deduzir essas informações que estão contidas em todas as alternativas. Apesar da
compreensão inicialmente estabelecida por esta banca examinadora, requer revisão desse quesito para a mudança do
gabarito para letra “E”, pois nenhuma das alternativas acima estava correta.
Inscrição: 220840
Data do Envio: 11/10/22 10:15
Prezados (as),
Como citei no e-mail anterior questionamento quanto a questão 19 usufruir de Lei não vigente, também gostaria de
questionar a questão 21( prova objetiva - Nível Superior - Município de Guaratuba). No corpo inicial da questão traz:
"...compreender que os fundamentos das profissões é a realidade social". Seria da profissão em questão e sua trajetória...
Mais uma vez agradeço imensamente a atenção dispensada.
At.te,
Inscrição: 227363

Data do Envio: 11/10/22 10:31

Inscrição: 253020
Data do Envio: 11/10/22 12:09
Prova em local inadequado, com som alto ligado desde as 9 horas ate o termino
da prova, foram feitas varias reclamaçoes por varios candidatos, foi solicitado providencias , pedidos para ligar para policia,
mas nada foi feito, o que comprometeu a realizacao de toda a prova.
Inscrição: 252777
Data do Envio: 11/10/22 13:48
Na análise das alternativas fica claro que tanto a opção "B", resposta dada pelo gabarito provisório, está correta quanto a
opção "E", uma vez pode-se sim inferir no texto referencias que indicam claramente que se está falando do Brasil. Vide: 1º
período, linha 2: "... problemas na Educação brasileira,.."; 3º período, linha 3: "... seguinte lógica: o Brasil ..."
Sendo assim, solicito a anulação da questão por haver duas alternativas corretas.
Inscrição: 256512
Data do Envio: 11/10/22 14:15
Inscrição: 247757
Data do Envio: 11/10/22 14:31
Em relação a questão: Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres. o edital exige
conhecimentos de geografia e economia do estado do paraná, solicito a revisão e anulação dessa questão pois não é
assunto previsto em edital, tão menos o assunto deveria ser considerado com assunto de atualidades pois o porto de itapoá
já é líder em movimentação de containers desde 2020 como pode ser comprovado no link(https://www.guiamaritimo.com.br/
noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteine
res#:~:text=2020%2013%3A55-,Porto%20Itapo%C3%A1%20j%C3%A1%20%C3%A9%20o%20maior%20porto%20de%20S
anta%20Catarina,do%20Estado%20de%20Santa%20Catarina.) ou seja a mais de 2 anos, não caracterizando assunto de
atualidades.
Inscrição: 227548
Data do Envio: 11/10/22 14:45
*Em relação a questão: Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres.* o edital exige
conhecimentos de geografia e economia do estado do paraná, solicito a revisão e anulação dessa questão *pois não é
assunto previsto em edital*, tão menos o assunto deveria ser considerado com assunto de atualidades pois o porto de itapoá
já é líder em movimentação de containers desde 2020 como pode ser comprovado no link(https://www.guiamaritimo.com.br/
noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteine
res#:~:text=2020%2013%3A55-,Porto%20Itapo%C3%A1%20j%C3%A1%20%C3%A9%20o%20maior%20porto%20de%20S
anta%20Catarina,do%20Estado%20de%20Santa%20Catarina.) ou seja a mais de 2 anos, não caracterizando assunto de
atualidades.
Inscrição: 220931
Data do Envio: 11/10/22 15:04
Venho por meio deste, solicitar analise da questão de numero 20, sendo que a mesma apresenta mais de uma opção
correta. A questão e tela traz o seguinte questionamento: A chamada Malacocultura refere-se á criação de?... as possíveis
respostas são Ostras, camarões e lagostas, vieiras e mexilhões. Ao analisar a questão segundo o manual " NOVAS
OPORTUNIDADES NA AQUICULTURA" da professora Jaqueline Pompeu da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
UFRN, observo que a malacocultura é a criação de moluscos e que dentre desta classificação se enquadram,no brasil,
ostras, mexilhões e vieiras. " A malacocultura que envolve a produção de moluscos (ostras, mexilhoes e vieiras)" pag22.
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Número da questão: 1
Esta classificação de moluscos também é encontrada na revista "Panorama da malocultura brasileira" traz dados sobre a
produção de moluscos no litoral de cada estado brasileiro, indicando qual as produções principais por cada estado. Definem
malocultura como a produção de mexilhoes, vieiras, ostras entre outras. Portanto, observa-se que a questão de numero 20
apresenta mais de uma alternativa correta. Sendo assim, solicito a anulação da questão, devido ao fato que as respostas
a,c,d,e representam a cultura malaco.
https://panoramadaaquicultura.com.br/panorama-da-malacocultura-brasileira/#:~:text=Em%202000%2C%20a%20malacocult
u r a % 2 0 b r a s i l e i r a , o % 2 0 s u c e s s o % 2 0 d e s s a % 2 0 a t i v i d a d e % 2 C % 2 0 a i n d a
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf
Inscrição: 253153
Data do Envio: 11/10/22 18:28
A alternativa I informa que os prescritores "DEVEM" obter informações sobre tratamentos a partir das companhias
farmacêuticas em vez de reportar-se a fontes baseadas em evidências. O correto seria o contrário. Segundo o artigo:
Condutas Baseadas em Evidências sobre Medicamentos Utilizados em Atenção Primária à Saúde: As decisões em saúde
pública tomadas por vários atores – gestores, financiadores, profissionais, público – crescentemente se fundamentam em
evidências. Para isso é necessário filtrar eficientemente a informação relevante para uma prática em particular ou uma
determinada política, por meio de análise e síntese dos múltiplos esforços de pesquisa. Acredito que apenas a sentença II
esteja correta.
Inscrição: 233500
Data do Envio: 11/10/22 19:32
Anulação: alternativa B do gabarito se demonstra equivocado ao induzir que "quase todos" são os indivíduos expõem as
causas dos problemas na área da Educação, pois o texto infere sobre "quase todos" os quais são indivíduos que demostram
saber quais problemas com a Educação, isto fica evidente no próximo período ao usarem um artigo indefinido "uns" para
trazer os métodos para essa justificativa. Portanto extrapola o texto deduzir que são inadequadas as interpretações no que
tange sobre as causas pois quase todos reconhecem que a problemas.
Inscrição: 242030
Data do Envio: 11/10/22 23:27
Ilustríssimo(a) senhor(a) avaliador(a), solicito a anulação da questão 01, haja vista que existem duas alternativas corretas letra B e letra D.
O fragmento do texto que diz que “a afirmativa de que a “Educação vai mal” pode estar correta, mas não devido ao resultado
de testes que não foram feitos para ranquear países, como o PISA [...], conforme vamos argumentar” demonstra que:
A alternativa B está correta, pois realmente reitera que na perspectiva defendida pelos autores, são inadequadas as
interpretações feitas por “quase todos” no que tange às causas apontadas para os problemas na área da Educação
brasileira (“a afirmativa de que a “Educação vai mal” pode estar correta, mas não devido ao resultado de testes”).
Entretanto, a alternativa D também está correta, tendo em vista que, no mesmo fragmento citado, os autores refutam a ideia
de que a “Educação vai mal” (“a afirmativa de que a “Educação vai mal” pode estar correta”) e também contra-argumentam
em relação às justificativas apresentadas para ancorar tal afirmação (“pode estar correta, mas não devido ao resultado de
testes que não foram feitos para ranquear países, como o PISA [...], conforme vamos argumentar”).
Diante do exposto, reivindico novamente pela anulação da presente questão.
Inscrição: 221231
Data do Envio: 11/10/22 23:11
Trata-se de uma questão de interpretação de texto em que é para apontar a alternativa a qual NÃO se considera a
perspectiva teórica em relação aos aspectos sociais da língua escrita no processo de alfabetização. O gabarito provisório
apontou como alternativa correta a letra D, porém a letra A também pode ser apontada como alternativa em que não se
considera tal perspectiva, pois ao mencionar o trecho “...com funções múltiplas e inseparáveis dos contextos em que se
desenvolvem” neste sentido implica interpretar que não se considera os aspectos sociais da escrita no processo de
alfabetização, exatamente o que o enunciado solicitou. Desse modo a assertiva A também pode ser considerada
CORRETA. Assim sendo, solicito a anulação da questão por ter mais de uma alternativa correta e a efetiva atribuição de
pontos a todos os candidatos, ou, se caso não entender desse modo que seja alterado o gabarito para a alternativa A como
correta.
Inscrição: 258351
Data do Envio: 12/10/22 9:19
A alternativa “B” indicada no gabarito provisório não condiz com a resposta correta para a questão, uma vez que, de acordo
com o conteúdo expresso no texto, os autores não manifestam contrariedade às interpretações feitas por “quase todos” em
relação aos problemas na Educação brasileira. Os autores apenas refutam as argumentações de parcelas do público, como
consta no segundo período, em “uns usam os discutíveis rankings [...]”, ou no quarto período, em “outros usam análises
[…]”, portanto, esta alternativa não está integralmente correta. Já a alternativa “E” deve ser considerada integralmente
correta, pois os autores evidenciam logo no primeiro período do texto que se está falando do Brasil, em “[…] problemas na
Educação brasileira”, reforçado no terceiro período, em “[…] o Brasil não está bem colocado no PISA”.
Inscrição: 252676
Data do Envio: 12/10/22 9:41
Questão 32) Venho por meio deste solicitar que seja anulada essa questão, tendo em vista a mesma ter ralação com
conhecimentos gerais. Ressalta-se ainda que mesmo o seu texto estar direcionado aos diretos dos trabalhadores, no edital
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001/2022 não refere a assunto de conhecimentos específicos os direitos dos trabalhadores, também não se refere a
conhecimentos específicos do cargo de assistente social sobre: adicional de remuneração, pisos salariais, décimo terceiro
ou avisos prévios. Então, tendo em vista que, segundo o este edital, o cargo em questão não está
relacionado a Previdência Social.
Inscrição: 232651
Data do Envio: 12/10/22 20:55
Prezada banca, boa noite!
A alternativa de letra “D” pode ser interpretada como uma afirmativa que considera os aspectos sociais da língua escrita,
visto que o trecho inicial refere-se à “noção de uso social da escrita”. Na sequência, a frase afirma que “(...) o princípio
estruturante do currículo deve ser o conteúdo estabelecido nas diretrizes voltadas ao Ensino Básico”. Atualmente, sabemos
que o documento norteador da Educação Básica é a Base Nacional Comum Curricular. Nele, há recomendações para que
os aspectos sociais dos alunos sejam considerados nos processos de língua escrita. Podemos observar na citação direta
a b a i x o :
"Assim, na BNCC, a organização das práticas de linguagem (leitura de textos, produção de textos, oralidade e análise
linguística/semiótica) por campos de atuação aponta para a importância da contextualização do conhecimento escolar, para
a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos
significativos para os estudantes." (BRASIL, 2017, p. 84)
Outro exemplo (dentre outros possíveis), pode ser constatado no trecho a seguir:
"Ao componente Língua Portuguesa cabe, então, proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a
ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais
permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens." (BRASIL, 2017, p. 67-68)
As diretrizes voltadas ao Ensino Básico (representadas pela Base Nacional Comum Curricular) indicam a consideração de
aspectos sociais da língua escrita no processo de alfabetização, indo de encontro com o que a autora do texto referente à
questão propõe. Por esta razão, a alternativa de letra “D” não pode ser considerada errada, restando apenas a alternativa
“E” da questão (Nenhuma das alternativas acima) como correta.
R E F E R Ê N C I A :
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2017.
Inscrição: 225361
Data do Envio: 13/10/22 9:39
Inscrição: 253098
Data do Envio: 13/10/22 9:55
Segundo o site da Resultados Digitais, "Benchmarking é um processo de estudo de concorrência, podendo ser uma análise
profunda das melhores práticas usadas por empresas de um mesmo setor que o seu e que podem ser replicadas no seu
empreendimento. Entre seus benefícios estão a redução de custos, aumento na produtividade e ampliação na margem de
lucro." e na terceira opção não deixa claro que é a prática de negócios dos concorrentes.
Fonte: https://resultadosdigitais.com.br/marketing/benchmarking/
Inscrição: 220522
Data do Envio: 13/10/22 10:15
De acordo com o texto, ao menos no trecho destacado, o autor não discute as causas dos problemas na Educação
brasileira, mas sim questiona os métodos de avaliação e de diagnóstico que dizem que a Educação brasileira vai mal.
Portanto, não se pode dizer que o autor considera inadequada às causas apontadas para os problemas na área da
Educação brasileira, mas sim os métodos avaliativos, como PISA, e análises e pesquisas feitas para avaliar a educação.
Assim, a alternativa B não pode ser considerada correta.
Inscrição: 229714
Data do Envio: 13/10/22 12:46
A resposta correta da questão 20. A chamada Malacoculturase refere-se à criação de: ostras, mexilhões e mariscos, tendo
nas alternativas de respostas 3 respostas corretas.
Inscrição: 222261
Data do Envio: 13/10/22 12:59
O item 9.4 do Edital n°001/2022 estabelece uma alternativa correta. Na questão 21 a alternativa A e E são identicas ,
possibilitando, assim, que duas alternativas estejam corretas.
E na questão 32 a alternativa A e B também são identicas. Diante disso, solicito a ANULAÇÃO das duas questões.
Inscrição: 252589
Data do Envio: 13/10/22 13:09
Solicito a anulação da questão 01, conforme justificativa a seguir. A alternativa B, apontada como correta, apresenta duas
inconsistências. A primeira refere-se à denominação do teste PISA e das pesquisas da Área de Educação e Ensino como
“causas” dos problemas na área da Educação brasileira. No entanto, o teste de PISA e as pesquisas da Área de Educação e
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Ensino são meios/instrumentos que possibilitam verificar/aferir a qualidade da educação, mesmo que de forma
questionável/discutível, conforme traz o texto. Há um trecho do texto-base que expõe o argumento: [...] o Brasil não está
bem colocado no PISA e, portanto, isso “mostra” que a Educação está ruim e, também, que as pesquisas da Área de
Educação e Ensino não atingem seus objetivos", explicitando que o PISA e as pesquisas revelam que a Educação está ruim,
sem ser a causa para isso.
A segunda inconsistência refere-se à falta de apontamento/menção no texto das causas para os problemas na área da
Educação brasileira, uma vez que o teste de PISA e as pesquisas da Área de Educação e Ensino são instrumentos.
Inexistindo outra alternativa integralmente correta, solicito a anulação da questão 01.
Inscrição: 235525
Data do Envio: 13/10/22 14:06
Nesta questão só é possível inferir o país ao qual o texto se refere a partir do conteúdo onde se cita o nome do país "Brasil"
(deforma indireta) "Educação Brasileira", e pelos dados de publicação, não sendo feita uma relação direta com a expressão
nossa país, o que leva a compreender que a opção E estaria correta.
Inscrição: 257684
Data do Envio: 13/10/22 14:41
O gabarito provisório alega que a alternativa correta seria a letra (B) = 8 CANDIDATOS. Ocorre que segundo fonte do TSE
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos foram 12 partidos que colocaram
presidenciáveis na disputa, sendo no total 13 cidadãos que colocaram seu nome a disposição, porém o partido PTB
apresentou substituição. Assim sendo, a alternativa correta para a resposta seria a alternativa (D)
Inscrição: 254889
Data do Envio: 13/10/22 16:34
Prezada banca examinadora, solicito que a questão n.18 seja anulada em virtude de não haver alternativa com resposta
correta, pois em consulta no site do TSE
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos) ao todo foram inscritos 13 (treze)
candidatos à Presidência, sendo 11 (onze) candidaturas deferidas, 1 (uma) candidatura cancelada e 1 (uma) candidatura
indeferida, conforme relação abaixo:
CIRO FERREIRA GOMES – Deferido
JOSE MARIA EYMAEL – Deferido
LUIZ FELIPE CHAVES D'AVILA – Deferido
JAIR MESSIAS BOLSONARO – Deferido
LEONARDO PÉRICLES VIEIRA ROQUE – Deferido
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA– Deferido
PABLO HENRIQUE COSTA MARÇAL - Cancelado
KELMON LUIS DA SILVA SOUZA – Deferido
ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO - Indeferido
SIMONE NASSAR TEBET – Deferido
SOFIA PADUA MANZANO– Deferido
SORAYA VIEIRA THRONICKE– Deferido
VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO– Deferido
Também é possível verificar no site do TSE
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e544/resultados/cargo/1) o resultado da apuração de votos
para os 11 candidatos à Presidência.
Logo, erroneamente no gabarito provisório é dada como alternativa correta a letra D.12, pois ao todo foram 13 candidatos à
Presidência inscritos no TSE, sendo somente 11 candidatos aptos à receber votos.
Sendo assim, solicito respeitosamente que seja acatado este pedido.
Inscrição: 249414
Data do Envio: 13/10/22 16:51
Recurso Administrativo:
Pedido de Anulação da Questão 01.
De forma sucinta, a questão em debate deve ser anulada pelas razões elencadas abaixo:
O examinador da questão pediu para assinalar a alternativa que não considera tal perspectiva teórica.
Como gabarito, a alternativa correta foi a letra "D".
Contudo, não podemos deixar de considerar como correta a alternativa "E" visto que por uma simples análise a questão se
tornaria correta, em razão da sua afirmação: "nenhuma das alternativas acima".
Dessa forma, requeiro a anulação desta questão.
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Em relação aos recursos

impetrados

contra

o

gabarito

da

questão

01,

tem-se

o

que

segue:

NO QUE TANGE À PROVA APLICADA NO SÁBADO:
a) No que tange ao recurso que aponta como alternativas corretas tanto a alternativa B quanto a E, observa-se que tal
análise não procede. A questão pede que se aponta a alternativa integralmente correta. A alternativa E é iniciada com a
seguinte oração concessiva: “Embora NÃO haja no texto um referente para a expressão ´NOSSO PAÍS´...”. Essa afirmação
é falsa, pois há no texto um referente EXPLÍCITO para essa expressão: “o BRASIL não está bem colocado no PISA...”. Ou
seja, a alternativa E não pode ser assinalada como CORRETA. Logo, o recurso não procede, mantendo-se o gabarito
p r o v i s ó r i o .
b) Em relação ao argumento de que a alternativa B estaria incorreta, tal análise não se sustenta. Vejamos: o texto apresenta
a expressão QUASE TODOS, que depois é desmembrada por UNS e OUTROS. Tais elementos são sujeitos de predicados
em que se apresentam causas para a afirmação de que há problemas na Educação Brasileira. No entanto, os autores do
texto (Borba, Almeida e Gracias) apresentam posição de não concordância em relação às interpretações apresentadas tanto
por UNS quanto por OUTROS (ou seja, por QUASE TODOS). Há um fragmento em que isso fica textualmente posto: “Ou
seja, a afirmativa de que a “Educação vai mal” pode estar correta, mas não devido ao resultado de testes que não foram
feitos para ranquear países, como o PISA, ou por causa da pesquisa, conforme vamos argumentar.”. Nesse fragmento, há
indicativo de que se pode aceitar a avaliação sobre como está a Educação, mas está clara a REFUTAÇÃO das causas
apresentadas por UNS e OUTROS (ou seja, por QUASE TODOS). Portanto, a afirmativa dada em B (“Na perspectiva
defendida pelos autores, são inadequadas as interpretações feitas por “quase todos” no que tange às causas apontadas
para os problemas na área da Educação brasileira.”) está CORRETA, mantendo-se o gabarito provisório.
c) Em relação ao argumento de que a letra D também estaria CORRETA, observa-se que tal análise é equivocada. Vejamos
o que diz o último período do texto: “Ou seja, a afirmativa de que a “Educação vai mal” pode estar correta, mas não devido
ao resultado de testes que não foram feitos para ranquear países, como o PISA, ou por causa da pesquisa, conforme vamos
argumentar.” Ao dizer que a afirmativa PODE ESTAR CORRETA, embora os autores não se alinhem totalmente a ela,
colocam como uma leitura possível. Não há REFUTAÇÃO da ideia de que a educação vai mal. Portanto, é incorreta a
avaliação dada em parte da alternativa: “Além de refutarem a ideia de que a “Educação vai mal””. Logo, o recurso não
procede, mantendo-se o gabarito provisório.
d) Em relação ao argumento que segue: “A alternativa B, apontada como correta, apresenta duas inconsistências. A primeira
refere-se à denominação do teste PISA e das pesquisas da Área de Educação e Ensino como “causas” dos problemas na
área da Educação brasileira. No entanto, o teste de PISA e as pesquisas da Área de Educação e Ensino são
meios/instrumentos que possibilitam verificar/aferir a qualidade da educação, mesmo que de forma questionável/discutível,
conforme traz o texto. Há um trecho do texto-base que expõe o argumento: [...] o Brasil não está bem colocado no PISA e,
portanto, isso “mostra” que a Educação está ruim e, também, que as pesquisas da Área de Educação e Ensino não atingem
seus objetivos", explicitando que o PISA e as pesquisas revelam que a Educação está ruim, sem ser a causa para isso. A
segunda inconsistência refere-se à falta de apontamento/menção no texto das causas para os problemas na área da
Educação brasileira, uma vez que o teste de PISA e as pesquisas da Área de Educação e Ensino são instrumentos”, o
observa-se que os autores apontam, inclusive textualmente (no último período do texto), que se avalia que os resultados de
testes e as pesquisas são usadas para justificar a avaliação de que a Educação vai mal – interpretação com a qual os
autores não concordam. A relação de causa está posta na expressão DEVIDO A (que poderia ser substituída, sem prejuízo
de sentido, por POR CAUSA DE). Portanto, o argumento não procede, mantendo-se o gabarito provisório.
NO QUE TANGE À PROVA APLICADA NO DOMINGO:
a) Em relação aos recursos impetrados contra o gabarito da questão 3 da prova aplicada no domingo, esta banca considera
que o argumento de que, estando uma questão INCORRETA (conforme o gabarito provisório), a letra E ("Nenhuma das
alternativas acima") fica, logicamente, também INCORRETA, uma vez que há uma alternativa a ser assinalada. Portanto,
ficam duas alternativas passíveis de serem assinaladas. Por essa razão, a questão fica ANULADA.
b)

Recursos

que

não

dizem

respeito

a

questão

de

Língua

Portuguesa

foram

desconsiderados.

R E S U L T A D O :
Questão 01 nível superior aplicada no SÁBADO (Analista ambiental e outros cargos): mantém-se o gabarito provisório.
Questão 01 nível superior aplicada no DOMINGO (Analista de tributos e outros cargos): anula-se a questão.
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Resposta aos Recursos
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 2
Inscrição: 220354
Data do Envio: 10/10/22 18:44
RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR NO EDITAL Nº 019-2022,
Contra a questão 02 – CARGO PSICÓLOGO
À Banca Examinadora do Concurso Público De Guaratuba
No dia 10/10/2023 foi publicado o edital nº019-2022 que trata do Gabarito Preliminar para diversas das provas objetivas
aplicadas no dia 09/010/2022, dentre elas, a de Psicólogo.
Conforme publicação, a questão de número 02, que corresponde a disciplina de Língua Portuguesa.
O Gabarito Preliminar tem como gabarito a alternativa “A”, ou seja, “Os “Conteúdos correspondem, basicamente, ao
conjunto de saberes e conhecimentos requeridos em práticas sociais letradas, tais como aqueles necessários para a
participação em práticas discursivas de leitura e produção de textos de diversos gêneros.”
A alternativa apontada pela banca como a correta não reúne elementos no seu enunciado para que se chegue a tal
afirmação. Levando em consideração que a questão solicita que seja levado em conta a “perspectiva” que a autora
apresenta no fragmento, e do que ”depreende-se” de tal perspectiva, a alternativa “A” atribui uma concepção reducionista a
uma perspectiva que é apresentada no texto, objetivamente como seu oposto, em que não se limita apenas às “práticas
sociais letradas”, e que se limitem a requisitos para a “participação em práticas discursivas de leitura e produção de textos”,
como a alternativa expõe, como se tais conteúdos fossem mero passe para o ingresso à vida social. Tal afirmação vai de
encontro aos claros pressupostos freirianos da “pedagogia significativa” incutidos pela autora, que refletem suas posições
para um processo de letramento de concepção social, que faça sentido ao educando.
Ademais, no trecho do fragmento em que a autora utiliza a expressão “conteúdos”, a mesma está se referindo ao
“planejamento das aulas” e realizando uma reflexão sobre qual deve ser a chamada “pergunta estruturante” realizada pelo
educador, não cabendo a interpretação dada na alternativa A, a partir do fragmento disponibilizado.
Também, cabe informar que a referência do fragmento de texto apresentado, direciona a um website inexistente.
Sendo assim, respeitosamente solicito a reconsideração sobre o exposto no Gabarito Preliminar para a alternativa 2, e que o
mesmo seja alterado da alternativa “A” para a alternativa “E”, sendo está, pelos motivos expostos, a mais precisa para
responder a referida questão.
Termos em que solicito deferimento.
F o n t e :
http://www.conhecer.org.br/download/ALFABETIZACAO/Anexo3.doc
Inscrição: 222118
Data do Envio: 10/10/22 19:11
Requer a alteração do gabarito, para considerar correta a letra E.
Isto porque, conforme o comando da questão, “Segundo o conteúdo do fragmento do texto dado, depreende-se que, nessa
p e r s p e c t i v a : ”
A letra que foi considerada correta foi a letra A: “Os “conteúdos” correspondem, basicamente, ao conjunto de saberes e
conhecimentos requeridos em práticas sociais letradas, tais como aqueles necessários para a participação em práticas
discursivas de leitura e produção de textos de diversos gêneros”.
No entanto, o texto justamente criticava a concepção tradicional da escrita, que considera “a aprendizagem de leitura e
produção textual como a aprendizagem de habilidades individuais” (linhas 3-4), sem considerar as práticas sociais.
Ao final do texto, inclusive, menciona-se que o planejamento das aulas NÃO deve ter como pergunta estruturante “qual a
sequência mais adequada de apresentação dos CONTEÚDOS (geralmente, as letras para formarem sílabas, as sílabas
para formarem palavras e das palavras para formarem frases)”.
Dessa forma, observa-se que os conteúdos correspondem, na concepção tradicional, à aprendizagem da leitura e escrita
como habilidades individuais (aprendizagem de sílabas, palavras, etc). E, na concepção social da escrita, os conteúdos
devem ser formados a partir do contexto do aluno.
A letra A, nesse sentido, corresponde à concepção social da escrita.
No entanto, o fragmento de texto dado aborda as duas concepções, e o comando da questão não faz menção à perspectiva
a ser adotada.
Diferentemente, na questão 1, o examinador foi claro no comando, pedindo a resposta que não considera a perspectiva
teórica do letramento, de forma que não se pode esperar que o candidato inferisse qual a perspectiva a ser adotada na
resposta da questão.
Nesse sentido, deve-se considerar a letra E como o gabarito correto: “nenhuma das alternativas acima”.
Inscrição: 230899
Data do Envio: 10/10/22 20:16
Solicito a anulação da questão por apresentar duas alternativas corretas: A e C.
A alternativa C diz: "é natural que as representações ou os modelos que viabilizam a comunicação na prática social - os
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gêneros - sejam unidades importantes no planejamento, o que significa que a atividade da aula deve ser organizada em
função de qual gênero ensinar, pois é imprescindível que sejam abordados os gêneros que são definidos de antemão como
parte integrante do currículo."
Da mesma forma como está na alternativa, a autora Angela B. Kleiman afirma em seu texto: "[...] Essa escolha implica,
ainda, que a pergunta estruturadora/estruturante do planejamento das aulas seja: 'quais os textos significativos para o aluno
e para sua comunidade [...]".
Em outras palavras, a autora do texto destaca a importância de se considerar os tipos de gêneros textuais ao se fazer o
planejamento das aulas no letramento. Ou seja, ela afirma que os gêneros textuais abordados em aula devem ser
PLANEJADOS previamente no currículo escolar (planejamento das aulas).
Inscrição: 237406
Data do Envio: 10/10/22 22:14
O fragmento do texto não cita ou aponta a que corresponde "conteúdos". O fragmento do texto colocado na prova sequer
cita a palavra "conteúdo", logo, impede o candidato de compreender a que tal palavra corresponde.
Inscrição: 227237
Data do Envio: 10/10/22 22:26
É de entendimento do portal Educa Mais Brasil que o uso das aspas para destacar palavras é feito quando o autor da
redação tem a intenção de exprimir ironia ou destacar uma frase ou expressão que não são usadas diariamente. Portanto, é
ERRADO dizer que, na alternativa A, “as aspas empregadas no verbo ‘mostrar’ refletem uma crítica…” sendo que estas
referem-se a ironia, tornando a resposta apresentada no gabarito preliminar equivocada.
Aliás, conforme o dicionário Michaelis, ironia significa: “Figura pela qual se faz uso de palavras que são o contrário do que
realmente se quer dizer...”
F o n t e s :
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/uso-das-aspas
h t t p s : / / m i c h a e l i s . u o l . c o m . b r / b u s c a ? r = 0 & f = 0 & t = 0 & p a l a v r a = i r o n i a
Solicito considerar a resposta à pergunta a alternativa A ou a anulação da mesma se for de duplo entendimento desta
banca.
Inscrição: 249599
Data do Envio: 11/10/22 9:09
Sr. Examinador, na 2ª questão, que tem como comando segundo o conteúdo do fragmento do texto dado, depreende-se
que, nessa perspectiva: Quando a banca usa o comando “depreende-se do texto”, a banca quer que o leitor faça
inferência/deduções a partir do texto.
O fundamento da dedução será um pressuposto, ou seja, uma pista, vestígios que o texto traz. Deduzir além das pistas do
texto é extrapolar. A banca deu como alternativa certa a letra ‘A’, porém a alternativa possui erro de extrapolação, pois texto
vai até um limite e o examinador oferece uma assertiva que “vai além” desse limite.
O examinador inovou, apresentando aspectos que não estão contidos no texto, como: “a participação em práticas
discursivas de leitura e produção de textos de diversos gêneros”, conforme consta na assertiva “A”, da questão 2, pois em
nenhum momento o texto 01 mencionou sobre diversos gêneros textuais, não havendo como deduzir isso a partir da leitura
do texto.
Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a mudança para alternativa para a letra E,
visto que as demais alternativas também estão incorretas.
Inscrição: 220840
Data do Envio: 11/10/22 10:16
Boa noite!
Prezados (as),
A princípio informo que nunca realizei recurso, creio que seja mais uma indagação a respeito da questão 19 (prova nível
superior - prova escrita objetiva), onde consta a Lei 777/97, sendo que a Lei vigente (Lei 1922/2022 - ART. 35), a qual traz
três anos de efetivo exercício, texto esse constando até mesmo no Edital 1 - concurso Município de Guaratuba (anexo).
Sendo assim, creio que a questão deveria citar a Lei que foi utilizada no referido Edital do concurso, ou seja, a Lei vigente, e
não a Lei que não condiz com a realidade.
Agradeço imensamente pela atenção dispensada.
At.te,
Inscrição: 251052
Data do Envio: 11/10/22 12:10
A redação da alternativa "A" apresenta “conhecimentos requeridos em PRÁTICAS SOCIAIS LETRADAS” (grifo nosso),
quando no fragmento do texto a autora expressa o letramento A PARTIR DAS PRÁTICAS SOCIAIS ou seja as práticas
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sociais fundamentam o letramento. Neste aspecto, a questão não está correta, pois para condizer com o conteúdo do
fragmento do texto deveria ser exposto: conhecimentos requeridos em práticas sociais que fundamentam o letramento.
Diante disso, entende-se que as alternativas A, B, C e D estão incorretas, portanto, a alternativa correta é a letra E, devendo
ser alterado o resultado da questão no gabarito.
Inscrição: 222065
Data do Envio: 11/10/22 12:10
A redação da alternativa "A" apresenta “conhecimentos requeridos em PRÁTICAS SOCIAIS LETRADAS”, quando no
fragmento do texto a autora expressa o letramento A PARTIR das práticas sociais, ou seja, as práticas sociais fundamentam
o letramento e não ao contrário. Neste aspecto, a questão não está correta, pois para condizer com o conteúdo do
fragmento do texto deveria ser exposto: conhecimentos requeridos em práticas sociais que fundamentam o letramento.
Diante disso, entende-se que as alternativas A, B, C e D estão incorretas, portanto, a alternativa correta é a letra E, devendo
ser alterado o resultado da questão no gabarito.
Inscrição: 227548
Data do Envio: 11/10/22 17:49
Referente as questões: 21, 32 e 36. As respostas estavam repetidas em duas letras diminuindo assim as opções de
resposta e deixando confusa reduzindo a chance de analisar e acertar a resposta certa.
Inscrição: 257987
Data do Envio: 11/10/22 22:31
Nenhuma alternativa descreve coerentemente o constante do texto.
A. A “sequência mais adequada de apresentação dos ‘conteúdos’“ no trecho original corresponde a: “geralmente, as letras
para formarem sílabas, as sílabas para formarem palavras e das palavras para formarem frases”. Depreende-se daí que os
referidos conteúdos são saberes convencionais ordenados de forma analítica, de aprendizado progressivo e pouco
condizentes com a forma natural do aprendizado de um jovem em processo de alfabetização que se dá mais pelo significado
do objeto de aprendizado do que pela sua ordenação lógica, cartesiana, quando esse objeto é chamado então de
“ c o n t e ú d o ” .
Portanto, depreende-se que “conteúdo” é a forma como a autora se refere a qualquer objeto de aprendizado, quando este
está ordenado segundo a pedagogia convencional, cartesiana, que não atende ao significado subjetivo que o aprendizado
tem do ponto de vista do aluno.
Portanto, o termo “conteúdos” não pode ser coerentemente ligado ao conceito de letramento ou “práticas sociais letradas”
como sugere a opção A.
A opção A sugere que “os ‘conteúdos’ correspondem, basicamente, ao conjunto de saberes e conhecimentos requeridos em
práticas sociais letradas”. Como demonstramos, o termo “conteúdos”, no contexto desse texto e dessa prova, não pode
fazer alusão aos objetos de aprendizado quando aplicados sob a dinâmica do letramento.
Além da referência desse texto, no cotidiano das escolas, “conteúdos” carrega uma semântica ligada sempre ao sistema
convencional de ensino, daí que a autora utilize esse termo para simular uma descrição convencional da alfabetização
quando descreve:
“[...] em vez de: ‘qual a sequência mais adequada de apresentação dos conteúdos (geralmente, as letras para formarem
sílabas, as sílabas para formarem palavras e das palavras para formarem frases)’ "
Fica

demonstrada

então

a

falta

de

coerência

absoluta

entre

a

opção

A

e

o

trecho

do

texto.

Tanto é assim, que na opção B, o(a) redator(a) desta prova se vale do peso semântico da palavra “conteúdo” para produzir o
erro, como veremos.
B. Aqui o erro é mais flagrante. Na prática de letramento o aprendizado jamais pode se dar inicialmente pelos tais
“conteúdos”, mas sim pela prática social, simulada em exercícios específicos, como descrito no 2º trecho do texto utilizado
ais à frente nessa prova.
Aqui o objeto de aprendizado é chamado de “conteúdo” amplificando a contradição entre a sequência de aprendizado
sugerida pelo letramento (prática -> teoria) que se dá também pelo uso do termo “conteúdo”, que está semanticamente
carregado de significações convencionais.
C. O trecho do texto jamais faz alusão a quaisquer gêneros, seja lá o que isso pudesse significar nesta opção. Portanto, esta
opção não tem interface direta com o texto. Do texto nada se depreende que possa ser descrito como coloca esta opção.
D. Como na opção C, esta opção traz assuntos não discutidos no trecho do texto de referência, como a facilidade do ensino,
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a homogeneidade da turma ou a cognição dos estudantes.
E. Nos resta apenas esta opção, visto que nenhuma das opções anteriores responde pelo critério de correspondência com o
texto.
Inscrição: 252897
Data do Envio: 12/10/22 12:18
Solicito anulação desta questão, pois há duas alternativas incorretas, a “C” e a “D”.
Em “é verdade também que quase todos (…) apontam que há problemas na Educação brasileira”, o fato de “quase”
minimizar a generalização de “todos” abre margem para que o conteúdo dado como verdade possa sim ser refutado pelo
interlocutor (ao contrário do que é afirmado na letra D, sendo esta, portanto, uma das alternativas incorretas).
Inscrição: 248399
Data do Envio: 12/10/22 15:31
Solicito alteração de gabarito da questão 2 de língua português, para ensino superior- enfermeiro (da letra A para letra E)
pois a alternativa letra A apresentada como certa no gabarito provisório encontra-se em desacordo com o que o próprio texto
base trás, já que o texto fala que o letramento se relaciona as questões de “concepção social da escrita” e ao final do texto
ele refuta o método tradicional de “apresentação dos conteúdos”, dessa forma, não se pode dizer que conteúdos
correspondem a conhecimentos e saberes requeridos em práticas sociais letradas. Ainda para embasamento é possível
trazer a definição do dicionário. CONTEÚDO: “Assunto, tema ou argumento encontrado em determinado livro, documento,
carta etc.; matéria, teor, tese”. O que qualifica ainda mais a impossibilidade da alternativa letra A estar correta. Fonte:
Dicionário Michaellis online. Disponível em :
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/conteudo. Dessa forma o gabarito da questão é
letra E “nenhuma das alternativas acima”.
Inscrição: 238850
Data do Envio: 12/10/22 20:36
Solicito que a questão 2, tenha a letra B considerada como correta, pelos motivos expostos na sequencia:
O texto se inicia: É verdade também que quase todos... apontam que há problemas na educação brasileira.... Uns usam os
discutíveis rankings de países para apoiar seu desconforto. O raciocínio é baseado na SEGUINTE LÓGICA:...
Vamos lá, a alternativa C "diz" que o adjetivo lógica foi usado para reforçar o raciocínio de modo que ele seja razoável,
aceitável. Isto é perfeitamente correto, pois o uso dos Rankings entre países é o que "supostamente" torna visível a
disparidade entre a educação do Brasil com o restante do mundo. Esta alternativa está correta.
Como o objetivo da questão é identificar a alternativa INCORRETA, a alternativa certa a ser marcada seria a B, pois a
expressão "por outro lado" trata sim da apresentação de outro viés relacionado a temática, mas não podemos inferir que se
trata de OUTRA AFIRMATIVA DADA COMO VERDADEIRA, ela pode muito bem apresentar ideias no sentido contrário, de
que a educação pode ser satisfatório.
Inscrição: 250205
Data do Envio: 12/10/22 23:07
Na questão imagina-se que sendo o letramento o objetivo de reflexão, os conteúdos correspondentes em questão, ou seja,
os saberes sociais e conhecimentos requeridos também sejam de suma importância. Ora, pois, segundo a autora Angela B.
Kleiman conceitua, se for o letramento levado em consideração na alfabetização, as condições e determinantes sociais
alteram o objetivo do ensino, tendo que avaliar cada etapa do ensino e modificar tanto os conteúdos quanto as práticas pré
d e t e r m i n a d a s .
Isto posto, a letra B da questão citada também está correta.
Inscrição: 258118
Data do Envio: 13/10/22 11:57
A) Os "conteúdos", segundo o fragmento de texto, são conhecimentos elementares de uma prática, porém o fragmento não
explicita qual tipo de prática e seu uso. Dessa forma, está errôneo considerar que o fragmento leva a entender que os
"conteúdos" exemplificados são necessários à "produção de textos de diversos gêneros";
B) O fragmento está muito enfático quanto a necessidade de usar a prática social para criar um espaço de aprendizagem
dos alunos:
Essa escolha implica, ainda que a pergunta estruturadora/estruturante do planejamento das aulas seja: "quais os textos
significativos para o aluno e para a sua comunidade" em vez de: "qual a sequência mais adequada de apresentação dos
c o n t e ú d o s "
Dessa forma o movimento será da prática social para o conteúdo, ao contrário do que está apresentado nessa alternativa.
C) O fragmento não aborda as temáticas apresentadas nessa alternativa: a alternativa discute questões de representações e
modelos, os gêneros de textos, enquanto o fragmento discute a necessidade do sentido social dos textos usados durante a
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a p r e n d i z a g e m .
D) A alternativa :
-apresenta frase confusa ("é a progressão do mais fácil ao mais difícil o que facilita ou dificulta a aprendizagem") ;
-discute um tema inexistente no fragmento (a facilidade ou dificuldade de aprendizagem)
- c o n s i d e r a
Em conclusão, a alternativa correta seria a E: Nenhuma das alternativas acima
Inscrição: 251059
Data do Envio: 13/10/22 14:48
Quando a autora cita que [...] "a pergunta estruturadora/estruturante do planejamento das aulas seja: 'quais os textos
significativos para o aluno e para sua comunidade', em vez de: 'qual a sequência mais adequada de apresentação dos
conteúdos (geralmente, as letras para formarem sílabas, as sílabas para formarem palavras e das palavras para formarem
frases)." Claramente, refere-se a um planejamento, o que significa que a atividade da aula deve ser organizada em função
de qual gênero ensinar, pois é imprescindível que sejam aborados os gêneros que são definidos de antemão como parte
integrante do currículo. Ou seja, deve haver uma reflexão e um planejamento acerca do que será ensinado.
Acerca do currículo, atualmente, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, existem diretrizes gerais para a
Educação Básica. Cada etapa e
modalidade também
apresentam
diretrizes curriculares próprias.
As diretrizes buscam promover a equidade de aprendizagem, garantindo que conteúdos básicos sejam ensinados para
todos os alunos, sem deixar de levar em consideração os diversos contextos nos quais eles estão inseridos.
Portanto, o gabarito correto da questão 2, é a letra C.
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Em relação aos recursos
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que
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NO QUE TANGE À PROVA APLICADA NO SÁBADO:
a)Em relação ao argumento de que “é ERRADO dizer que, na alternativa A, “as aspas empregadas no verbo
‘mostrar’ refletem uma crítica…” sendo que estas referem-se a ironia, tornando a resposta apresentada no gabarito
preliminar equivocada.”, observa-se que, embora as aspas TAMBÉM possam ser usadas para mostrar ironia e destacar
palavras incomuns, conforme se argumenta no recurso impetrado, elas servem ainda para outros fins. No contexto em que
foi usada, o uso das aspas reflete uma crítica, pois explicita a não aderência dos autores com a ideia de que o teste do PISA
‘MOSTRA’ que a Educação está ruim. Essa crítica, inclusive, compõe o texto de forma mais genérica. Portanto, o argumento
não se sustenta.
b)Em relação ao argumento de que a letra D estaria também incorreta, observa-se que, num texto centrado em
sequências argumentativas, pautada no logos, no raciocínio razoável, asseverar o que não pode ser comprovado é uma
ação linguística que abre brecha para a refutação. Ao relativizar TODOS com QUASE, minimiza-se as chances de refutação.
Por isso, o enunciado diz que é uma estratégia “importante” para que o conteúdo dado como verdade não seja refutado pelo
interlocutor. Isso não significa que o conteúdo ou o texto em si não possa, de maneira alguma, ser refutado. Trata-se da
análise de estratégias linguísticas e sua função no texto, e não asseveração sobre a interação do outro, que não pode ser
linguisticamente medida. Nesse sentido, esta banca mantém o entendimento de que a letra D apresenta uma afirmação
adequada, não sendo passível de ser assinalada.
c)Com relação ao argumento de que a alternativa B estaria correta, observa-se que o adjetivo “lógica” não foi usada
no texto para “reforçar o argumento de que o raciocínio apresentado é lógico, no sentido de ter razoabilidade, e, portanto,
aceitável”, uma vez que o raciocínio aí apresentado é refutado pelos autores do texto. Logo, o argumento não tem
sustentação nos elementos dados no texto.
d)No que tange ao argumento de que a letra B estaria INCORRETA (e, portanto, passível de ser assinalada),
observa-se que faz-se uma afirmação CORRETA nessa alternativa. O argumento de que “não podemos inferir que se trata
de OUTRA AFIRMATIVA DADA COMO VERDADEIRA, ela pode muito bem apresentar ideias no sentido contrário, de que a
educação pode ser satisfatório” não tem fundamento, uma vez que a questão pede para que seja analisado, ainda, o
conectivo TAMBÉM. Esse elemento tem como escopo a expressão “é verdade”. Assim, a expressão “É verdade TAMBÉM
que” indica que o conteúdo dado no cotexto anterior (não acessível ao candidato) foi afirmado como sendo VERDADEIRO.
Logo, o argumento não tem sustentação nos elementos dados no texto.
NO QUE TANGE À PROVA APLICADA NO DOMINGO:
a)Em relação ao argumento de que “a alternativa “A” atribui uma concepção reducionista a uma perspectiva que é
apresentada no texto, objetivamente como seu oposto, em que não se limita apenas às “práticas sociais letradas”, e que se
limitem a requisitos para a “participação em práticas discursivas de leitura e produção de textos”, como a alternativa expõe,
como se tais conteúdos fossem mero passe para o ingresso à vida social.”, observa-se que o texto versa sobre questões de
letramento (portanto, voltados a questão de trabalho com a língua escrita) e a autora defende o foco em aspectos sociais da
língua. A perspectiva defendida pela autora, possível de ser depreendida pelo recorte dado, é do trabalho pautado em
conteúdos que advenham das práticas sociais letradas. Portanto, a afirmativa posta na letra A está adequada à perspectiva
assumida no texto, considerando que se está falando especificamente de LETRAMENTOS.
b)No que tange ao argumento de que “a referência do fragmento de texto apresentado, direciona a um website
inexistente”, observa-se que houve equívoco no momento de cópia do link (copiando-se o link que estava no download),
mas que tal aspecto em nenhuma medida prejudica o candidato, nem no momento da realização da prova nem em
momento de consulta posterior, uma vez que se apresentou autoria, título do texto e ano de publicação no cabeçalho do
t e x t o .
c)Em relação ao argumento que diz “No entanto, o texto justamente criticava a concepção tradicional da escrita,
que considera “a aprendizagem de leitura e produção textual como a aprendizagem de habilidades individuais” (linhas 3-4),
sem considerar as práticas sociais.”, observa-se que o que é dado na letra A não corresponde à perspectiva tradicional de
escrita, mas considera o conjunto de saberes e conhecimentos requeridos em práticas sociais letradas”. Portanto, o
argumento não se sustenta, uma vez que a questão, ao requerer que se considera “a perspectiva apresentada no texto”,
solicita que seja considera a perspectiva assumida, que é justamente de crítica à concepção tradicional de ensino da escrita.
d)Em relação ao argumento de que a letra C também estaria correta, observa-se que, uma vez que a autora
defende a concepção social de escrita em contraste com a concepção tradicional, considera que a demanda pelos gêneros
a serem ensinados advém dos alunos e seus contextos sociais e suas práticas de letramento. Logo, embora parte da
afirmação seja adequada à perspectiva assumida no texto, a oração iniciada pela conjunção explicativa está inadequada.
e)Em relação ao argumento de que “O fragmento do texto não cita ou aponta a que corresponde "conteúdos". O
fragmento do texto colocado na prova sequer cita a palavra "conteúdo", logo, impede o candidato de compreender a que tal
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palavra corresponde.”, observa-se que se trata de conteúdo pressuposto. Quando se fala em ensino formal, faz-se
referência, dentre outras coisas, a conteúdos escolares. Além disso, há elementos que apontam para essa questão, como
os conteúdos dados entre parênteses que são refutados pela autora como uma abordagem adequada (logo, há outra
abordagem que considera adequada) e a expressão “pergunta estruturadora/estruturante do planejamento das aulas”.
f)Em relação ao argumento de que “O examinador inovou, apresentando aspectos que não estão contidos no texto,
como: “a participação em práticas discursivas de leitura e produção de textos de diversos gêneros”, conforme consta na
assertiva “A”, da questão 2, pois em nenhum momento o texto 01 mencionou sobre diversos gêneros textuais, não havendo
como deduzir isso a partir da leitura do texto.”, observa-se que o texto traz elementos suficientes para chegar a tal
interpretação, tais como: “aspectos sociais da língua escrita” e “quais os textos significativos para o aluno e para sua
comunidade”. Tais expressões – inclusive o plural em TEXTOS SIGNIFICATIVOS - apontam para o trabalho com práticas
discursivas de leitura e produção de texto de diversos gêneros. Espera-se que o candidato tenha conhecimento de mundo
suficiente para entender que os textos dados em práticas sociais são concretizados por meio de gêneros textuais.
g)O argumento de que “A redação da alternativa "A" apresenta “conhecimentos requeridos em PRÁTICAS SOCIAIS
LETRADAS” (grifo nosso), quando no fragmento do texto a autora expressa o letramento A PARTIR DAS PRÁTICAS
SOCIAIS ou seja as práticas sociais fundamentam o letramento.” não tem fundamento, pois a autora deixa claro que está
falando de práticas sociais letradas. Não há razão em falar em letramento se não se considera as práticas de letramento –
que, obviamente, são sociais. Não existe trabalho com letramento em práticas sociais que não envolvem letramento. Assim,
pode-se dizer tanto sobre práticas sociais letradas quanto em ‘práticas sociais que fundamentam o letramento’, conforme
argumenta o candidato em recurso impetrado. As expressões não se anulam, nem são contraditórias. Ao contrário, dizem de
formas diversas a mesma coisa.
h)Em relação ao argumento de que, “Portanto, depreende-se que “conte
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 3
Inscrição: 226052
Data do Envio: 10/10/22 19:22
Uma vez que temos dois trechos entre parênteses e o enunciado não evidenciou especificamente qual deveria ser
considerado, a letra C da questão 03 não pode ser considerada incorreta, tendo em vista que o trecho: “quais os textos
significativos para o aluno e para sua comunidade” claramente expõe uma orientação pedagógica fundamental para
viabilizar o letramento defendido no texto, o qual considera aspectos sociais da língua escrita.
Inscrição: 239601
Data do Envio: 10/10/22 21:35
A questão pede que se assinale a alternativa INCORRETA. As questões A e B estão corretas, logo a resposta E ("Nenhuma
das alternativas acima") está incorreta. O Gabarito deveria ser E, não C.
Inscrição: 252302
Data do Envio: 11/10/22 0:33
O conteúdo entre parênteses diz respeito à construção da iniciação à leitura... semelhante ao velho jargão BÊ A BÁ. Não há
como dizer por que esta alternativa C está incorreta.
Inscrição: 249098
Data do Envio: 11/10/22 14:47
A questão 3, na letra E não contempla o enunciado da pergunta, partindo do pressuposto que seria para assinalar a
alternativa incorreta, a letra E deveria ter outra alternativa correta já que a resposta dada pela banca examinadora foi a letra
C.
Inscrição: 240801
Data do Envio: 11/10/22 21:52
A alternativa incorreta é "D", pois "objeto" não é o substantivo e sim "O letramento".
Inscrição: 250959
Data do Envio: 13/10/22 13:42
A alternativa (D) também está incorreta pois o pronome possessivo SEUS não concorda com AS PESQUISAS, mas sim
com OS OBJETIVOS das pesquisas.
Inscrição: 227548
Data do Envio: 13/10/22 13:43
Em relação a questão: Malacocultura
1)O enunciado já se encontra com erro de grafia, pois não existe a palavra “ malacocultase”;
2)Segundo o Caderno “ Tecnico em Aquicultura – Novas Oportunidades em Aquicultura “ de Jacqueline Pompeu Abrunhosa,
2011, ©? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA. Elaborado em parceria entre o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para
o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e -Tec Brasil.
A definição de Malacocultura refere-se: A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é
representada por ostras, mexilhões e vieiras.
O gabarito é a alternativa D – Moluscos ( caramujos, chocos, lulas e polvos), portanto a definição está incorreta.
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Aí n t e g r ae n c o n t r a - s e :
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.
( página 15 e 16)
Portanto, solicito a revisão e anulação dessa questão.
Resposta aos Recursos
Em

relação

aos

recursos

impetrados

contra

o

gabarito

da

questão

03,

tem-se

pdf

o

que

segue:

NO QUE TANGE À PROVA APLICADA NO SÁBADO: não houve recurso.
a)No que tange ao argumento de que “A alternativa (D) também está incorreta pois o pronome possessivo SEUS
não concorda com AS PESQUISAS, mas sim com OS OBJETIVOS das pesquisas.”, observa-se que a letra D não solicita
análise de questão de CONCORDÂNCIA, mas sim de REFERÊNCIA. No caso, o pronome possessivo faz referência ao
sintagma citado na questão. Portanto, o recurso não procede.
NO QUE TANGE À PROVA APLICADA NO DOMINGO:
a)Em relação ao recurso que aponta a alternativa D como correta, “pois "objeto" não é o substantivo e sim "O
letramento"”, observa-se que a análise está inadequada, no fragmento “O letramento tem como objeto de reflexão”, tanto
LETRAMENTO quanto OBJETO e, ainda, REFLEXÃO são substantivos.
b)Em relação aos recursos impetrados contra o gabarito da questão 3 solicitando anulação da questão, esta banca
considera que o argumento de que, estando uma questão INCORRETA (conforme o gabarito provisório), a letra E
("Nenhuma das alternativas acima") fica, logicamente, também INCORRETA, uma vez que há uma alternativa a ser
assinalada. Portanto, ficam duas alternativas passiveis de serem assinaladas. Por essa razão, a questão fica ANULADA.
R E S U L T A D O :
Questão 03 nível superior aplicada no SÁBADO (Analista ambiental e outros cargos): mantém-se o gabarito provisório.
Questão 03 nível superior aplicada no DOMINGO (Analista de tributos e outros cargos): anula-se a questão.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 4
Inscrição: 220354
Data do Envio: 10/10/22 18:52
RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR NO EDITAL Nº 019-2022,
Contra a questão 04 – CARGO PSICÓLOGO
À Banca Examinadora do Concurso Público De Guaratuba
No dia 10/10/2023 foi publicado o edital nº019-2022 que trata do Gabarito Preliminar para diversas das provas objetivas
aplicadas no dia 09/010/2022, dentre elas, a de Psicólogo.
O Gabarito Preliminar tem como gabarito para a questão 04 a alternativa “D”, ou seja, “A autora argumenta que é necessário
um realinhamento da prática pedagógica em relação as formas tradicionais de ensino – as quais não estão fundamentadas
na prática social dos sujeitos envolvidos -, o que implica, inclusive, a mudança dos papéis assumidos pelo professor e pelo
a l u n o . ”
A alternativa apontada pela banca como a correta não reúne elementos no seu enunciado para que se chegue a tal
afirmação. Apresento dois argumentos como suporte:
1º: A autora, no referido trecho, em momento algum trata da mudança dos papéis assumidos pelo “aluno”, como consta na
alternativa “D”. Trata, sim, da mudança dos papéis assumidos pelo professor e também do mesmo, enquanto aprendiz,
sendo o trecho completo, uma crítica à prática do mesmo, quando, no sentido de promover um processo de letramento
significativo aos educandos, deixa de contextualizar socialmente sua prática, e igualmente deixa de adotar uma postura
colaborativa com seus alunos. Portanto, a autora em momento algum, nos limites do fragmento utilizado, propõe a mudança
do papel assumido pelos próprios alunos.
2º: É importante salientar, que o fragmento de texto utilizado, é oriundo da mesma obra ao qual foi utilizado outro fragmento,
para a resolução das questões 01, 02 e 03 da mesma prova, com a diferença que o presente fragmento, se limita a
resolução das questões 04 e 05. Afirmo tal, pois a alternativa apontada como correta, pela ilustre banca, não abarca
afirmações realizadas no fragmento em questão, mas sim no fragmento anterior, no que tange à crítica as “formas
tradicionais de ensino”. No fragmento da questão 04 a crítica vai no sentido de elementos de renovação pedagógica
(apresentados no fragmento como a adoção de rótulos, receitas e etc.), na busca de abarcar o social no ensino do
letramento, que possam parecer, segundo a autora, “natural para os grupos altamente letrados”, mas não necessariamente
façam sentidos ao educando. Sendo assim, a autora afirma que o realinhamento das praticas pedagógicas não deve ser
realizado de forma imponderada, sem adapta-los a realidade social dos educandos, e que sejam adotados, de forma a dar
significado e sentido ao que se aprende.
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Sendo assim, respeitosamente solicito a reconsideração sobre o exposto no Gabarito Preliminar do cargo e Psicólogo para a
questão 04, e que o mesmo seja alterado da alternativa “D” para a alternativa “E”, sendo esta, pelos motivos expostos, a
mais precisa para responder a referida questão.
Termos em que solicito deferimento.
F o n t e :
http://www.conhecer.org.br/download/ALFABETIZACAO/Anexo3.doc
Inscrição: 224250
Data do Envio: 10/10/22 19:02
O fragmento do texto não aborda em nenhum momento que o aluno precisa mudar o seu papel, apenas o professor. No
trecho "... em consequência
da renovação contínua da prática pedagógica e dos novos papéis assumidos pelo professor, particularmente, o
de aprendiz potencial de uma nova prática social. Isso introduz o estranhamento/distanciamento necessáriop ara perceber a
dificuldade da atividade e para evitar solicitações que podem não fazer sentido para o aluno" fica claro que a mudança
deverá partir do professor - pressupondo que o mesmo será capaz de perceber as dificuldades do aluno que acabarão
ficando mais evidentes.
Inscrição: 226052
Data do Envio: 10/10/22 19:42
A questão 4 apresenta 2 (duas) alternativas corretas. Além da constante no gabarito, também é verdadeira a alternativa A: A
autora defende o retorno das cartilhas como instrumento de ensino, pois entende serem estas mais
adequadas para o ensino da escrita do que a utilização de gêneros que podem não fazer sentido para os alunos, como
receitas, bilhetes e rótulos.
O posicionamento da autora fica evidente no seguinte trecho extraído do fragmento: Por exemplo, nos últimos anos, a
receita, o bilhete, o rótulo passaram a frequentar o livro didático e a sala de aula, sendo frequentemente utilizados para
alfabetizar. Entretanto, ensinar a um grupo de crianças a ler ou
escrever uma receita ou um rótulo sem ter construído um contexto que justifique sua leitura ou escrita, em
atividades que poderiam perfeitamente ser feitas com outros textos (não precisamos de um rótulo para procurar
o N de Neston, por exemplo) produz o efeito de uma tarefa desnecessária, sem sentido e, portanto, muito mais
difícil do que aprender a letra N na cartilha, no contexto de muitas sílabas e palavras com essa letra.
Inscrição: 248512
Data do Envio: 11/10/22 18:21
O tema central da questão, que é a Semântica, área de estudo da Linguística, não está previsto no edital.
Inscrição: 246128
Data do Envio: 10/10/22 20:28
A questão correta D fala que a autora argumenta sobre a necessidade de um realinhamento da prática pedagógica, o que
implica, inclusive, "a mudança dos papéis assumidos pelo professor e pelo aluno". Porém, no texto da autora Kleiman, ela
menciona apenas (ao falar da desideologização), a consequência da renovação contínua da prática pedagógica e "novos
papéis assumidos pelo professor". Não mencionando a mudança do papel do aluno (nem do decorrer do texto) e também
não deixando claro que o papel do professor necessariamente irá mudar, mas sim que irão surgir "novos" - que podem
complementar os já existentes - e sim renovar a prática. Peço reconsideração nessa questão, por gentileza.
Inscrição: 220836
Data do Envio: 10/10/22 21:10
A questão apresenta duas alternativas, as quais podem ser consideradas como corretas. As alternativas letra "A" e "C" estão
corretas. Os elementos "mas", "como", "ou" e "conforme" vinculam relação semântica com ressalva, exemplificação, adição
e exemplificação. a expressão "ou" é precedida de virgula e de uma oração intercalada. Neste contexto "ou" poderia ser
substituída sem mudança de sentido a oração por "e", "..., como o PISA e/ou por causa da pesquisa, conforme vamos
argumentar. Existe a ideia de que será argumentado sobre o teste PISA e sobre as pesquisas da área de educação e ensino
que não atingem seus objetivos. Notadamente essa é a mensagem que o texto passa, nos induzindo a entender que as
discussões futuras abordadas no texto fazem referencia a soma das duas orações. Nestes termos, solicito a anulação da
Questão 04 por possuir duas alternativas corretas.
Inscrição: 227237
Data do Envio: 10/10/22 22:26
No portal Norma Culta, entende-se que na relação semântica entre as palavras, estas estabelecem relações de sentido e
significado umas com as outras. Essas relações podem ser de proximidade, de semelhança, de contrariedade e de
hierarquia de significado, entre outros.
Sendo assim, na alternativa E, tal relação entre semântica entre as palavras destacas, as quais podem ser retiradas do texto
sem prejuízo, deve ser considerada a mesma, pois ambas têm relação com o texto no sentido de concordarem e afirmarem
que a EDUCAÇÃO ESTÁ RUIM.
Ainda, na alternativa a, existe o equívoco de considerar a expressão “ou seja” como reformulativa, visto que reformular
significa voltar a formular, propor novas fórmulas e bases (diferente da anterior), portanto, não podendo ser substituída pela
expressão sugerida.
Fontes:
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https://www.normaculta.com.br/tudo-sobre-semantica/#:~:text=Rela%C3%A7%C3%B5es%20sem%C3%A2nticas%20das%2
0palavras,hierarquia%20de%20significado%2C%20entre%20outros.&text=Palavras%20com%20significados%20semelhante
s .
h t t p s : / / w w w . d i c i o . c o m . b r / r e f o r m u l a r /
Solicito considerar a resposta à pergunta a alternativa E ou a anulação da mesma se for de duplo entendimento desta
banca.
Inscrição: 234554
Data do Envio: 11/10/22 8:28
A questão número 4 solicita a alternativa CORRETA considerando o conteúdo do texto.
A alternativa C, que foi considerada errada, cita: A autora entende que as conveções relacionadas á construção de alguns
gêneros, como os rótulos e as receitas, não são universais, o que significa dizer que não são acessíveis às crianças em fase
de alfabetização. E essa alternativa também está correta, o texto cita "Ensinar a um grupo de crianças a ler ou escrever uma
receita ou um rótulo sem ter construído um contexto que justifique sua leitura ou escrita, em atividades que poderiam
perfeitamente ser feitas com outros textos [...] produz o efeito de uma tarefa desnecessária, sem sentido, e portanto, muito
mais dificil [...] Efeito semelhante pode ser produzido quando se solicita ler ou escrever uma receita ou uma instrução
quando poderíamos perfeitamente mostrar como fazer o prato ou como montar um brinquedo. A escritura de textos como
receitas e instruções pode parecer natural para os grupos altamente letrados, mas não são ações que pertencem à ordem
natural das coisas[...]" E é isso mesmo que a autora relata, que a escrita de receitas e rótuos não pertencem a ordem natural
das coisas, ou seja, não são universais, e que podem parecer natural para os grupos altamente letrados. mas não para as
crianças em fase de alfabetização.
A alternativa correta, segundo o gabarito é a letra D: A autora entende que é necessário um realinhamento da prática
pedagógica em relação as formas tradicionais de ensino - as quais não são fundamentadas na prática social dos sujeitos
envolvidos[...] (até aí está correto) mas então se segue: "o que implica, inclusive, a mudança de papéis assumidos pelo
professor e pelo aluno". Isso está errado, o texto em momento algum cita a mudança de papeis, apenas cita "a renovação
contínua na prática pedagógica e dos novos papéis assumidos pelo professor, particularmente, o de aprendiz potencial de
uma nova prática social". Ou seja, o texto apresenta novos papéis a serem assumidos pelo professor, mas não cita uma
"mudança" de papéis assumidos pelo professor e pelo aluno, nem menos cita uma mudança no papel assumido pelo aluno;
o professor segue sendo um professor, mas renovando sua prática pedagógica, e o aluno segue sendo aluno, não há
mudança nos papeis assumidos.
A questão está errada por que a formulação das duas questões está confusa. A alternativa D, que foi a correta conforme o
gabarito, apresenta uma mensagem que não foi apresentada pela autora do texto.
Inscrição: 251052
Data do Envio: 11/10/22 12:15
A questão número 4 apresenta duas incongruências:
- A resposta D não está correta, pois no fragmento do texto a autora fala sobre o “processo de renovação da prática
pedagógica e dos novos papéis assumidos pelo PROFESSOR” (linha 3). A autora não fala sobre “a mudança dos papéis
assumidos pelo professor E ALUNO”, conforme consta na redação da alternativa D. Dessa forma, a alternativa D não pode
ser a resposta correta da questão.
- Entende-se que a redação da alternativa C está correta, pois no fragmento do texto, assim como na redação da alternativa
C, a autora assevera que “receitas e instruções pode parecer natural para grupos altamente letrados, mas não são ações
que pertencem a ordem natural das coisas: trata-se de convenções NÃO UNIVERSAIS para se registrar uma ação.” (linhas
14 e 15). Além disso, no fragmento do texto a autora afirma que “rótulos”, “instruções”, “receitas” “produz o efeito de uma
tarefa desnecessária, sem sentido e, portanto, muito mais difícil do que aprender [...]” (linha 10 e 11), indicando “que não são
acessíveis às crianças em fase de alfabetização” (redação da alternativa C).
CONCLUSÃO QUESTÃO 4: Diante disso, entende-se que a alternativa D está incorreta, sendo que a alternativa correta é a
letra C, devendo ser alterado o resultado da questão no gabarito.
Inscrição: 222065
Data do Envio: 11/10/22 12:15
A questão número 4 apresenta duas incongruências:
- A resposta "D" não está correta pois no fragmento do texto a autora fala sobre o “processo de renovação da prática
pedagógica e dos novos papéis assumidos pelo PROFESSOR” (linha 3). A autora não fala sobre “a mudança dos papéis
assumidos pelo professor E ALUNO”, conforme consta na redação da alternativa D. Dessa forma, a alternativa D não pode
ser a resposta correta da questão.
-Entende-se que a redação da alternativa C está correta, pois no fragmento do texto, assim como na redação da alternativa
C, a autora assevera que “receitas e instruções pode parecer natural para grupos altamente letrados, mas não são ações
que pertencem a ordem natural das coisas: trata-se de convenções NÃO UNIVERSAIS para se registrar uma ação.” (linhas
14 e 15). Além disso, no fragmento do texto a autora afirma que “rótulos”, “instruções”, “receitas” “produz o efeito de uma
tarefa desnecessária, sem sentido e, portanto, muito mais difícil do que aprender [...]” (linha 10 e 11), indicando “que não são
acessíveis às crianças em fase de alfabetização” (redação da alternativa C).
CONCLUSÃO QUESTÃO 4: Diante disso, entende-se que a alternativa D está incorreta, sendo que a alternativa correta é a
letra C, devendo ser alterado o resultado da questão no gabarito.
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Inscrição: 222987
Data do Envio: 11/10/22 14:06
Ilustre banca julgadora,
Este candidato encontrou um equívoco na questão 04 que gostaria que fosse sanado:
“04.

Considerando

o

conteúdo

do

fragmento

de

texto

dado,

assinale

a

alternativa

CORRETA.

A. A autora defende o retorno das cartilhas como instrumento de ensino, pois entende serem estas mais adequadas para o
ensino da escrita do que a utilização de gêneros que podem não fazer sentido para os alunos, como receitas, bilhetes e
r ó t u l o s .
B. A autora assevera que o processo de desideologização da leitura e da escrita é o aspecto mais relevante no processo de
transformação no que tange à concepção do objeto de ensino a ser considerado, uma vez que entende a escrita como
prática social, a qual não pode estar atravessada por ideologias.
C. A autora entende que as convenções relacionadas à construção de alguns gêneros, como os rótulos e as receitas, não
são universais, o que significa dizer que não são acessíveis às crianças em fase de alfabetização.
D. A autora argumenta que é necessário um realinhamento da prática pedagógica em relação às formas tradicionais de
ensino – as quais não estão fundamentadas na prática social dos sujeitos envolvidos –, o que implica, inclusive, a mudança
dos papéis assumidos pelo professor e pelo aluno.
E. Nenhuma das alternativas acima.”
A questão apresenta a alternativa “d” como gabarito, porém a mesma afirma no seu trecho final que “implica, inclusive, a
mudança dos papéis assumidos pelo professor e pelo aluno”. Ocorre que o texto não cita nenhuma mudança de papel para
o aluno e sim na forma de planejar e ministrar alfabetização do professor, o que torna a alternativa incorreta.
O candidato requer então que seja alterado o gabarito para considerar a alternativa “E. Nenhuma das alternativas acima”
como a correta.
Inscrição: 249308
Data do Envio: 11/10/22 15:10
A pergunta número 4 da prova para o cargo de Analista de Tributos pede que se marque a resposta correta, "considerando o
conteúdo do fragmento de texto dado".
Conforme

gabarito

preliminar,

a

resposta

correta

seria

a

alternativa

D,

a

qual

diz

o

seguinte:

"A autora argumenta que é necessário um realinhamento da prática pedagógica em relação às formas tradicionais de ensino
- as quais não estão fundamentadas na prática social dos sujeitos envolvidos - o que implica, inclusive, a mudança dos
papéis assumidos pelo professor E PELO ALUNO" (destaque em caixa alta realizado pelo recorrente).
Ocorre que o fragmento de texto apresentado não menciona a mudança do papel assumido pelo aluno, tão somente a
mudança de papel do professor. Veja-se o trecho relevante do texto:
"Um outro aspecto, talvez ainda mais importante, da transformação na concepção do objeto a ser ensinado envolve um
paulatino processo de desnaturalização (desideologização) da leitura e da escrita, em consequência da renovação contínua
da prática pedagógica e DOS NOVOS PAPÉIS ASSUMIDOS PELO PROFESSOR, particularmente, o de aprendiz potencial
de uma nova prática social" (destaque em caixa alta realizado pelo recorrente).
Na sequência do texto também não é mencionada a alteração do papel do aluno. Ainda que a mudança do papel do aluno
seja parte dos debates teóricos no contexto das novas formas de ensino - nos quais o texto apresentado se insere -, ela não
é tratada dentro do fragmento de texto apresentado na questão. Após falar da alteração dos papéis do professor, o texto
prossegue tratando sobre a necessidade de se contextualizar os textos apresentados ao aluno e sobre como a
apresentação de certos textos pode não fazer sentido para o processo de aprendizagem do aluno. Em nenhum momento,
contudo, é mencionado no texto a alteração do papel do aluno.
Assim, tendo em vista que o enunciado solicitava a resposta correta com base no conteúdo do fragmento de texto
apresentado, e que o fragmento apresentado fala tão somente da mudança do papel do professor, silenciando em relação
ao papel do aluno, a alternativa "D" deve ser considerada incorreta.
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Pelo exposto, requer-se a alteração do gabarito da questão número 4 da prova para o cargo de Analista de Tributos,
modificando-se a resposta correta da letra "D" para a letra "E", qual seja: "Nenhuma das alternativas acima".
Inscrição: 228315
Data do Envio: 11/10/22 15:50
O fragmento do texto ressalta a necessidade de novos papéis assumidos pelos professores nas práticas de alfabetização,
portanto a sentença 'D' estaria correta se terminasse após a palavra 'professor'.
A sentença 'C' está correta, pois nesse fragmento de texto a autora defende que a prática citada para alfabetização são
convenções não universais, que podem caber a grupos altamente letrados, mas não às crianças em fase de alfabetização.
Inscrição: 252741
Data do Envio: 11/10/22 20:03
Para responder as questões 04 e 05, foi apresentado novo fragmento do texto de Angela B. Kleiman. Na alternativa 04, o
enunciado solicita que assinalasse a alternativa correta. A alternativa A afirma que a autora defende o retorno das cartilhas,
o que não consta no texto; a alternativa B aponta que a autora afirma no texto que o processo de desideologização da leitura
e da escrita é o aspecto mais relevante no processo de transformação, o que também não consta no texto; na alternativa C
aponta que a autora entende que rótulos e receitas não são acessíveis às crianças em fase de alfabetização, o que não
consta no texto e, por fim, na alternativa D, apontada como correta no gabarito provisório, afirma que a autora argumenta
que é necessário um realinhamento da prática pedagógica, o que implica na mudança dos papéis assumidos pelo professor
e pelo aluno. Todavia, no fragmento do texto ela apenas faz referência a mudança dos papéis assumidos pelo professor.
Portanto, a alternativa correta é a letra E, pois nenhumas das alternativas convergem com o texto.
Inscrição: 257287
Data do Envio: 11/10/22 21:57
A alternativa dada como correta fala sobre a mudança de papéis assumidos pelo professor e pelo aluno, porém o fragmento
do texto apresentado aborda apenas a mudança de papéis dos professores.
Inscrição: 246285
Data do Envio: 12/10/22 14:02
A presente solicitação refere-se ao quesito de nº 04 pertinente ao conteúdo de Língua Portuguesa, considerando-se que em
momento algum o fragmento do texto base das questões 04 e 05, expressou a “mudança de papéis assumidos pelo aluno”.
Observa-se que o texto frisa “a mudança dos papéis assumidos SOMENTE pelo professor”, fato que pode ser ratificado na
linha 3 e 4 – primeiro período do fragmento – “(...) em consequência da renovação contínua da prática pedagógica e dos
novos papéis assumidos pelo professor, particularmente, o de aprendiz potencial de uma nova prática social”. Ou seja, é o
professor que deve assumir o papel de aprendiz, de modo que esse “aprendiz” não faz referência ao aluno. Consoante
exposto, solicita-se a anulação da referida questão, pois a alternativa está incorreta.
Inscrição: 244130
Data do Envio: 12/10/22 21:41
Prezados, solicito a anulação da Questão 4 por entender que ela possui duas alternativas corretas: A e E.
Além da alternativa A, também está correta a alternativa E que afirma o seguinte: "No 3º período, a conjunção 'portanto'
veicula uma relação semântica do mesmo tipo daquela veiculada por 'também'; a exclusão de ambos os elementos não
resultaria em prejuízo semântico".
Vejamos o 3º período:
"O raciocínio é baseado na seguinte lógica: o Brasil não está bem colocado no PISA e, PORTANTO, isso 'mostra' que a
educação está ruim e, TAMBÉM, que as pesquisas da Área de Educação e Ensino não atingem seus objetivos".
Ambas as conjunções ("portanto" e "também") são coordenativas. Além disso, embora "também" seja frequentemente
classificada como aditiva, no trecho em questão ela exerce ainda uma função conclusiva, pois precede a conclusão "as
pesquisas da Área de Educação e Ensino não atingem seus objetivos". Sendo assim, ambas as proposições veiculam a
mesma relação semântica (coordenativas conclusivas).
Quanto à segunda parte da assertiva, essa também se encontra correta, pois embora a presença de ambos os elementos
torne o texto mais agradável, a exclusão de ambos não resulta em prejuízo semântico, uma vez que o trecho continuaria
sendo compreensível, conforme exemplo a seguir:
"O raciocínio é baseado na seguinte lógica: o Brasil não está bem colocado no PISA e isso 'mostra' que a educação está
ruim, e que as pesquisas da Área de Educação e Ensino não atingem seus objetivos".
Nesses termos, considerando que tanto a alternativa A quanto a alternativa E podem ser consideradas corretas, solicito o
deferimento do recurso e a anulação da respectiva questão.
Inscrição: 228985
Data do Envio: 12/10/22 22:26
A alternativa D, apresentada como correta, afirma que "(...) implica, inclusive, a mudança dos papéis assumidos pelo
professor e pelo aluno." No entanto, no fragmento de texto apresentado não há qualquer menção a uma possível mudança
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de papel por parte dos alunos - somente do professor, como indicado logo no fim do primeiro parágrafo. Considerando essa
inferência na resposta correta que não se encontra no texto fornecido - ao menos não no fragmento disponibilizado, como o
próprio enunciado menciona, solicito a anulação dessa questão.
Inscrição: 250205
Data do Envio: 12/10/22 23:12
No texto a autora defende que o letramento com o objetivo de alfabetizacao precisa utilizar material e estratégias que
compõem as condições sociais dos alunos. Esta concepção de letramento na alfabetização é defendida pela autora quando
ela coloca as dificuldades de utilizar tais materiais em sala de aula que acabem por não fazer sentido aos alfabetizados e
ainda lhe dá exemplos de situações.
Discorrendo tal situação, analisa-se de tal modo que a opção correta dessas alternativas seja na letra A, cujo o texto está
escrito no fragmento citado.
Inscrição: 236992
Data do Envio: 13/10/22 7:45
Apresento este recurso referente a questão n°4, do conteúdo de Língua Portuguesa na prova de nível superior para o cargo
de Assistente Social, a qual apresenta no gabarito provisório a resposta da alternativa D como resposta CORRETA. Sendo
que a alternativa em questão trás algo que em nenhum momento foi citado ou dado a entender pela autora do fragmento do
texto: "O conceito de letramento e suas implicações para a alfabetização." A alternativa em questão versa sobre "a mudança
de papéis assumidos pelo professor e pelo aluno." Sendo que em sua colocação no fragmento acima citado a autora se
refere ao professor realizar a troca de papel, se colocando no lugar de aprendiz, mas em nenhum momento ela faz menção
à o aluno também realizar essa troca, saindo do papel de aluno e passando a assumir quaisquer outros papeis que fossem.
Logo a alternativa está INCORRETA. Sendo assim a questão passa a ter como única resposta correta a alternativa E que
coloca que nenhuma das alternativas acima está correta. Com esta base venho respeitosamente solicitar a anulação da
questão 4.
Inscrição: 258118
Data do Envio: 13/10/22 11:58
A) O fragmento alerta a necessidade de uso correto e da forma de apresentação dos gêneros como receita, bilhetes e
rotulos presentes em livros didáticos em uma atividade que faça sentido para o aluno, o que contradiz a alternativa que
considera que esses gêneros "não podem fazer sentido para os alunos".
B) A desideologização apresentada no texto, complemento do conceito de desnaturalização não remete a "à concepção do
objeto de ensino a ser considerado,[...], a qual não pode estar atravessada por ideologias ", como apresentado na
alternativa, mais sim a "um processo paulatino de tomada de consciência por parte do professor da dificuldade da atividade
e da falta de sentido que a atividade pode ter para os alunos. Nesse sentido a desnaturalização é o processo de tomada de
consciência pelo professor que a aprendizagem da leitura não é tão natural para os alunos quanto para ele. Assim, o
desideologização representa a eliminação de uma representação de um ideal de práticas baseado em referências de uma
pessoa altamente letrada, e não uma ideologia política, como apresentada na alternativa.
C) O fragmento alerta a necessidade de uso correto e da forma de apresentação dos gêneros como receita, bilhetes e
rotulos presentes em livros didáticos em uma atividade que faça sentido para o aluno, o que contradiz a alternativa que
considera que esses gêneros "não são acessíveis às crianças em fase de alfabetização".
D) O fragmento discute amplamente "dos novos papéis assumidos pelo professor, particularmente, o de aprendiz potencial
de uma prática social". Porém, em momento algum, se discute a mudança de papéis assumidos pelo aluno, como
apresentado na alternativa.
Dessa forma, a alternativa E: Nenhuma das alternativas acima está correta.
Inscrição: 251578
Data do Envio: 13/10/22 12:35
Cargo cirurgião dentista.
A alternativa D não esta correta devido à afirmativa’’mudanças dos papéis pelo professor e pelo aluno’’ sendo que no texto
de referência não é citado mudança dos papéis pelo aluno, um exemplo como em das partes do texto’’Da renovação
continua da prática pedagógica e dos novos papéis assumidos pelo professor’’ Sendo assim tanto pelo fragmento do texto
como pelo texto apresentando na prova não a concordância com a mudança de papéis dos alunos.
Inscrição: 232651
Data do Envio: 13/10/22 13:25
A questão pede a alternativa correta. A alternativa "D" diz o seguinte:
"A autora argumenta que é necessário um realinhamento da prática pedagógica em relação às formas tradicionais de ensino
– as quais não estão fundamentadas na prática social dos sujeitos envolvidos –, o que implica, inclusive, a mudança dos
papéis assumidos pelo professor e pelo aluno."
No final da frase, há a afirmação de que implica na "mudança dos papeis assumidos pelo professor e pelo aluno", quando,
na verdade, o texto menciona apenas novos papeis assumidos pelo professor, como pode ser constatado no primeiro
parágrafo do fragmento do texto, conforme descrito abaixo:
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"Um outro aspecto, talvez ainda mais importante, da transformação na concepção do objeto a ser ensinado envolve um
paulatino processo de desnaturalização (desideologização) da leitura e da escrita, em consequência da renovação contínua
da prática pedagógica e dos novos papéis assumidos pelo professor, particularmente, o de aprendiz potencial de uma nova
prática social."
Em nenhum outro momento o texto menciona mudança de papel do aluno. Logo na sequência, é dito:
"Isso introduz o estranhamento/distanciamento necessário para perceber a dificuldade da atividade e para evitar solicitações
que podem não fazer sentido para o aluno."
Ou seja, subentende-se que o professor assume novos papeis, inclusive de evitar novas solicitações que podem não fazer
sentido para o aluno.
Sendo assim, a única alternativa considerável correta é a alternativa "E" (Nenhuma das alternativas acima).
Inscrição: 225937
Data do Envio: 13/10/22 13:42
Em relação a questão: Considerando o conteúdo do fragmento de texto dado, assinale a alternativa correta. Nessa referida
questão foi dito que a correta é a letra D "A autora argumenta que é necessário um realinhamento da prática pedagógica em
relação às formas tradicionais de ensino - as quais não estão fundamentadas na prática social dos sujeitos envolvidos -, o
que implica, inclusive, a mudança dos papéis assumidos pelo professora e pelo aluno". Porém no texto também é
comentado sobre a letra A: " A autora defende o retorno das cartilhas como instrumento de ensino, pois entende serem
estas mais adequadas para o ensino da escrita do que a utilização de gêneros que podem não fazer sentido para os alunos,
como receitas, bilhetes e rótulos". Podendo ser confirmado no trecho do texto apresentado: " ...Isso introduz o
estranhamento/distanciamento necessário para perceber a dificuldade da atividade e para evitar solicitações que podem não
fazer sentido para o aluno. Por exemplo, nos últimos anos, a receita, o bilhete, o rótulo passaram a frequentar o livro didático
e a sala de aula, sendo frequentemente utilizados para alfabetizar. Entretanto, ensinar a um grupo de crianças a ler ou
escrever uma receita ou um rótulo sem ter construído um contexto que justifique sua leitura ou escrita, em atividade que
poderiam perfeitamente ser feitas com outros textos (não precisamos de um rótulo para procurar o N de Neston, por
exemplo) produz efeito de uma tarefa desnecessária, sem sentido e, portando, muito mais difícil do que aprender a letra N
na cartilha...".
Portanto, solicito a revisão e anulação dessa questão.
Inscrição: 251059
Data do Envio: 13/10/22 14:19
No trecho em que a autora Angela B. Kleiman afirma que "[...] nos últimos anos, a receita, o bilhete, o rótulo passaram a
frequentar o livro didático e a sala de aula, sendo frequentemente utilizados para alfabetizar [...]", seria incorreto afirmar que
essas práticas não estão fundamentadas na prática social do sujeito envolvido, já que essas práticas estão inseridas no
contexto pedagógico da sala de aula em que o aluno se insere.
Além disso, a autora não cita nenhuma mudança de papéis que deve ser assumida pelos alunos, apenas aos professores.
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Em relação aos recursos

impetrados

contra

o

gabarito

da

questão

04,

tem-se

o

que

segue:

NO QUE TANGE À PROVA APLICADA NO SÁBADO:
a) Em relação ao argumento de que “O tema central da questão, que é a Semântica, área de estudo da Linguística, não está
previsto no edital”, observa-se que que a questão 04 enfoca elementos de coesão textual. Identificar que parte do texto é
retomada por elementos de coesão é habilidade básica para chegar ao conteúdo “Compreensão e interpretação de texto(s)”,
estabelecido em edital. Além disso, o edital prevê o segundo conteúdo: “Coesão e coerência textuais”. Caso esse recurso
tenha sido impetrado em relação à prova aplicada no domingo, observa-se a questão 04 enfoca o conteúdo ““Compreensão
e interpretação de texto(s)”. Portanto, em nenhum dos casos o recurso não tem fundamento.
b) No que tange ao argumento de que estariam corretas duas alternativas (A e C), observa-se que a alternativa C não
apresenta uma afirmação CORRETA. Embora possa-se aproximar RESSALVA de CONTRAJUNÇÃO/RELAÇÃO
ADVERSATIVA (no que tange à conjunção MAS) e ALTERNATIVA de ADIÇÃO (no que tango ao uso do OU, que, em
alguns contextos, é inclusivo), a conjunção CONFORME é conformativa, não veiculando exemplificação. Portanto, a questão
não está passível de ser considerada CORRETA.
c) No que tange ao argumento de que a letra E deveria ser considerada verdadeira, observa-se que PORTANTO introduz
uma CONCLUSÃO, e o elemento TAMBÉM introduz ADIÇÃO de argumento. Portanto, a relação semântica relacionada aos
dois conectivos difere entre si. Embora ambos os elementos conectivos estejam inseridos em orações coordenadas,
conforme citou-se em um dos recursos, tal relação sintática não tem implicações para a questão, que solicitava que se
observa-se o SENTIDO introduzido pelo elemento (ou seja, o nível SEMÂNTICO). Em relação ao argumento de que
TAMBÉM introduziria uma sentido de CONCLUSÃO, tal análise não se sustenta no texto. Basta substituir TAMBÉM por
PORTANTO para verificar que tais elementos não são intercambiáveis. Portanto, a questão não está passível de ser
considerada CORRETA.
d) No que tange ao argumento de que a expressão “ou seja” não atua como operador reformulativo, observa-se que tal
argumento não tem cabimento na literatura específica (conhecimento que não era requisito para fazer a prova) nem se
sustenta a partir de uma análise mais básica do texto (habilidade que era esperada dos candidatos), uma vez que tal
expressão introduz uma paráfrase, que consiste em dizer o que já se disse anteriormente com outras palavras,
expandindo/especificando o que se disse no cotexto imediatamente anterior (ou seja, introduz uma reformulação). Portanto,
o argumento foi refutado por esta banca.

NO QUE TANGE À PROVA APLICADA NO DOMINGO:
a) Esta banca acata o argumento de que o recorte de texto apresentado para as questões 04 e 05 não reúne elementos
suficientes para que o leitor chegue à interpretação de que se está falando também de uma mudança do papel do aluno,
conforme citado na alternativa dada como CORRETA no gabarito provisório (letra D). Assim, primando pela lisura do
processo, solicita-se a mudança de gabarito. Considerando que as alternativas A, B e C apresentam elementos que as
impedem de serem consideradas CORRETAS, indica-se mudança de gabarito para a questão E – “Nenhuma das
a l t e r n a t i v a s ” .
b) No que tange ao argumento de que a letra A estaria correta, observa-se que a autora não defende o retorno das cartilhas
como instrumento de ensino. No texto, indica-se que o trabalho descontextualizado pode ser ainda mais difícil do que a
abordagem feita na cartilha. Com isso, não se defende a volta das cartilhas, mas se argumenta que, com as práticas
criticadas no texto, não se avançou em relação às cartilhas (e até se retroagiu). Dizer que o ensino descontextualizado dos
gêneros é ainda pior que o ensino proposto nas cartilhas não é o mesmo que dizer que as cartilhas devem ser consideradas
como uma possibilidade de abordagem do ensino. Aliás, o texto como um todo, no limite do fragmento dado, deixa claro que
a perspectiva defendida pela autora é outra: argumenta-se por uma renovação contínua e pelo ensino pautado em práticas
sociais (o que não condiz com a proposta pedagógica apresentada nas cartilhas). Portanto, o argumento não se sustenta.
c) No que tange ao argumento de que a letra C é que estaria correta, devendo, portanto, ser apresentada no gabarito,
observa-se que, ao dizer que as convenções relacionadas à construção de alguns gêneros não são convencionais, a autora
não está afirmando que eles não são acessíveis às crianças. Inclusive, os gêneros citados (rótulos e receitas) circulam de
forma bastante evidente em diferentes contextos sociais. O que a autora afirma é que a forma de os produzir e os elementos
considerados é que podem diferenciar a depender da cultura dos indivíduos, uma vez que “as convenções não são
universais”. Portanto, a questão C não faz uma afirmativa correta em toda a sua extensão, não sendo elegível como
alternativa CORRETA.
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R E S U L T A D O :
Questão 04 nível superior aplicada no SÁBADO (Analista ambiental e outros cargos): mantém-se o gabarito provisório.
Questão 04 nível superior aplicada no DOMINGO (Analista de tributos e outros cargos): altera-se o gabarito para alternativa
E.
Decisão da Banca: Alterar Questão para E
Número da questão: 5
Inscrição: 239601
Data do Envio: 10/10/22 21:35
A questão pede que se assinale a alternativa INCORRETA. As questões A e B estão corretas, logo a resposta E ("Nenhuma
das alternativas acima") está incorreta. O Gabarito deveria ser E, não C.
Inscrição: 227237
Data do Envio: 10/10/22 22:26
Na alternativa B, está incorreta a sugestão de uso de crase para a palavra conclusão, visto que tal palavra, na frase, tem o
mesmo sentido da palavra resultado como TÉRMINO, FIM. E, não, uma finalidade “ato de concluir” o qual pediria o uso da
c r a s e .
Ainda, trás na alternativa A, os agentes da passiva nas frases em destaque em RACIOCÍNIO e em TESTES DE DIVERSAS
NATUREZAS os quais recebem a ação do verbo SER (é baseado / são utilizados).
F o n t e s :
https://www.qconcursos.com/artigos/uso-da-crase-entenda-o-que-e-como-usar-e-suas-regras?utm_source=midia-paga&utm
_medium=google-dsa&utm_campaign=qconcursos_acq_alwayson_dsa&utm_content=alwayson_dsa_todosite&utm_term=al
wayson&gclid=Cj0KCQjwhY-aBhCUARIsALNIC04VuR4wF7-4DcP8jjOovYNLdBvpFcbewQSV5AC6RY_DhtqJ0mBNmJUaAor
5 E A L w _ w c B
h t t p s : / / w w w . t o d a m a t e r i a . c o m . b r / a g e n t e - d a - p a s s i v a /
Solicito considerar a resposta à pergunta a alternativa A ou a anulação da mesma se for de duplo entendimento desta
banca.
Inscrição: 237406
Data do Envio: 10/10/22 22:27
Item marcado no gabarito provisório é a C.
A questão pede para assinalar a alternativa incorreta.
O texto da alternativa diz que "a autora entende que não se deve solicitar à criança a leitura ou escrita da receita, texto
instrutivo, bilhete ou rótulo, pois não são gêneros que fazem parte de sua vivência, o que resulta em um ensino sem sentido
para o aprendiz.
Ora, tal alternativa encontra-se correta, já que na última frase do fragmento do texto a autora diz: A escritura de textos como
receitas e instruções pode parecer natural para os grupo altamente letrados, mas não são ações que pertencem à ordem
natural das coisas: trata-se de convenções não universais para se registrar uma ação".
Algumas frases anteriores, a autora ainda introduz: "Ensinar a um grupo de crianças a ler ou escrever uma receita ou um
rótulo sem ter construído um contexto que justifique sua leitura ou escrita [...] produz o efeito de uma tarefa desnecessária,
sem sentido, e, portanto, muito mais difícil do que aprender a letra N na cartilha [...]"
Isto é, a autora defende no fragmento que a leitura desse tipo de gênero não fazem parte da vivência das crianças, e,
portanto, não produzem efeito para sua aprendizagem, tornando a alternativa C CORRETA, e não incorreta, como pede o
enunciado da questão 5.
Inscrição: 234554
Data do Envio: 11/10/22 8:41
A Questão número 5 solicita a alternativa INCORRETA segundo os fregmentos do texto.
A alternativa correta, conforme o gabarito, é: A Autora entende que não se deve solicitar à criança a leitura ou escrita de
receita, texto instrutivo, bilhete ou rótulo, pois não são gêneros que fazem parte de sua vivência, o que resulta em um ensino
sem sentido para o aprendiz. Essa é a alternativa incorreta, conforme o gabarito. Mas é isso que a autora cita: "Ensinar a um
grupo de crianças a ler ou escrever uma receita ou um rótulo sem ter construído um contexto que justifique sua leitura ou
escrita, em atividades que poderiam perfeitamente ser feitas com outros textos [...] produz o efeito de uma tarefa
desnecessária, sem sentido, e portanto, muito mais dificil [...] A autora cita que é uma metodologia de ensino que não faz
sentido para o aprendiz, não teria como essa alternativa ser a alternativa Incorreta, pois ela está correta.
Inscrição: 249599
Data do Envio: 11/10/22 9:07
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A Douta Banca Examinadora, na 5ª questão, considerou como INCORRETA a assertiva “C”, que explicitou o seguinte; “a
autora entende que não se deve solicitar à criança a leitura ou escrita de receita, texto instrutivo, bilhete ou rótulo, pois não
são gêneros que fazem parte de sua vivência, o que resulta em um ensino sem sentido para o aprendiz”.
Entretanto, a assertiva “E”, “nenhuma das alternativas acima”, também está INCORRETA, uma vez que, pelo fato de a
assertiva “C” estar incorreta, faz com que a assertiva “E” seja considerada, por lógica, como falsa, o que pode fazer com que
o candidato seja induzido a erro.
Diante do exposto, pugna pela anulação da presente questão, por existirem duas respostas.
Inscrição: 251052
Data do Envio: 11/10/22 12:17
A questão solicita que seja assinalada a alternativa incorreta e o gabarito apresenta a alternativa C, sendo que esta
apresenta redação correta em relação ao texto, tanto com a argumentação da autora no fragmento do texto quanto,
inclusive, utilizando os mesmos termos, como pode ser verificado na passagem: “ensinar um grupo de crianças a ler ou
escrever uma receita ou um rótulo sem ter construído um contexto que justifique sua leitura ou escrita, em atividades que
poderiam perfeitamente serem feitas com outros textos [...] produz um efeito de uma tarefa desnecessária, SEM SENTIDO
e, portanto muito mais difícil [...]” (linhas 9 a 11, grifo nosso). Dessa maneira, a alternativa C não pode ser a resposta correta
no gabarito, sendo necessária a anulação da questão.
Inscrição: 222065
Data do Envio: 11/10/22 12:17
A questão solicita que seja assinalada a alternativa incorreta e o gabarito apresenta a alternativa C, sendo que esta
apresenta redação correta em relação ao texto, tanto com a argumentação da autora no fragmento do texto quanto,
inclusive, utilizando os mesmos termos, como pode ser verificado na passagem: “ensinar um grupo de crianças a ler ou
escrever uma receita ou um rótulo sem ter construído um contexto que justifique sua leitura ou escrita, em atividades que
poderiam perfeitamente serem feitas com outros textos [...] produz um efeito de uma tarefa desnecessária, SEM SENTIDO
e, portanto muito mais difícil [...]” (linhas 9 a 11). Dessa maneira, a alternativa C não pode ser a resposta correta no gabarito,
sendo necessária a anulação da questão.
Inscrição: 249098
Data do Envio: 11/10/22 14:12
Diante do exposto na questão 5 assinale a alternativa INCORRETA: como são para assinalar dentro de A a E, a resposta
correta por vós foi a C, e a letra E diz nenhuma das respostas acima. Cabe eliminação desta questão. sabendo que não
ficou claro as respostas que vcs consideraram como corretas.
Inscrição: 220714
Data do Envio: 11/10/22 15:05
Bom dia. Segue solicitação de reconsideração da questão 05.
Considerando que o enunciado solicita que seja marcada a opção INCORRETA, pressupõe-se que quatro das alternativas
estão totalmente corretas e APENAS UMA alternativa está incorreta. Porém, observa-se que há mais de uma alternativa
incorreta nesta questão. Vejamos:
Foi suprimida/omitida uma informação complementar fundamental na alternativa "E", que acabou por prejudicar seu total
entendimento, abrindo espaço para uma interpretação equivocada.
Observe-se que, conforme o gabarito, as opções "A", "B" e "D" estão corretas, e a opção "C" está incorreta. Em especial, a
opção "E" se apresenta com a seguinte afirmação: "Nenhuma das alternativas acima [PONTO FINAL]". Não houve aqui
adjetivo para caracterizar as alternativas acima como "corretas" ou como "incorretas".
a) Consideremos que a opção "E" esteja afirmando que "nenhuma das alternativas acima ESTÁ INCORRETA". Neste caso,
a opção "E" estaria afirmando que "todas as alternativas acima são corretas" (A, B, C e D). Porém, o próprio gabarito já
demonstrou que existem afirmações tanto corretas quanto incorretas acima. Logo, esta alternativa seria mentirosa e não
verdadeira, sendo considerada, portanto, como INCORRETA em seu conteúdo.
b) Consideremos então que a opção "E" esteja afirmando que "nenhuma das alternativas acima ESTÁ CORRETA". Neste
caso, a opção "E" estaria afirmando que "todas as alternativas acima são erradas" (A, B, C e D). Porém, o próprio gabarito já
demonstrou que existem afirmações tanto corretas quanto incorretas acima. Logo, esta alternativa seria IGUALMENTE
mentirosa e não verdadeira, sendo considerada, TAMBÉM como INCORRETA em seu conteúdo.
Deste modo, pretendo demonstrar que houve uma falta de complementação na frase da opção "E", que teria a função de
definir se as "alternativas acima estariam corretas ou incorretas". Pretendo demonstrar também que, independente dessa
supressão/omissão, qualquer adjetivo faria com que a alternativa "E" fosse INCORRETA, visto que o próprio gabarito já
havia apresentado opções tanto corretas quanto incorretas de 'A" até "D".
Defendo, por fim, que tanto a opção "C" quanto a opção "E" devam ser consideradas como INCORRETAS em seu conteúdo.
Ambas correspondem ao solicitado no enunciado e devem ser consideradas como acerto.
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Desde já agradeço a atenção de tão estimada instituição, e me desculpo pelo uso de letras maiúsculas para destacar um
termo, visto que não foi possível utilizar das opções negrito e itálico neste formato de pedido.
A t t
Fernanda.
Inscrição: 237016
Data do Envio: 11/10/22 15:31
De acordo com o texto, a autora defende a ideia de que não fazem sentido para as crianças o letramento de rótulos, bilhetes
e derivados pois não são itens do cotidiano dessas crianças e portanto, não fazem sentido para o aprendizado proposto. Na
alternativa "C", previamente descrita como correta, é basicamente o que a autora descreve no texto, e portanto a questão
que solicitava a alternativa INCORRETA acaba divergindo da proposta pelo gabarito provisório
Inscrição: 228315
Data do Envio: 11/10/22 16:07
Todas as alternativas estão corretas, logo, a resposta seria a letra 'E'.
A autora deixa evidente, no fragmento apresentado, que a prática de alfabetização utilizando receita, texto instrutivo, rótulo
ou bilhete, são exemplos de atividades que não fazem sentido a alunos em fase de alfabetização (crianças) e sugere
alternativas eficazes (uso de cartilhas, montar brinquedos).
Assim, a autora entende, de fato, o que está proposto na sentença 'C'. Ela defende que o uso dessas práticas poderia fazer
algum sentido, ou poderia ser válida, caso viessem acrescidas, previamente, de uma construção contextual que as
justificassem, mas não da maneira como são postas.
Inscrição: 257287
Data do Envio: 11/10/22 22:03
O "bilhete" é abordado no texto como algo presente nos livros didáticos recentemente, porém não é um tipo de texto
abordado como sem sentido para a alfabetização pela autora como "receita e "rótulo".
Inscrição: 257987
Data do Envio: 11/10/22 22:31
Há uma inconsistência lógica na questão.
Sendo a opção C incorreta, logo a opção E passa a ser incorreta também, pois se a opção C está incorreta, logo não é
verdade que “nenhuma das alternativas acima [está incorreta]” conforme afirma a opção E.
Como a questão pede que se assinale “ ’a’ alternativa incorreta”, pelo fato de que há 2 opções incorretas e pelo fato de que
apenas uma opção pode ser marcada no cartão resposta, logo a questão não tem validade e deve ser anulada.
Inscrição: 222690
Data do Envio: 12/10/22 23:04
A questão de número 05 solicita que seja marcado a alternativa incorreta dentre as possibilidades. O gabarito provisório
aponta como resposta a letra C.
Tal alternativa contém: “A autora entende que não se deve solicitar à criança a leitura ou escrita de receita, texto instrutivo,
bilhete ou rótulo, pois não são gêneros que fazem parte de sua vivência, o que resulta em um ensino sem sentido ao
a p r e n d i z ” .
No entanto, ao se analisar o trecho fornecido pelo caderno de prova, é possível inferir, sim, que a autora, Angela B. Kleiman,
não recomenda a utilização de certos gêneros textuais, como receitas, instruções, bilhetes e rótulos, como instrumentos de
alfabetização, pois não são meios de transmissão de mensagens aos quais as crianças estão habituadas, produzindo
desinteresse, falta de sentido.
No segundo período do parágrafo disponível, a autora discorre: “Isso introduz o estranhamento/distanciamento necessário
para perceber a dificuldade da atividade e para evitar solicitações que podem não fazer sentido para o aluno”. Nesse trecho,
Kleiman está continuando seu raciocínio sobre o processo de desnaturalização da leitura e da escrita na alfabetização,
exposto no primeiro período. Aqui, ela já menciona atividades que podem não possuir significado as crianças, ainda sem
d e f i n i - l a s .
Nos períodos seguintes, a autora exemplifica o que expôs anteriormente, elucidando sobre as “solicitações que podem não
fazem sentido ao aluno”. Logo no começo do terceiro fragmento, ela cita receita, bilhete e rótulo como gêneros que
passaram a ser usados de modo recorrente no processo de ensino. Em seguida, ela aborda como práticas semelhantes a
essas podem, pela falta de contexto, ou seja, vivência, parecer confusas, incompreensíveis, “desnecessária, sem sentido”.
Já no trecho seguinte, Kleiman traz o exemplo das instruções e, após, finaliza afirmando que tais modelos não são
universais, nem são parte da “ordem natural das coisas”.
Ao longo de todo o parágrafo, a autora alterna entre linguagens mais e menos assertiva, mas isso não altera a visão geral de
sua opinião. Ela é crítica quanto a essas abordagens durante a fase de alfabetização e, consequentemente, discorda do uso
desses instrumentos de ensino. Apesar de, em nenhum momento, ela utilizar expressões tão asseverativas como “não se
deve”, “não é apropriado”, “não é praticável”, ou afins, Kleiman claramente acredita que tais métodos produzem um efeito
negativo e, sendo assim, não são os mais adequados a prática da alfabetização.
Além disso, mesmo que ela não cite o gênero bilhete novamente, adiante no texto, ao ler apenas esse trecho
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disponibilizado, o leitor é levado a inferir que esse modelo também é negativo, uma vez que ao citá-lo, ela o apresenta em
meio a dois outros que, posteriormente, são criticados.
Por fim, em resumo, acredito que a C não pode ser considerada a alternativa incorreta, tendo em vista apenas o trecho
disponibilizado em prova, uma vez que a autora defende práticas mais acessíveis, próximas aos alunos, crítica os gêneros
citados na alternativa e, ainda, considerando o contexto ambíguo no qual se insere a variedade “bilhete”, mediante o
intervalo disposto.
Inscrição: 252019
Data do Envio: 12/10/22 23:05
A resposta da questão n°5 solicita a alternativa incorreta, sendo que a alternativa C conforme gabarito não esta de acordo
conforme linha 6 do texto: "Por exemplo, nos últimos anos, a receita, o bilhete, o rotulo passaram a frequentar a frequentar o
livro didático e a sala de aula, sendo frequentemente utilizados para alfabetizar; Entretando, ensinar a um grupo de crianças
ler ou escrever em uma receita ou rótulo sem ter construído um contexto que justifique sua leitura ou escrita, em atividades
que poderiam que poderiam perfeitamente ser feitas com outros textos (não precisamos de rótulos para procurar o N de
Neston por exemplo) produz o efeito de uma atividade desnecessária, sem sentido, e portanto muito mais difícil do que
aprender a letra N na cartilha, no contexto de muitas sílabas e palavras com essa letra".
Assim venho por meio desta solicitar a reconsideração desta questão, visto que em fragmento do texto a letra indicada no
gabarito não é a correta.
Inscrição: 229956
Data do Envio: 13/10/22 5:27
Cumpre destacar que a questão de número 5 questiona a alternativa INCORRETA, e a alternativa “c” representa uma
alternativa correta de acordo com o texto a ser analisado. Pois, a indicação da autora é justamente que devem ser utilizados
gêneros textuais mais interessantes para a criança que esta em fase de alfabetização/letramento.
A informação da autora é de que embora a escrita de textos como receitas e instruções possa parecer natural para os
grupos altamente letrados, não é o gêneros apropriados para esta fase de alfabetização/letramento por não pertencer à
ordem natural das coisas sendo descrita como: “convenções não universais para se registrar uma ação”.
Segue parte do texto que exprime a justificativa pela qual a referida alternativa não deve ser considerada como correta:
“Entretanto, ensinar a um grupo de crianças a ler ou escrever uma receita ou um rótulo sem ter construído um contexto que
justifique sua leitura ou escrita, em atividades que poderiam perfeitamente ser feitas com outros textos (...) produz o efeito
de uma tarefa desnecessária, sem sentido e, portanto, muito mais difícil do que aprender a letra N na cartilha, no contexto
de muitas sílabas e palavras com essa letra.
A escritura de textos como receitas e instruções pode parecer natural para os grupos altamente letrados, mas não são
ações que pertencem à ordem natural das coisas: trata-se de convenções não universais para se registrar uma ação.”
Portanto, esta questão deve ser anulada por não ter alternativa correta.
Inscrição: 236992
Data do Envio: 13/10/22 8:41
Apresento recurso para a questão n°5 do conteúdo de Língua Portuguesa, da prova de nível superior para o cargo de
Assistente Social. A questão solicita que seja assinalada a alternativa INCORRETA. Embora a alternativa apresentada no
gabarito provisório como correta seja a letra C, a alternativa em questão está CORRETA e não INCORRETA como pede o
enunciado da questão, pois nesse trecho lemos e interpretamos a ideia central da autora que "entende que não se deve
solicitar a criança a leitura ou escrita de receita, texto instrutivo, bilhete ou rótulo, pois não são gêneros que fazem parte de
sua vivência, o que resulta em um ensino sem sentido para o aprendiz." Porém é possível identificar cada um dos pontos
acima citados dentro do fragmento do texto, a autora cita em seu texto todos os gêneros citados na questão, e ainda reforça
que "não precisamos de um rotulo para ler o N de Neston", e cita que os outros gêneros têm "efeitos semelhantes" sendo de
fácil interpretação que entram os gêneros citados como bilhete, receita e instruções (texto instrutivo). Ainda deixando claro
no final do fragmento que esse tipo de texto pode parecer natural para os "altamente letrados, mas que não são ações que
pertencem à ordem natural das coisas" ficando claro que um aprendiz em fase de alfabetização não vê sentindo nesse tipo
de gênero, indo ao encontro do final da alternativa que diz "o que resulta em um ensino sem sentido para o aprendiz". Tendo
a questão a alternativa E como correta, pois não tem nas outras alternativas uma opção INCORRETA, todas as alternativas
estão corretas. Pelo exposto respeitosamente solicito a anulação da referida questão.
Inscrição: 230105
Data do Envio: 13/10/22 11:39
A alternativa dada pelo gabarito como correta (letra C) na verdade está incorreta.
A autora defende, de fato, em seu texto que não se deve solicitar à criança leitura ou escrita de receitas, rótulos e outros que
não estão inseridos no contexto de vida da criança.
Podemos então concluir que a afirmativa está correta (de acordo com o que a autora afirma).
Entretanto o enunciado pede para assinalar a alternativa incorreta. Ao analisar as alternativas a,b,c e d percebemos que
todas estão corretas, dessa forma o gabarito para essa questão deveria ser a letra E em que nenhuma das alternativas
acima está INCORRETA
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Inscrição: 243415
Data do Envio: 13/10/22 13:02
Prezados, gostaria de apresentar um contraponto ao resultado do gabarito preliminar quanto à Questão nº 5 de LÍNGUA
PORTUGUESA da prova para o cargo de Psicólogo, segundo o qual a alternativa correta a ser assinalada é a letra C, de
modo que o que consta nesta opção estaria incorreto ao interpretarmos o fragmento de texto fornecido.
Compreendo que as afirmações apresentadas na alternativa de letra C também podem ser apreendidas ao interpretarmos o
texto, o que levantaria a hipótese de a letra E ser a alternativa válida, ao afirmar que nenhuma das opções anteriores seria
incorreta. Isso porque no texto lemos “[...] ensinar a um grupo de crianças a ler ou escrever uma receita ou rótulo sem ter
construído um contexto que justifique sua leitura ou escrita [...] produz o efeito de uma tarefa desnecessária, sem sentido
[...].” (linha 7). Este trecho do texto mostra que, embora não diga explicitamente que não se deve usar, a autora refuta a
necessidade e benefício de usar na alfabetização os gêneros de textos citados, o que nos leva a concordar com o que se diz
em C: “A autora entende que não se deve solicitar à criança a leitura ou escrita de receita, texto instrutivo, bilhete ou rótulo
[ . . . ] . ”
Em outro momento do fragmento, temos: “A escritura de textos como receitas e instruções pode parecer natural para os
grupos altamente letrados, mas não são ações que pertencem à ordem natural das coisas [...].” (linha 13). Neste trecho é
mencionada a peculiaridade da estrutura textual utilizada em materiais como os citados, de modo que crianças em fase de
alfabetização não assimilam esse tipo de organização sintática justamente porque ainda não são letradas, o que nos leva à
segunda parte da afirmação trazida em C: “pois não são gêneros que fazem parte de sua vivência, o que resulta em um
ensino sem sentido para o aprendiz.”. Ou seja, entendemos que ler receitas ou rótulos não faz parte da vivência delas
porque em razão de sua idade ainda não ultrapassaram a fase de alfabetização que permite contato com estruturas textuais
mais complexas ou, no caso dos gêneros citados, atípicas.
Desse modo, acreditamos que a afirmação apresentada em C também é correta ao analisarmos o fragmento de texto, o que
levaria a considerar a alternativa E correta, ao afirmar que nenhuma das alternativas acima seria incorreta em relação ao
texto.
Inscrição: 225937
Data do Envio: 13/10/22 13:59
Em relação a questão: A partir do que é dado no fragmento do texto, assinale a alternativa incorreta. Nessa referida questão
foi dito que a incorreta é a letra C: "A autora entende que não se deve solicitar a leitura ou escrita de receita, texto instrutivo,
bilhete ou rótulo, pois não são gêneros que fazem parte de sua vivência, o que resulta em um ensino sem sentido para o
aprendiz. Porém no texto é comentado que a autora diz que: "... evitar solicitações que podem não fazer sentido para o
aluno. Por exemplo, nos últimos anos, a receita, o bilhete, o rótulo, passaram a frequentar o livro didático e a sala da aula..."
"...Entretanto, ensinar a um grupo de crianças a ler ou escrever uma receita, um rótulo sem ter construído um contexto que
justifique sua leitura ou escrita em atividade que poderiam perfeitamente ser feitas com outros textos (não precisamos de
um rótulo para procurar o N de Neston, por exemplo) produz efeito de uma tarefa desnecessária, sem sentido e, portando,
muito mais difícil do que aprender a letra N na cartilha..." "A escritura de textos como receitas e instruções pode parecer
natural para os grupos altamente letrados, mas não são ações que pertencem à ordem natural das coisas: trata-se de
convenções não universais para se registrar uma ação". Sendo que textos instrutivos são textos que indicam procedimentos
a serem realizados, o que a receita faz. Consequentemente a resposta correta seria a letra E que diz: Nenhuma das
alternativas acima.
Portanto, solicito a revisão e anulação dessa questão.
Inscrição: 250378
Data do Envio: 13/10/22 15:33
Prezados, gostaria de apresentar um contraponto ao resultado do gabarito quanto à Questão nº 5 de LÍNGUA
PORTUGUESA, segundo o qual a alternativa correta a ser assinalada é a letra C, de modo que o que consta nesta opção
estaria incorreto ao interpretarmos o fragmento de texto fornecido.
Embora tenha assinalado a alternativa D, pude agora compreender o porquê de estar incorreta, no entanto, creio que as
afirmações apresentadas em C também podem ser apreendidas ao interpretarmos o texto, o que levantaria a hipótese de a
letra E ser a alternativa válida, ao afirmar que nenhuma das opções anteriores seria incorreta. Isso porque no texto lemos
“[...] ensinar a um grupo de crianças a ler ou escrever uma receita ou rótulo sem ter construído um contexto que justifique
sua leitura ou escrita [...] produz o efeito de uma tarefa desnecessária, sem sentido [...].” (linha 7). Este trecho do texto
mostra que, embora não diga explicitamente que não se deve usar, a autora refuta a necessidade e benefício de usar na
alfabetização os gêneros de textos citados, o que nos leva a concordar com o que se diz em C: “A autora entende que não
se deve solicitar à criança a leitura ou escrita de receita, texto instrutivo, bilhete ou rótulo [...].”
Em outro momento do fragmento, temos: “A escritura de textos como receitas e instruções pode parecer natural para os
grupos altamente letrados, mas não são ações que pertencem à ordem natural das coisas [...].” (linha 13). Neste trecho é
mencionada a peculiaridade da estrutura textual utilizada em materiais como os citados, de modo que crianças em fase de
alfabetização não assimilam esse tipo de organização sintática justamente porque ainda não são letradas, o que nos leva à
segunda parte da afirmação trazida em C: “pois não são gêneros que fazem parte de sua vivência, o que resulta em um
ensino sem sentido para o aprendiz.”. Ou seja, entendemos que ler receitas ou rótulos não faz parte da vivência delas
porque em razão de sua idade ainda não ultrapassaram a fase de alfabetização que permite contato com estruturas textuais
mais complexas ou, no caso dos gêneros citados, atípicas.
Desse modo, acreditamos que a afirmação apresentada em C também é correta ao analisarmos o fragmento de texto, o que
levaria a considerar a alternativa E correta, ao afirmar que nenhuma das alternativas acima seria incorreta em relação ao
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Resposta aos Recursos
Em relação aos recursos

impetrados

contra

o

gabarito

da

questão

05,

tem-se

o

que

segue:

NO QUE TANGE À PROVA APLICADA NO SÁBADO:
a) Um recurso apresenta argumentação sobre a crase e outras questões. Observa-se que a afirmação está correta na
alternativa dada em B, haja vista que o substantivo CONCLUSÃO pede o artigo A, enquanto resultado não, por ser palavra
masculina, e o item DEVIDO pede preposição (como fica bem evidente com o uso de AO, conforme no texto – há aí
preposição e artigo). Assim, uma reescrita adequada à norma culta da língua escrita considerando o substantivo conclusão
seria: “mas não devido À CONCLUSÃO de testes que não foram feitos para ranquear países”.
b) Em relação ao recurso que apontou o item A como um item a ser assinalado, observa-se que não se apresenta AGENTE
DA PASSIVA nos dois casos citados; logo, a afirmação feita está INCORRETA, não sendo passível de ser assinalada.
Portanto, o recurso não procede, ficando mantido o gabarito da questão.
c) Em relação ao argumento de que a letra C estaria também correta, observa-se que, em correspondências oficiais
(conteúdo previsto em Edital), “conteúdo preestabelecido” diz respeito a documentos/fatos/fenômenos etc. a que o texto faz
referência. Em memorando, por exemplo, a estrutura padrão para tal introdução é “Considerando X”. Por meio dessa
estratégia, enumeram-se os elementos a que se faz referência ou que são considerados no texto. Nem “Por outro lado” nem
“Ou seja” são conectivos que servem para a INTRODUÇÃO de tais assuntos, embora eles possam figurar no texto para
estabelecer relação com conteúdo JÁ CITADO no próprio texto. Portanto, a letra C traz uma afirmação INCORRETA, não
sendo passível de ser assinalada.
NO QUE TANGE À PROVA APLICADA NO DOMINGO:
a) Em relação ao argumento de que a letra C estaria correta, observa-se que tal questão afirma: “A autora entende que não
se deve solicitar à criança a leitura ou escrita de receita, texto instrutivo, bilhete ou rótulo, pois não são gêneros que fazem
parte de sua vivência, o que resulta em um ensino sem sentido para o aprendiz.” Há aí uma afirmação incorreta, pois a
autora em nenhum momento afirma que os gêneros em questão não devem ser trabalhados por não fazerem parte da
vivência das crianças. O argumento da autora é o de que o uso de tais gêneros SEM CONTEXTO QUE JUSTIFIQUE SUA
LEITURA E ESCRITA é improdutivo. Ou seja, a autora não é contra o uso em si dos gêneros, nem diz que eles são alheios
à realidade das crianças, mas argumenta que seu uso sem uma contextualização adequada resulta em um ensino sem
sentido. Ao final do texto, a autora afirma que a escritura de textos como receitas e instruções pode parecer natural aos
grupos altamente letrados. Com isso, ela não está dizendo que tais gêneros não circulam entre as crianças (Aliás, são
gêneros que circulam em qualquer ambiente. A receita, por exemplo, circula de forma oral inclusive em contexto de
analfabetismo). O que ela diz é que a PRODUÇÃO ESCRITA de tais gêneros pode parecer natural aos grupos mais
letrados, mas tal prática não pertence à ordem natural das coisas, pois envolve convenções de registro que não são
universais. Logo, o argumento apresentado não se sustenta.
b) A interpretação de que “a alternativa D está incorreta, pois, de acordo com o fragmento de texto, as estratégias citadas na
questão D, NÃO são produtivas na construção da argumentação do texto.”, que não foi justificada no recurso (por que não
seriam produtivas?), não está correta. No texto argumentativo, em geral, é produtivo o uso tanto de elementos da
necessidade epistêmica quanto da possibilidade epistêmica, pois há conteúdos que são ditos como se fossem verdadeiros,
enquanto outros apenas como possível. No texto em questão, a autora faz uso produtivo das duas estratégias. Ora ela
assevera, como em “ensinar a um grupo de crianças a ler ou escrever uma receita ou um rótulo sem ter construído um
contexto que justifique sua leitura ou escrita [...] produz o efeito de uma tarefa desnecessária, sem sentido e, portanto, muito
mais difícil do que aprender a letra N na cartilha [...]. Nesse contexto, o ponto de vista está sendo apresentado, e a
asseveração é pertinente e produtiva para a construção da linha argumentativa. Já em outros momentos, recuar do campo
da certeza é também produtivo, para não apresentar uma leitura sobre fatos que não pode se ter certeza, como em “um
outro aspecto, TALVEZ ainda mais importante,”. Nesse caso, confessar que não se tem certeza – mesmo porque não se
apresenta dados que comprovam essa leitura – ajuda a estabelecer uma imagem de uma analista razoável, o que contribui
para a linha argumentativa do texto. Portanto, a alternativa D traz uma análise CORRETA.
c) Já o argumento de que a letra E é passível de ser assinalada tem justificativa lógica. A questão pede para ser assinalada
a alternativa INCORRETA. Como há uma alternativa que responde a essa questão (ALTERNATIVA C), automaticamente,
fica incorreta a alternativa que diz “NENHUMA DAS ALTERNATIVAS ACIMA”. Portanto, ficam duas alternativas passiveis de
serem assinaladas. Por essa razão, a questão fica ANULADA.
R E S U L T A D O :
Questão 05 nível superior aplicada no SÁBADO (Analista ambiental e outros cargos): mantém-se o gabarito provisório.
Questão 05 nível superior aplicada no DOMINGO (Analista de tributos e outros cargos): invalida-se a questão.
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Matéria: Língua Portuguesa Sup.-Manhã (Domingo)
Número da questão: 5
Resposta aos Recursos
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Matéria: Matemática e Raciocínio lógico Sup.-Manhã (Domingo)
Número da questão: 6
Inscrição: 245349
Data do Envio: 11/10/22 7:42
Levando em consideração, o princípio implícito da Isonomia presente na Constituição Federal, que, em linhas gerais,
garante a igualdade de condições, neste caso, entre os candidatos que pleiteiam uma vaga em concurso público, previsto no
seguinte artigo:
“Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: (EC no 45/2004) [...]
Venho, através deste, solicitar a anulação das questões de raciocínio lógico e matemático.
Em algumas salas da Escola Estadual Vereador Heinz Wittitz, em que foram aplicadas as provas para o cargo de historiador
no sábado (dia 07/10), existiam cartazes, banners e outros materiais correlatos que exibiam a tabuada, enquanto outras
salas não possuíam tais materiais, que claramente auxiliavam na resolução de questões de Matemática e Raciocínio lógico
presentes na prova do concurso público.
Essa situação gerou o favorecimento de candidatos que realizaram a prova em salas que possuíam os materiais
didático-pedagógicos da área de matemática, gerando assim uma desigualdade de condições entre candidatos que fere o
princípio constitucional previsto no artigo 5°. Portanto, levando como base os aspectos expressos acima, as questões de
Matemática e Raciocínio lógico devem ser anuladas para que a Isonomia seja garantida no decorrer do concurso público.
Inscrição: 252215
Data do Envio: 11/10/22 9:04
Levando em consideração, o princípio implícito da Isonomia e igualdade de condições, neste caso, entre os candidatos que
pleiteiam uma vaga em concurso público, previsto no seguinte artigo:
Venho, através deste, solicitar a anulação das questões de raciocínio lógico e matemático.
Em algumas salas da Escola Estadual Vereador Heinz Wittitz, em que foram aplicadas as provas para o cargo de historiador
no sábado (dia 07/10), existiam cartazes, banners e outros materiais correlatos que exibiam a tabuada, enquanto outras
salas não possuíam tais materiais, que claramente auxiliavam na resolução de questões de Matemática e Raciocínio lógico
presentes na prova do concurso público.
Essa situação gerou o favorecimento de candidatos que realizaram a prova em salas que possuíam os materiais
didático-pedagógicos da área de matemática, gerando assim uma desigualdade de condições entre candidatos que fere o
princípio constitucional previsto no artigo 5°. Portanto, levando como base os aspectos expressos acima, as questões de
Matemática e Raciocínio lógico devem ser anuladas para que a Isonomia seja garantida no decorrer do concurso público.
Inscrição: 235296
Data do Envio: 11/10/22 9:50
O enunciado não elucida se o número deve ser multiplicado ou dividido.
Resposta aos Recursos
Interpretar o problema era parte do processo. O candidato poderia realizar a operação manualmente ou utilizar a informação
de que (a*a) - (b *b)= (a - b) * (a + b) que resultava em 272.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 7
Inscrição: 245349
Data do Envio: 11/10/22 7:42
Levando em consideração, o princípio implícito da Isonomia presente na Constituição Federal, que, em linhas gerais,
garante a igualdade de condições, neste caso, entre os candidatos que pleiteiam uma vaga em concurso público, previsto no
seguinte artigo:
“Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: (EC no 45/2004) [...]
Venho, através deste, solicitar a anulação das questões de raciocínio lógico e matemático.
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Matéria: Matemática e Raciocínio lógico Sup.-Manhã (Domingo)
Número da questão: 7
Em algumas salas da Escola Estadual Vereador Heinz Wittitz, em que foram aplicadas as provas para o cargo de historiador
no sábado (dia 07/10), existiam cartazes, banners e outros materiais correlatos que exibiam a tabuada, enquanto outras
salas não possuíam tais materiais, que claramente auxiliavam na resolução de questões de Matemática e Raciocínio lógico
presentes na prova do concurso público.
Essa situação gerou o favorecimento de candidatos que realizaram a prova em salas que possuíam os materiais
didático-pedagógicos da área de matemática, gerando assim uma desigualdade de condições entre candidatos que fere o
princípio constitucional previsto no artigo 5°. Portanto, levando como base os aspectos expressos acima, as questões de
Matemática e Raciocínio lógico devem ser anuladas para que a Isonomia seja garantida no decorrer do concurso público.
Inscrição: 252215
Data do Envio: 11/10/22 9:04
Levando em consideração, o princípio implícito da Isonomia e igualdade de condições, neste caso, entre os candidatos que
pleiteiam uma vaga em concurso público, previsto no seguinte artigo:
Venho, através deste, solicitar a anulação das questões de raciocínio lógico e matemático.
Em algumas salas da Escola Estadual Vereador Heinz Wittitz, em que foram aplicadas as provas para o cargo de historiador
no sábado (dia 07/10), existiam cartazes, banners e outros materiais correlatos que exibiam a tabuada, enquanto outras
salas não possuíam tais materiais, que claramente auxiliavam na resolução de questões de Matemática e Raciocínio lógico
presentes na prova do concurso público.
Essa situação gerou o favorecimento de candidatos que realizaram a prova em salas que possuíam os materiais
didático-pedagógicos da área de matemática, gerando assim uma desigualdade de condições entre candidatos que fere o
princípio constitucional previsto no artigo 5°. Portanto, levando como base os aspectos expressos acima, as questões de
Matemática e Raciocínio lógico devem ser anuladas para que a Isonomia seja garantida no decorrer do concurso público.
Resposta aos Recursos
A resposta da questão 7 envolvia o cálculo com raiz, no qual a alternativa correta era a B.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 8
Inscrição: 245349
Data do Envio: 11/10/22 7:42
Levando em consideração, o princípio implícito da Isonomia presente na Constituição Federal, que, em linhas gerais,
garante a igualdade de condições, neste caso, entre os candidatos que pleiteiam uma vaga em concurso público, previsto no
seguinte artigo:
“Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: (EC no 45/2004) [...]
Venho, através deste, solicitar a anulação das questões de raciocínio lógico e matemático.
Em algumas salas da Escola Estadual Vereador Heinz Wittitz, em que foram aplicadas as provas para o cargo de historiador
no sábado (dia 07/10), existiam cartazes, banners e outros materiais correlatos que exibiam a tabuada, enquanto outras
salas não possuíam tais materiais, que claramente auxiliavam na resolução de questões de Matemática e Raciocínio lógico
presentes na prova do concurso público.
Essa situação gerou o favorecimento de candidatos que realizaram a prova em salas que possuíam os materiais
didático-pedagógicos da área de matemática, gerando assim uma desigualdade de condições entre candidatos que fere o
princípio constitucional previsto no artigo 5°. Portanto, levando como base os aspectos expressos acima, as questões de
Matemática e Raciocínio lógico devem ser anuladas para que a Isonomia seja garantida no decorrer do concurso público.
Inscrição: 252215
Data do Envio: 11/10/22 9:04
Levando em consideração, o princípio implícito da Isonomia e igualdade de condições, neste caso, entre os candidatos que
pleiteiam uma vaga em concurso público, previsto no seguinte artigo:
Venho, através deste, solicitar a anulação das questões de raciocínio lógico e matemático.
Em algumas salas da Escola Estadual Vereador Heinz Wittitz, em que foram aplicadas as provas para o cargo de historiador
no sábado (dia 07/10), existiam cartazes, banners e outros materiais correlatos que exibiam a tabuada, enquanto outras
salas não possuíam tais materiais, que claramente auxiliavam na resolução de questões de Matemática e Raciocínio lógico
presentes na prova do concurso público.
Essa situação gerou o favorecimento de candidatos que realizaram a prova em salas que possuíam os materiais
didático-pedagógicos da área de matemática, gerando assim uma desigualdade de condições entre candidatos que fere o
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Número da questão: 8
princípio constitucional previsto no artigo 5°. Portanto, levando como base os aspectos expressos acima, as questões de
Matemática e Raciocínio lógico devem ser anuladas para que a Isonomia seja garantida no decorrer do concurso público.
Resposta aos Recursos
O problema exigia o cálculo do diâmetro de uma esfera. Sendo o Raio = 6 e, portanto, o diâmetro = 12.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 9
Inscrição: 220836
Data do Envio: 11/10/22 2:05
A questão apresenta uma figura geométrica desproporcional a resposta indicada como correta e informações no interior dos
triângulos vinculados em locais que não são claramente indicados a um determinado lado.
Ao medir o triangulo com uma régua temos a medida do lado J de 45 mm e o lado h de 30 mm. Pois bem, se fizermos a
seguinte conta relacionada a proporção do triangulo temos apenas a alternativa 'E" como uma alternativa que corresponde
as medidas do Triangulo, conforme equação a seguir:
h = 1 2
3 0 m m / 1 2 = 2 , 5
j = 1 8
4 5 m m / 1 8 = 2 , 5
A alternativa 'C" declarada pela banca como correta, apresenta os seguintes dados que também podem ser verificados na
proporção do triangulo apresentado utilizando-se de uma régua ( como já mencionado acima temos a medida do lado J de
45 mm e o lado h de 30 mm.
h = 1 2
3 0 m m / 1 2 = 2 , 5
j = 2 4
4 5 m m / 2 4 = 1 , 8 7 5
Portanto temos que a figura apresentada pela questão está totalmente desproporcional, o que induz o candidato ao erro.
Pois o método para se designar a medida de um lado de uma figura é a distância de um vértice ao outro, utilizando-se de
unidade de medida. Apesar da existência de formulas para tal, a geometria plana é embasada em proporcionalidade, não
podemos dizer, por exemplo, que uma figura com quatro lados diferentes é um quadrado. A distâncias relativas ao lado de
um triangulo devem possuir a mesma unidade de medida, a figura apresentada pela banca (talvez por erro de impressão)
não apresenta tal característica. Outro ponto que gera duvida ao candidato esta relacionado ao numeral 6 que esta inserido
dentro do triangulo menor e que possui a mesma distância da base j e do lado h, deixando em duvida sobre qual lado
pertence, ou se refere a área do triangulo, pois os numerais apresentados não apresentam qual unidade de medida
pertencem (metro, metro quadrado, centímetro ou centímetro quadrado). Pelos motivos apresentados acima e no
entendimento que as proporções da figura geométrica condiz apenas com a alternativa "E", solicito a mudança de gabarito
da letra "C" para a letra "E". Por fim, no caso de negativa da solicitação e pelas incoerências relacionadas as informações
dentro da figura e desproporcionalidade da figura, o que fere totalmente os princípios básicos da geometria plana, solicito a
anulação da questão.
Inscrição: 245349
Data do Envio: 11/10/22 7:42
Levando em consideração, o princípio implícito da Isonomia presente na Constituição Federal, que, em linhas gerais,
garante a igualdade de condições, neste caso, entre os candidatos que pleiteiam uma vaga em concurso público, previsto no
seguinte artigo:
“Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: (EC no 45/2004) [...]
Venho, através deste, solicitar a anulação das questões de raciocínio lógico e matemático.
Em algumas salas da Escola Estadual Vereador Heinz Wittitz, em que foram aplicadas as provas para o cargo de historiador
no sábado (dia 07/10), existiam cartazes, banners e outros materiais correlatos que exibiam a tabuada, enquanto outras
salas não possuíam tais materiais, que claramente auxiliavam na resolução de questões de Matemática e Raciocínio lógico
presentes na prova do concurso público.
Essa situação gerou o favorecimento de candidatos que realizaram a prova em salas que possuíam os materiais
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didático-pedagógicos da área de matemática, gerando assim uma desigualdade de condições entre candidatos que fere o
princípio constitucional previsto no artigo 5°. Portanto, levando como base os aspectos expressos acima, as questões de
Matemática e Raciocínio lógico devem ser anuladas para que a Isonomia seja garantida no decorrer do concurso público.
Inscrição: 252215
Data do Envio: 11/10/22 9:04
Levando em consideração, o princípio implícito da Isonomia e igualdade de condições, neste caso, entre os candidatos que
pleiteiam uma vaga em concurso público, previsto no seguinte artigo:
Venho, através deste, solicitar a anulação das questões de raciocínio lógico e matemático.
Em algumas salas da Escola Estadual Vereador Heinz Wittitz, em que foram aplicadas as provas para o cargo de historiador
no sábado (dia 07/10), existiam cartazes, banners e outros materiais correlatos que exibiam a tabuada, enquanto outras
salas não possuíam tais materiais, que claramente auxiliavam na resolução de questões de Matemática e Raciocínio lógico
presentes na prova do concurso público.
Essa situação gerou o favorecimento de candidatos que realizaram a prova em salas que possuíam os materiais
didático-pedagógicos da área de matemática, gerando assim uma desigualdade de condições entre candidatos que fere o
princípio constitucional previsto no artigo 5°. Portanto, levando como base os aspectos expressos acima, as questões de
Matemática e Raciocínio lógico devem ser anuladas para que a Isonomia seja garantida no decorrer do concurso público.
Inscrição: 250959
Data do Envio: 13/10/22 13:17
A questão solicita encontrar os valores de h e j.
Não existe a possibilidade de ser a alternativa (A) com j = 6, sendo que o j está abaixo da linha com os valores de 18 e 6,
entende-se que j seria o total, desse modo, j = 18 + 6 = 24
A única alternativa possível é (C)
Inscrição: 240801
Data do Envio: 11/10/22 22:15
A proporção entre 2,38 e 3,47 é 0,686, multiplicando por 43 resulta em 29kg, então a resposta certa é a letra "E".
Resposta aos Recursos
A figura é uma representação sendo que para resolver o problema o candidato precisa apenas lembrar do que significa
hipotenusa e estabelecer relações.
A hipotenusa da figura é representada pela letra j. Usando a relação a = m + n temos que j = 18 + 6 ou seja, j = 24.
Para encontrar o valor de h, usamos a relação b ao quadrado = a * n, assim
h*h = j*6
h*h = 24*6
h*h = 144
Extraindo a raiz em ambos os lados temos
h = 12
Portanto h =12 e j = 24.
Já em relação a questão 9 que diz respeito a preparar um doce de abóbora é necessário considerar que:
x+y = 43
x * 3,47 + y * 2,38 = 121,96
e n t ã o
x = 43 - y
Substituindo temos:
(43 - y) * 3,47 + y * 2,38 = 121,96
y = 25
Substituindo temos:
x + 25 = 43
x = 18
Portanto são necessários 25 Kg de abobora e 18 Kg de açúcar.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 10
Inscrição: 222120
Data do Envio: 10/10/22 19:21
O enunciado da questão não possui a clareza necessária para que se desenvolva o cálculo. Isso se explicita no momento
em que a fórmula para o cálculo de juros simples (J = C . i . t) possui apenas uma de suas incógnitas preenchida, não
havendo margem para que o cálculo prossiga.
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Inscrição: 245349
Data do Envio: 11/10/22 7:42
Levando em consideração, o princípio implícito da Isonomia presente na Constituição Federal, que, em linhas gerais,
garante a igualdade de condições, neste caso, entre os candidatos que pleiteiam uma vaga em concurso público, previsto no
seguinte artigo:
“Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: (EC no 45/2004) [...]
Venho, através deste, solicitar a anulação das questões de raciocínio lógico e matemático.
Em algumas salas da Escola Estadual Vereador Heinz Wittitz, em que foram aplicadas as provas para o cargo de historiador
no sábado (dia 07/10), existiam cartazes, banners e outros materiais correlatos que exibiam a tabuada, enquanto outras
salas não possuíam tais materiais, que claramente auxiliavam na resolução de questões de Matemática e Raciocínio lógico
presentes na prova do concurso público.
Essa situação gerou o favorecimento de candidatos que realizaram a prova em salas que possuíam os materiais
didático-pedagógicos da área de matemática, gerando assim uma desigualdade de condições entre candidatos que fere o
princípio constitucional previsto no artigo 5°. Portanto, levando como base os aspectos expressos acima, as questões de
Matemática e Raciocínio lógico devem ser anuladas para que a Isonomia seja garantida no decorrer do concurso público.
Inscrição: 252215
Data do Envio: 11/10/22 9:06
Levando em consideração, o princípio implícito da Isonomia e igualdade de condições, neste caso, entre os candidatos que
pleiteiam uma vaga em concurso público, previsto no seguinte artigo:
Venho, através deste, solicitar a anulação das questões de raciocínio lógico e matemático.
Em algumas salas da Escola Estadual Vereador Heinz Wittitz, em que foram aplicadas as provas para o cargo de historiador
no sábado (dia 07/10), existiam cartazes, banners e outros materiais correlatos que exibiam a tabuada, enquanto outras
salas não possuíam tais materiais, que claramente auxiliavam na resolução de questões de Matemática e Raciocínio lógico
presentes na prova do concurso público.
Essa situação gerou o favorecimento de candidatos que realizaram a prova em salas que possuíam os materiais
didático-pedagógicos da área de matemática, gerando assim uma desigualdade de condições entre candidatos que fere o
princípio constitucional previsto no artigo 5°. Portanto, levando como base os aspectos expressos acima, as questões de
Matemática e Raciocínio lógico devem ser anuladas para que a Isonomia seja garantida no decorrer do concurso público.
Inscrição: 250959
Data do Envio: 13/10/22 13:18
A alternativa correta é a (A) 2 anos e 1 mês
Vamos supor que o valor inicial é de R$ 1.000,00, sendo que por mês o juros é de 4% = 40,00.
Para ficar com o dobro, ou seja, 1.000,00 inicial mais 1.000,00 do juros, são necessários 25 meses, pois 25*40,00 =
1.000,00.
Resposta aos Recursos
Considerando J = C*i*t e sabendo que M = 2* C e J=C temos que C=C*0,04*t a partir disso, sabemos que 1 = 0,04*t e,
portanto, t= 25.
25 meses significa 2 anos e 1 Mês, ou seja, resposta A.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Informática Sup.-Manhã (Domingo)
Número da questão: 11
Inscrição: 240898
Data do Envio: 10/10/22 19:00
A questão informa que um funcionário deseja gravar em um pendrive o backup, logo a única alternativa viável é a opção B,
pois somente ela menciona o dispositivo pendrive.
Inscrição: 222863
Data do Envio: 10/10/22 19:46
Um funcionário da Prefeitura de Guaratuba deseja gravar em um pendrive o backup de um conjunto de
arquivos cujo tamanho total é de 2147483648 bytes. Com base nessa situação hipotética, qual dos dispositivos
de armazenamento citados nas alternativas abaixo, é capaz de armazenar o backup completo?
A pergunta impõe que o funcionário deseja gravar em um Pendrive e não em qualquer outra alternativa apresentada
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Número da questão: 11
Inscrição: 228871
Data do Envio: 10/10/22 20:34
A pergunta foi apresentada incorretamente. Uma vez que informa que o funcionário deseja gravar em um PENDRIVE, ele
SÓ pode utilizar um pen drive. A pergunta, de tão óbvia, ficou com duplo sentido. Apesar do pen drive não comportar a
capacidade, porém a pergunta já traz como resposta um PENDRIVE. Utilizassem como dispositivo de armazenamento.
Solicito que a questão seja cancelada.
Inscrição: 235267
Data do Envio: 10/10/22 21:15
A questão diz que "um funcionário da Prefeitura quer gravar em um pendrive o backup", e de repente pergunta qual dos
dispositivos é capaz de armazenar?
A questão deveria dizer que o funcionário da Prefeitura de Guaratuba deseja gravar o backup de um conjunto de arquivos...
sem fazer referência ao pendrive, dessa forma não prejudicaria a questão, e poderia escolher qualquer dos dispositivos
aptos a gravar sem a referencia ao gosto dele pelo uso do pendrive.
Inscrição: 246088
Data do Envio: 10/10/22 21:25
A Questão apresenta uma problemas na formulação do enunciado:
"Um funcionário da Prefeitura de Guaratuba deseja gravar em um pendrive o backup de um conjunto [...]"
A primeira frase do enunciado leva a crer que a resposta seria um pen drive. Direciona o raciocínio do candidato que está
respondendo a prova.
Além disso, hipoteticamente, todos os dispositivos seriam capazes de armazenar o backup, utilizando mais de uma unidade
(pratica comum).
A pergunta deveria evidenciar que seria para salvar em apenas uma unidade dos dispositivos citados.
Inscrição: 244299
Data do Envio: 10/10/22 21:31
A questão 11 também ficou confusa, pois no enunciado diz: "...deseja gravar em um pendrive" e a resposta é "DVD-R", no
entanto ambos são nomes de hardware e diferem um do outro, no caso, como no enunciado fala sobre gravar em um
PENDRIVE as alternativas se consideram confusas e sem sentid
Inscrição: 254796
Data do Envio: 11/10/22 0:02
A questão 11 traz uma situação hipotética onde um funcionário deseja fazer um backup em um "pendrive" de um conjunto
de arquivos com 2,1475 GB, com base nessa situação hipotética, qual dos dispositivos é capaz de armazenar o backup
c o m p l e t o ?
O gabarito preliminar apresenta a alternativa C) DVD-R, como correta.
Contudo, o enunciado afirma que o funcionário quer grava o backup em um "PENDRIVE", desta forma, nas alternativas de
resposta deveria ter um pendrive com armazenamento superior a 2,1475 GB.
Se o DVD-R for de 8cm, será possível armazenar apenas 1,4 GB, ou seja, insuficiente, o que não é especificado na
alternativa e existem vários tipos de DVD-R.
Considerando o exposto, solicita-se respeitosamente a banca avaliador pela anulação da questão 11.
Inscrição: 250959
Data do Envio: 13/10/22 13:27
A questão está mal formulada.
Na pergunta: um funcionário deseja gravar em UM PENDRIVE o backup...com base na situação hipotética, QUAL
DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO é capaz de armazenar o backup?
Desse modo na própria pergunta diz que o desejo é gravar em um PEN DRIVE e questiona em qual dispositivo dede ser
armazenado o backup.
Inscrição: 233939
Data do Envio: 13/10/22 14:42
Questão apresenta ambiguidade, uma vez que no enunciado diz que o funcionário deseja gravar o backup em um pendrive.
A única alternativa que possui um pendrive é a B, no entanto 1 GB (capacidade do pendrive) não comporta o backup
completo.
Inscrição: 221997
Data do Envio: 11/10/22 17:55
Solicito a anulação da questão 11, por não conter alternativa certa que responda o enunciado.
Conforme a pergunta, é requisitado que seja gravado em um pendrive uma quantidade de arquivos que some 2147483648
bytes. Em seguinda dá alternativas para que seja assinalada aquela que seja capaz de armazenar os arquivos.
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Número da questão: 11
Sendo que 2147483648 bytes correspondem a 2 gigabytes, a única opção que indica pendrive é a B, e sem a capacidade
para armazenas os arquivos.
Logo, não há responda correta para a questão, uma vez que todas as outras alternativas são mídias diferentes da
requisitada (pendrive) na questão.
Inscrição: 242030
Data do Envio: 11/10/22 23:27
Ilustríssimo(a) senhor(a) avaliador(a), solicito a anulação da questão 11.
A capacidade de armazenamento de um DVD-R geralmente varia entre 4.7 GigaBytes (GB) a 8.5 GigaBytes (GB).
Entretanto, segundo o site Infoescola (2022), apesar da capacidade de armazenamento mais comum de um CD-R ser de
700 Megabytes (MB), existem outros tipos de CD-Rs com 550MB, 650MB, 800MB, 900MB e até 2 Gigabytes (GB) de
m e m ó r i a .
Tendo em vista que 2147483648 bytes (B) equivalem a 2 Gigabytes (GB), e que, existem CD-Rs que suportam essa
capacidade - o enunciado não trouxe a informação de qual a capacidade máxima de cada dispositivo -, tanto o CD-R quanto
o DVD-R seriam capazes de armazenar o backup. Reitero, portanto, a solicitação de anulação da questão, dado que esta
possui duas respostas (alternativas A e C).
R e f e r ê n c i a s :
INFOESCOLA. CD-ROM. Disponível em: https://www.infoescola.com/informatica/cd-rom/. Acesso em 10 out. 2022.
INFOESCOLA. Leitor e gravador de CD/DVD. Disponível em:
https://www.infoescola.com/informatica/leitor-e-gravador-de-cddvd/. Acesso em 10 out. 2022.
Inscrição: 229862
Data do Envio: 12/10/22 11:36
A questão deveria ter uma opção "nenhuma das alternativas" pois o seu enunciado sugere interpretação dúbia quando diz
que o funcionário deseja gravar em um pen-drive, presumindo que a resposta que satisfaz a situação hipotética seria apenas
o dispositivo pen-drive, mesmo que não coubesse a totalidade de arquivos.
O enunciado não demonstra em momento algum que na prefeitura este funcionário teria ferramentas para gravar nos
demais dispositivos.
Solicito pelo exposto acima que seja cancelada esta questão.
Inscrição: 245445
Data do Envio: 12/10/22 15:05
Esta questão deve ser anulada pois o enunciado induz ao erro, uma vez que apresenta a informação de que o funcionário
deseja fazer o backup em um dispositivo específico: um pendrive. Portanto, a questão não apresenta alternativa que poderia
ser considerada correta.
Inscrição: 253805
Data do Envio: 12/10/22 20:19
Embora o DVD-R seja a única das alternativas que possui a capacidade de armazenamento constante do enunciado da
questão, este mesmo enunciado induz o candidato a erro, pois afirma que "Um funcionário da Prefeitura de Guaratuba
deseja gravar em um pendrive o backup".
Ou seja, é dito que o funcionário pretendia utilizar espeficamente um pendrive, e não qualquer outro meio de
armazenamento de arquivos, e nenhuma das demais alternativas apresentadas, inclusive o gabarito "DVD-R" representa
algo que possa ser conceituado como pendrive.
https://pt.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive
Inscrição: 255873
Data do Envio: 12/10/22 20:25
O enunciado induz o candidato a erro, pois afirma que "Um funcionário da Prefeitura de Guaratuba deseja gravar em um
PENDRIVE o backup", e não qualquer outro meio de armazenamento de arquivos.
Nenhuma das demais alternativas apresentadas, inclusive o gabarito "DVD-R", representa algo que possa ser conceituado
como pendrive.
https://pt.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive
Inscrição: 222931
Data do Envio: 12/10/22 20:34
A questão inicia com "deseja gravar em um PENDRIVE", e não em um "DISPOSITIVO". A única opção com "pendrive" não
tem capacidade de armazenamento suficiente, o que deixa a resposta apontada como correta pelo gabarito como
"parcialmente correta" e não correta.
Inscrição: 220836
Data do Envio: 13/10/22 1:33
A questão em seu primeiro período apresenta a seguinte afirmativa: ".Um funcionário da Prefeitura de Guaratuba deseja
gravar em um pendrive o backup de um conjunto de
arquivos cujo tamanho total é de 2147483648 bytes.". Posteriormente pede, que o candidato, utilizando, desta afirmativa,
responda a indagação. Pois bem, o enunciado da questão afirma que o servidor quer gravar em pendrive isso causa grande
confusão aos candidatos. Além disso, se entendermos que ele possui mais de um pendrive ( no caso 3 pendrives de 1 GB)
poderia fazer o backup. Outro ponto que deve ser visto pelos nobres examinadores, o foco principal deste recurso, é que foi
colocada a resposta como correta a letra C "DVD-R", ao pesquisar sobre o armazenamento de um DVD-R, de fato temos
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Número da questão: 11
capacidades de DVD-R com até 17 GB "DVD-18dupladuas
+ duas12
cm17
GB". Porém a questã
aponta o dispositivo de maneira genérica. Apenas como "DVD-R".
Na mesma pesquisa foi possível identificar que possuímos vários tipos de DVD-R os quais possui várias capacidades,
conforme elencado abaixo:
Capacidade do DVD
Uma camada (Single Layer)Duas camadas (Dual/Double Layer)
Tamanho físicoGBGiBGBGiB
12,1 cm, um lado4,74,378,57,95
12,1 cm, dois lados9,48,751715,8
8 cm, um lado1,41,32,62,42
8 cm, dois lados2,82,615,24,84
(Como não consigo colocar print, a tabela pode ser visualizada no site " museu digital da unioeste" endereço eletrônicohttps:/
/sites.unoeste.br/museu/digital-versatile-disc-dvd/#:~:text=Como%20padr%C3%A3o%2C%20os%20DVDs%20possuem,arm
a z e n a r % 2 0 a t % C 3 % A 9 % 2 0 8 % 2 C 5 % 2 0 G B . )
Como podemos perceber temos DVD-R de 1,4 GB (Uma camada,8 cm, um lado1,4 GB).
Como a banca não específica qual a capacidade ou tipo de DVD-R, que poderia armazenar o arquivo, temos que o servidor,
que aparentemente pela própria questão não tinha um DVD-R e sim um pendrive, poderia solicitar um DVD-R junto ao setor
responsável, porém o setor fez uma compra de DVD- R de 1,5GB(https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2179452705-min
i-dvd-r-elgin-14-gb-8x-c10-un-_JM?matt_tool=56291529&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=143034136
04&matt_ad_group_id=133074303519&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=m&matt_creative=584156655498
&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=538762728&matt_product_id=MLB2179452705
&matt_product_partition_id=1413191054866&matt_target_id=aud-1267094690768:pla-1413191054866&gclid=Cj0KCQjwy5m
aBhDdARIsAMxrkw1628k2vRC-jaM39xcP1mImJl6pxrT54D-eSo2MyHWdkf05PVQDAHgaApt7EALw_wcB), o que também
não atenderia o servidor.
Pelos fatos apresentados acima, onde a questão notadamente traz um enunciado afirmando que o servidor pretende fazer
um procedimento em um pendrive e depois apresenta algumas alternativas com a devida capacidade dos componentes e
outras alternativas sem uma específica-las, induzindo o candidato ao erro, tendo em vista que existem DVD-R com
capacidade menor do que se precisa, solicito a anulações da questão por não apresentar qual modelo e qual a capacidade
do dispositivo e pela estrutura da questão que está extremamente confusa.

Inscrição: 253098
Data do Envio: 13/10/22 10:27
Na questão menciona que o funcionário deseja gravar em um PENDRIVE, e nas opções a unica opção que tem descrito o
dispositivo "pendrive" é na opção B, porém a capacidade de 1GB não é suficiente.
Inscrição: 253026
Data do Envio: 13/10/22 10:44
O enunciado da questão afirma que “um funcionário da Prefeitura de Guaratuba deseja gravar em um pendrive o backup de
um conjunto de arquivos cujo tamanho total é de 2147483648 bytes”. A seguir, pergunta qual dos dispositivos listados nas
alternativas é capaz de armazenar o backup completo, mas sem mencionar, ao longo da redação, que o funcionário
armazenaria em outro dispositivo que não fosse o pendrive. A falta dessa informação compromete o entendimento total do
enunciado para responder à questão, pois só há uma alternativa que cita “pendrive”, dispositivo em que o funcionário deseja
gravar o backup, mas a capacidade de 1GB não é suficiente para fazê-lo. Ou seja, não há alternativa que contemple o
dispositivo mencionado no início do enunciado (pendrive) e a capacidade adequada. Devido à dúvida que a formulação do
enunciado gera, solicito a anulação da questão.
Inscrição: 241181
Data do Envio: 13/10/22 16:55
a questão 11 deseja saber qual dispositivo seria mais adequado para o funcionário armazenar um arquivo de 2gb porém a
mesma especifica que teria ele deseja gravar em um pen drive
na resposta temos um pen drive de 1gb o qual seria insuficiente porém o gabarito oficial dá como resposta um DVD, o qual
também não atende as exigências do funcionário, pois dvd e pen drive são métodos de armazenamento completamente
diferentes e a enunciado cita que o mesmo queria um pen drive. Logo a questão deverá ser anulada.
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Número da questão: 11
Resposta aos Recursos
Prezado Candidato.
Após analisarmos a questão 11, considerando o seu apontamento, discordamos quanto aos argumentos utilizados.
Considerando que a conversão de 2147483648 bytes em Gigabytes equivale aproximadamente a 2,14 GB.
Considerando que a pergunta do enunciado é “Com base nessa situação hipotética, qual dos dispositivos de
armazenamento
citados
nas
alternativas
abaixo,
é
capaz
de
armazenar
o
backup
completo?”.
Considerando a capacidade padrão de armazenamentos dos dispositivos: CD-R (650/700MB), Pendrive da questão (1GB),
DVD-R (4.7GB), Disquete (720KB/5.76MB) e Cartão de Memória da questão (250MB).
Assim o DVD-R é o dispositivo capaz de armazenar o “backup completo”.
Dessa forma manteremos a questão com alternativa correta sendo a letra C.
Desde já agradecemos o seu contato.
At.te,
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 12
Inscrição: 228871
Data do Envio: 10/10/22 20:36
A pergunta não tem nenhum nexo, pois inicia com "VOCÊ", depois menciona "ELA" e, por fim, cita a "MARIA". Em um
concurso estamos atentos a todos os detalhes para não sermos pegos em surpresas no meio da prova. Essa questão não
deveria nem aparecer.
Inscrição: 235267
Data do Envio: 10/10/22 21:05
A questão está mal elaborada, não há coesão, ela começa com VOCÊ, ou seja, a pergunta está direcionada ao leitor, e
continua "você precisa enviar um arquivo", depois a questão se refere a ELA,e por último se refere a MARIA.
Quem é a pessoa da questão EU, ELA ou MARIA?
A questão não pode ser confusa, com erros de Pessoa.
Inscrição: 250689
Data do Envio: 10/10/22 22:04
O texto começa com VOCÊ que tem um problema, em seguida aparece ELA é finalmente MARIA, sendo que a interpretação
faz parte da prova, esta questão está mal formulada.
Inscrição: 227092
Data do Envio: 11/10/22 14:15
No enunciado da questão refere-se ao 'tempo' que José levará para ler o livro de 168 páginas. Porém, as opções de
respostas estão como ''dias'' , uma vez que no enunciado se refere ao ''tempo'' que está relacionado á HORA. Nesta
situação, deixa a dúvida e confusão no momento de interpretação do enunciado, sendo possível o erro de calculo na
resolução do problema.
Inscrição: 221997
Data do Envio: 11/10/22 17:55
Solicito anulação da questão.
O enunciado confunde o candidato ao conter erro grosseiro. Ao explicar uma situação problema hipotética, a questão
informa que “você precisa enviar um arquivo para João...”. Em seguida, informa: “para resolver o problema, ela decidiu
enviar o arquivo usando um serviço de armazenamento de arquivos”. Quem seria “ela”. Depois, ao que parece nomear a
nova pessoa na situação hipotética, a questão faz a pergunta de quais seria o serviço que não corresponderia a uma opção
válida para Maria encaminhar um arquivo. Qual é o arquivo de Maria, se a questão se referia a um suposto arquivo a “você”?
A pergunta não permite a resposta da questão, pois compromete toda ela.
Inscrição: 240169
Data do Envio: 12/10/22 22:48
Prezado examinador, entendo que há equívoco no gabarito na questão 12 do caderno de Técnico Administrativo, em virtude
de interpretar que a questão está confusa, pois ela não é direta quando cobra os caracteres não permitidos para nomear
pastas. Não há o que se discutir em relação a quantidade de caracteres permitidos (256), porém, as alternativas “D” com (| /
\) e “E” com (* :), possuem caracteres não permitidos, visto que a banca examinadora não especificou que a alternativa
correta deveria conter apenas caracteres não permitidos quando ela diz “alguns desses caracteres”. Deste modo, a questão
deve ser anulada.

Página 111 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Informática Sup.-Manhã (Domingo)
Número da questão: 12
Inscrição: 226524
Data do Envio: 13/10/22 9:23
A questão 12 apresentava uma planilha, porém estava incompleta e erro na impressão e difícil para a compreender e
tornando confusa para responder.
Resposta aos Recursos
Prezado Candidato.
Verifique o local correto para registrar o recurso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Neste local alisamos a questão com o enunciado "12. Você precisa enviar um arquivo (...) Quais dos serviços abaixo NÃO
corresponde a uma opção válida para Maria encaminhar seu arquivo?"
Após analisarmos a questão 12, considerando o seu apontamento, discordamos quanto aos seus argumentos utilizados.
Considerando o enunciado “... ela decidiu enviar o arquivo usando um serviço de armazenamento de arquivos na nuvem.
Quais dos serviços abaixo NÃO corresponde a uma opção válida para Maria encaminhar seu arquivo?”
Considerando o uso de pronomes pessoais feminino e masculino assim como nomes próprios João e Maria.
Considerando que o principal questionamento se refere ao encaminhamento do arquivo para um serviço de armazenamento
na nuvem.
Considerando que o solicitado é apontar o serviço que não corresponde a um serviço de armazenamento na nuvem.
Sendo assim, manteremos a questão com alternativa correta sendo a letra A.
Desde já agradecemos o seu contato.
At.te,
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 13
Inscrição: 226308
Data do Envio: 10/10/22 19:17
O Sistema Operacional Windows foi desenvolvido em parceria com a IBM e de acordo com o site da IBM, continua sendo
utilizado em seus equipamentos. Ademais, conforme Silveira, o sistema operacional Windows foi criado com base no
sistema operacional OS/2 da IBM.
Inscrição: 251281
Data do Envio: 10/10/22 21:01
A questão usou um adjetivo que gerou ambiguidade. O adjetivo "básico" pôde ser interpretado como "simples", tornando a
alternativa "E" a mais plausível, pois é justamente a ausência de alternativas corretas. A outra opção, considerada correta
pela banca, leva em consideração o adjetivo básico como "essencial", que poderia até de certa forma estar correta, mas
ainda assim poderia ser considerada como errada, levando-se em conta a grande diversidade de outros sistemas
operacionais existentes disponíveis atualmente.
Inscrição: 220666
Data do Envio: 11/10/22 8:28
A afirmativa que o Microsoft Windows é um "software básico" está vaga e incorreta.
Inscrição: 230197
Data do Envio: 11/10/22 16:42
O gabarito aponta como correta a opção "A", no entanto, o Sistema Operacional Windows não pode ser considerado um
software básico, pois se trata de um sistema operacional de multitarefas como pode ser observado em vários sites:
h t t p s : / / w w w . s i g n i f i c a d o s . c o m . b r / w i n d o w s /
https://sites.google.com/a/epse.pt/vb2_sistemas-operativos/sistemas-operativos-multitarefa
O software pode ser dividido em dois grandes grupos de programas: os básicos e os aplicativos, já os Sistemas
Operacionais são classificados em outras categorias.
https://www.sorocaba.unesp.br/Home/Graduacao/EngenhariadeControleeAutomacao/marcio/transparencia_aula-1-icc_2017i n t r o d _ s o f t w a r e . p d f
DESTA FORMA, A PERGUNTA NÃO FOI ELABORADA DE FORMA CORRETA.
Inscrição: 229452
Data do Envio: 11/10/22 22:05
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Número da questão: 13
Peço revisão do gabarito devido ao fato do Windows não ser o software mais básico para o funcionamento de um
c o m p u t a d o r :
"O que é sistema básico?
Um sistema básico de entrada / saída (BIOS) é um programa pré-instalado usado durante a inicialização em computadores
baseados no Windows. A CPU acessa inicialmente o BIOS, após o qual o sistema operacional é carregado. Um sistema
básico de entrada / saída também é conhecido como BIOS do sistema ou ROM BIOS." segundo definição encontrada em:
h t t p s : / / d e f i n i r t e c . c o m / s i s t e m a - b a s i c o - d e - e n t r a d a - s a i d a - b i o s /
Não

sendo

o

software

mais

básico

de

um

computador,

não

pode

ser

considerado

como

tal.

Desta maneira, a questão deveria ter como resposta correta a alternativa "E".
Inscrição: 245445
Data do Envio: 12/10/22 15:05
Segundo o professor Jorge Muniz Barreto
Professor do Departamento de Informatica e de Estatistica - CTC - UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), em
material disponibilizado no site da instituição afirma que:
"Embora seja tratado como sistema operacional o Windows (versões 3.xx, 95, 98, 2000) não é um sistema operacional e
sim uma interface gráfica que trabalha sobre o DOS. O Windows NT sim , este é um sistema operacional com todas as
características de gerenciamento"
Sendo assim, como não há especificações no enunciado e nas alternativas, há uma ambiguidade nas possíveis resposta e
duas alternativas podem ser consideradas corretas: a alternativa "A" e "E".

F O N T E :
http://www.inf.ufsc.br/~j.barreto/cca/sisop/sisoperac.html
Inscrição: 224427
Data do Envio: 13/10/22 9:02
...é VERDADEIRO afirmar:
O gabarito aponta como correta a alternativa "A"
A. é um software básico.
Porém, usar o termo "básico" não é o mais apropriado.
Com ele, através do ,Edge pode-se utilizar todo o pacote Office Web gratuitamente.
Retirado de:
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/free-office-online-for-the-web
Inclui "O Paint 3D é a nova versão do clássico aplicativo de desenho e edição de imagens da Microsoft. Feito para o
Windows 10 Creators Update, a ferramenta tem grande foco na criação de imagens tridimensionais, seja com modelos
pré-definidos ou totalmente criados pelo usuário."
Retirado de:
h t t p s : / / w w w . t e c h t u d o . c o m . b r / t u d o - s o b r e / p a i n t - 3 d /
É possível também "Criar ou editar vídeo no Windows 10"
Retirado de:
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/criar-ou-editar-v%C3%ADdeo-no-windows-10-53b3e8f8-a85f-172f-4efd-2e66afc
c f 4 3 e
Através do wordpad é possível também criar páginas web em HTML
Retirado de:
https://support.microsoft.com/pt-br/office/salvar-um-documento-como-uma-p%C3%A1gina-da-web-d1cf1c33-e854-4f9d-bd51
- 9 3 f 9 4 d a 0 f 4 e 3
Ou seja, não é básico, é até que bem completo.
Logo a alternativa correta é a
E. Nenhuma das alternativas acima.
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Resposta aos Recursos
Prezado Candidato.
Após analisarmos a questão 13, considerando o seu apontamento, discordamos quanto aos argumentos utilizados.
Considerando os tipos de software e suas classificações há uma forma genérica e bem aceita de classificar os “softwares
bases ou básicos”. Neste caso trata-se dos softwares destinados para operacionalizar o hardware como, por exemplo, os
sistemas operacionais. Outras classificações são os chamados softwares aplicativos, aplicativos específicos etc.
Dessa forma manteremos a questão com alternativa correta sendo a letra A.
Desde já agradecemos o seu contato.
At.te,
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 14
Inscrição: 220490
Data do Envio: 10/10/22 19:09
A questão 14 de informática deve ter sua resposta alterada. A resposta correta é a letra C. O diretório padrão de instalação
de softwares é C:\Arquivos de Programas ou C:\Arquivos de Programas (x86), tendo o seu atalho criado por padrão na área
de trabalho. Ao se apertar o “delete” no atalho criado na área de trabalho, apenas o atalho será removido, mantendo o
software no computador. De acordo com o site oficial do windows, na aba windows 10 e na parte de observações a
informação é procedente.
Fonte:https://support.microsoft.com/pt-br/windows/fixar-aplicativos-e-pastas-na-%C3%A1rea-de-trabalho-ou-na-barra-de-tare
fas-f3c749fb-e298-4cf1-adda-7fd635df6bb0#WindowsVersion=Windows_10
Inscrição: 229419
Data do Envio: 10/10/22 19:18
A questão 14 de informática deve ter sua resposta alterada. A resposta correta é a letra C. O diretório padrão de instalação
de softwares é C:\Arquivos de Programas ou C:\Arquivos de Programas (x86), tendo o seu atalho criado por padrão na área
de trabalho. Ao se apertar o “delete” no atalho criado na área de trabalho, apenas o atalho será removido, mantendo o
software no computador. De acordo com o site oficial do windows, na aba windows 10 e na parte de observações a
informação é procedente.
Fonte:https://support.microsoft.com/pt-br/windows/fixar-aplicativos-e-pastas-na-%C3%A1rea-de-trabalho-ou-na-barra-de-tare
fas-f3c749fb-e298-4cf1-adda-7fd635df6bb0#WindowsVersion=Windows_10
Inscrição: 240898
Data do Envio: 10/10/22 19:16
A referida questão apresenta gabarito errado, visto que a opção D, a qual informa que o software X foi enviado para a lixeira,
não retrata o que de fato ocorre, pois ao excluir o software apenas o atalho vai para lixeira, tendo acesso ao software pela
barra de tarefas. Sendo então correta a opção C.
Inscrição: 222120
Data do Envio: 10/10/22 19:21
A questão pergunta qual o resultado obtido após excluir um ícone da área de trabalho do computador, referente a um
programa nele instalado. Quando se efetiva tal ação, o que ocorre é a exclusão apenas do atalho, com o aplicativo/software
se mantendo intacto. Para a efetiva exclusão de um aplicativo, é necessário realizar a ação de “Desinstalar” em painel de
comando próprio. Tais informações são atestadas pelo manual de uso do sistema operacional que pode ser encontrado no
seguinte endereço eletrônico: https://www.microsoft.com/pt-br/windows/windows-10-specifications.
Inscrição: 226308
Data do Envio: 10/10/22 19:23
Segundo o site de suporte da Microsoft: "Se você não quiser um atalho na área de trabalho, clique no ícone e, em seguida,
arraste-o para a lixeira. Esta ação remove apenas o atalho, não o programa ao qual ele está apontando. Você também pode
clicar com o botão direito do mouse no ícone e, em seguida, clicar em excluir para remover um atalho da área de trabalho."
Sendo assim, conclui-se que ao deletar o ícone de um software da área de trabalho, apenas seu atalho será removido,
conforme alternativa C, e o software não será enviado para a lixeira, como afirma a alternativa D, considerada correta pelo
gabarito provisório.
Inscrição: 222863
Data do Envio: 10/10/22 19:50
Foi solicitado a um funcionário da Prefeitura que excluísse o software X de seu computador, que possui
o sistema operacional Windows 10. O software X foi instalado pelo setor de TI no diretório padrão de
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instalação de programas do Windows. Atendendo à solicitação, o funcionário acessou a área de trabalho,
selecionou o ícone do software X clicando sobre ele e, na sequência, pressionou a tecla delete em seu teclado.
O que aconteceu ao software quando o funcionário executou esse procedimento?
O procedimento somente removeu o atalho da área de trabalho, o programa continua instalado.
Portanto alternativa C.
Inscrição: 248512
Data do Envio: 11/10/22 18:21
A resposta referente à questão 14 (Informática) está errada no gabarito. Ao selecionar um atalho na área de trabalho e
pressionar 'delete' - somente o atalho - vai para a lixeira, e não o software.
Inscrição: 246832
Data do Envio: 10/10/22 20:30
Solicitação: mudança de gabarito de D para C.
Segundo o gabarito preliminar a alternativa correta para a questão 14 seria a letra D, que afirma que ao deletar o ícone de
um software presente na área de trabalho, esse software seria enviado para a lixeira. Contudo softwares não podem ser
mandados para a lixeira (mas sim instalados e desinstalados), os ícones referentes a eles (presentes na área de trabalho)
são apenas ícones de atalhos. Dessa forma, o que seria mandado para a lixeira seria o ícone de atalho e não o software.
Diante disso, a alternativa mais adequada para a questão é a letra C que traz a seguinte redação: “Removeu-se apenas o
atalho para o software X da área de trabalho”.
Inscrição: 228871
Data do Envio: 10/10/22 20:47
A questão possui duas respostas: A alternativa "C" é verdadeira, pois o atalho é removido da área de trabalho e a alternativa
"D" também, porque, ao ser removido da área de trabalho, vai parar na lixeira. A pergunta não questiona para onde foi o
arquivo. Apenas o que aconteceu. E ambas as respostas estão corretas.
Inscrição: 223937
Data do Envio: 10/10/22 20:49
Ao selecionar um ícone do desktop e apertar a tecla "DELETE" do teclado não exclui o software do computador apenas joga
o ícone na lixeira, portanto a alternativa "C" é a correta e não a "D" como apresenta no gabarito dizendo que o software é
enviado para lixeira.
Inscrição: 251281
Data do Envio: 10/10/22 20:50
O software em questão foi instalado no diretório padrão de instalação de programas do Windows, ou seja, os arquivos
essenciais para o funcionamento deste programa se encontravam nesse diretório. Na área de trabalho, que não é o diretório
padrão de instalação de softwares, pode ter sido gerado apenas o atalho, que ao ser deletado, foi removido para a lixeira.
O software x não foi enviado para a lixeira, pois seus arquivos ainda estão no diretório padrão de instalação de programas
do Windows.
Inscrição: 244299
Data do Envio: 10/10/22 21:30
No gabarito provisório aparece como alternativa correta a letra D, que diz: O SOFTWARE X FOI ENVIADO PARA A
L I X E I R A .
No entanto, o que foi enviado para a lixeira foi apenas o atalho para o software, pois para excluir de fato um software, ou
seja, o programa do computador, seria necessário ser desinstalado pelo painel de controle. A questão C poderia ser
considerada, já que a mesma fala sobre remover apenas o atalho.
Inscrição: 220337
Data do Envio: 10/10/22 21:35
Segundo o gabarito a questão correta é a:
D. O software X foi enviado para a lixeira.
Mas de acordo com o enunciado:
"...o funcionário acessou a área de trabalho,
selecionou o ícone do software X clicando sobre ele e, na sequência, pressionou a tecla delete em seu teclado...""
Esta ação enviaria o ATALHO para lixeira, não o aplicativo (pasta de instalação ou executável) em si. Ele continuaria
instalado no sistema.
Porque a instalação do software X, pelo enunciado, está em:
"...O software X foi instalado pelo setor de TI no diretório padrão de
instalação de programas do Windows..."
E não na área de trabalho, pois ela NÃO é o diretório padrão para instalação de programas no Windows 10. Sendo assim, o
ícone presente na área de trabalho, com uma instalação padrão feita conforme o enunciado da questão, trata-se de um
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atalho que aponta apenas para o arquivo executável do software X.
Sendo assim, selecionando o ícone/atalho e depois pressionando delete, o que será enviado para lixeira é o atalho e não o
software x, ou melhor dizendo, sua instalação dentro do sistema de diretórios do sistema operacional Windows 10.
No Windows 10, quando se quer desinstalar um programa, devesse clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone dele
no meu INICIAR, selecionar DESINSTALAR e aí podem ocorrer duas situações:
1 - Ele será desinstalado sem mais nenhum procedimento, caso seja um programa nativo ou adaptado para o Windows 10;
2 - Será apresentada a tela do Painel de de Controle referente aos programas instalados, o usuário deve procurar o
programa nessa lista e clicar sobre ele com o botão direito do mouse, selecionar e executar desinstalar, seguindo possíveis
orientações da empresa que desenvolveu o programa para dar continuidade na desinstalação do programa.
Então,

de

acordo

com

o

que

foi

apresentado

neste

recurso,

a

alternativa

correta

deveria

ser:

Conforme o que foi apresentado nesse recurso, a resposta D seria incorreta e a mais plausível seria a C, pois ela diz :
"Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho""
Ainda que ela não cite a lixeira como destino do ATALHO.
Obrigado pela atenção desde já.
Inscrição: 246088
Data do Envio: 10/10/22 21:33
O gabarito marca como correta letra D: "O software X foi enviado para a lixeira".
Sendo que, na verdade, ao se deletar o ícone de um software da área de trabalho, como posto na situação hipotética do
enunciado, o que de fato acontece é a exclusão do atalho da área de trabalho, que nesse caso é movido para a lixeira.
a mensagem padrão do windows é a seguinte: "Tem certeza que deseja mover este atalho para a lixeira?" seguindo do
endereço onde o software está instalando.
Inscrição: 221757
Data do Envio: 10/10/22 21:37
Solicito a alteração do gabarito provisório da alternativa "D", para a alternativa "C", pelos seguintes motivos:
O enunciado da questão informa que o funcionário acessou a área de trabalho do computador da Prefeitura e selecionou o
software X, na sequência pressionou a tecla delete do seu teclado. A resposta do gabarito provisório, alternativa "D", informa
que o software X foi enviado para a lixeira. A alternativa esta errada, pois o software X não será enviado à lixeira, o que será
enviado à lixeira é o atalho do software X. Já a alternativa "C" é que está correta, pois ao efetuar o comando referido no
enunciado, o procedimento irá remover apenas o atalho para o software X da área de trabalho e posteriormente é que o
atalho do software X será enviado para a lixeira.
Observa-se uma formulação errônea da questão na alternativa "D", confundindo o atalho do software que está na área de
trabalho para acessibilidade rápida, com o software propriamente dito, que foi instalado no diretório padrão do windows,
conforme o próprio enunciado da questão relata.
Na realidade a alternativa "C", com o comando solicitado no enunciado, irá remover apenas o atalho do software
selecionado da área de trabalho e posteriormente irá executar o comando de remoção do atalho do sistema X, o que não
corresponde a opção relatada na alternativa "D", que diz que o software será enviado à lixeira. O software continuará
instalado no diretório padrão com o comando do enunciado na questão.
Pode-se argumentar que a alternativa "C" enuncia o atalho do software X, o que na verdade está correto, pois quando da
instalação de qualquer aplicativo no sistema operacional windows 10, após a execução da instalação do software X, o plug
and play solicita ao usuário se gostaria de instalar um atalho na área de trabalho para facilitar o acesso.
Portanto, não observo erro na alternativa "C" e sim um erro na alternativa "D", resultando em um gabarito preliminar errado.
Inscrição: 220836
Data do Envio: 10/10/22 22:10
A questão NÂO apresenta resposta correta, em tese, a resposta que mais se aproxima da resposta correta é a letra "C",
porem, não esta inteiramente correta. Vejamos:
I. O software não foi desinstalado, já que este não é o procedimento adequado de desinstalação de programas em
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ambientes Windows, o processo adequado pode ser feito por meio do "Aplicativo e recursos", que pode ser acessado no
campo de pesquisa da barra de tarefas.
II. O ícone deletado é, na verdade, um atalho para o software; que, após a realização da operação de delete, é movido para
lixeira (apenas o atalho), portanto, o software NÂO é movido para a lixeira, mas tão somente seu atalho, pois o software X
está alocado na no diretório padrão de instalação de programas do Windows, ou seja, o ícone é nada mais do que um atalho
para a execução do software.
III. No Windows, o atalho de desktop se trata apenas de um facilitador para a abertura de programas, que armazenam o
caminho completo do endereço onde o software está instalado. Como já explicito anteriormente o atalho é na verdade uma
forma abreviada de abrir o aplicativo sem ter de recorrer à pasta onde se encontra instalado. A letra "C" encontra-se próxima
da verdade, porem o uso de "para o" em "Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de Trabalho", torna a
questão no mínimo estranha. Dentro do embasamento teórico existente na ABA de suporte do Windows 10 é possível
afirmar com toda a certeza que ao deletar um ícone (atalho) na área de trabalho é impossível que todo o software X seja
enviado para a lixeira, como afirma a letra "D", em contraponto, a afirmativa "C" também não reflete o ocorrido, pois, ao
efetuar ação de "DELETE" o atalho do software X é enviado para a lixeira e NÂO o software X, o qual, permanece intacto na
pasta do diretório de instalação, que por padrão fica no "disco C" de um computador. Nestes termos, com a devida vênia,
solicito a anulação da questão por não existir dentre as alternativas apresentadas uma alternativa correta.
Fonte: Suporte do Windows 10 : https://support.microsoft.com/pt-br
Inscrição: 227237
Data do Envio: 10/10/22 22:26
Os ícones que aparecem em sua área de trabalho com um sinal de seta geralmente são atalhos. As pessoas costumam
criar atalhos para ter acesso rápido a arquivos diferentes. Às vezes, quando você instala um aplicativo, seus atalhos são
criados automaticamente. Isso pode sobrecarregar sua área de trabalho e pode ser difícil encontrar arquivos importantes.
Mas a boa notícia é que você pode excluir esses atalhos.
A maioria das pessoas questiona como remover atalhos da área de trabalho porque você pode perder seus arquivos
importantes na exclusão. Simultaneamente, a exclusão garante que você está excluindo o atalho e não o arquivo original.
F o n t e s :
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-organizar-ou-mover-%C3%ADcones-na-%C3%A1rea-de-trabalho-70e4d22a-d
760-5585-449f-2a14c417f84c#:~:text=Voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20clicar%20com,atalho%20da%20%C3
% A 1 r e a % 2 0 d e % 2 0 t r a b a l h o .
https://recoverit.wondershare.com .br/m em orycard-recovery/delete-shortcut-f rom -desk top.htm l
Solicito considerar a resposta contida na alternativa C.
Inscrição: 244643
Data do Envio: 10/10/22 23:23
AO UTILIZAR O COMANDO DE SELECIONAR O ICONE DO SOFTWARE X NA ÁREA DE TRABALHO E DEPOIS CLICAR
SOBRE O ICONE E APERTAR DELETE, APENAS O ATALHO PARA O SOFTWARE X É REMOVIDO DA ÁREA DE
TRABALHO E NÃO O SOFTWARE X É ENVIADO PARA A LIXEIRA. OU SEJA O GABARITO CORRETO É A LETRA C E
NÃO A LETRA D.
Inscrição: 227154
Data do Envio: 11/10/22 5:38
Acredito que o gabarito para questão 14 esteja incorreto, uma vez que ao clicar delete apenas o ATALHO do software vai
para a lixeira. Foi dado como certa a alternativa D:"O software x foi enviado para lixeira", sendo que na verdade deveria
estar especificado que apenas o ATALHO do software x foi enviado.
Sendo assim, peço alteração do gabarito de D para C. Onde a resposta condiz com comando de apenas remover o atalho.
Inscrição: 237852
Data do Envio: 11/10/22 8:07
Nesta referida questão foi dito que a resposta correta seria a letra D que diz que "O software X foi enviado para a lixeira.",
mas a resposta correta é a letra C que diz que "Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho".
Isso por que quando você clica no botão delete do modo que a questão foi elaborada você não exclui o software e sim envia
o atalho para a lixeira, sendo que o software continua funcionando no computador e se você quiser ainda pode recuperar o
atalho da lixeira.
Inscrição: 249371
Data do Envio: 11/10/22 8:17
RECURSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE TROCA DE RESPOSTA NO GABARITO
CARGO: Gestor Público
QUESTÃO: 14 INFORMÁTICA
TEXTO DO RECURSO: Na questão 14 diz que um software X instalado em diretório padrão do Windows 10, quando
selecionado o ícone do software na área de trabalho e pressionar a tecla DELETE do teclado, o sistema manda para a lixeira
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o ÍCONE e não o software completo, a resposta do gabarito diz que o SOFTWARE X foi enviado para a lixeira, mas na
verdade a resposta é a letra "C" que diz que o atalho do software X foi removido da área de trabalho.
Inscrição: 220666
Data do Envio: 11/10/22 8:28
A alternativa correta deve ser a letra C, pois quando se paga um icone da area de trabalho, apenas o atalho é deletado. O
programa está instalado no "arquivo de programas"
Inscrição: 224784
Data do Envio: 11/10/22 15:44
Conforme verifica-se no site institucional da microsoft, a ação de excluir o ícone da area de trabalho, apenas exclui o atalho,
sendo assim a resposta certa é a C.
"Alguns ícones são atalhos para programas em seu computador. Os ícones de atalho geralmente têm uma seta no canto
inferior esquerdo. Se você não quiser um atalho na área de trabalho, clique no ícone e, em seguida, arraste-o para a lixeira.
Esta ação remove apenas o atalho, não o programa ao qual ele está apontando. Você também pode clicar com o botão
direito do mouse no ícone e, em seguida, clicar em excluir para remover um atalho da área de trabalho." fonte:https://support
.microsoft.com/pt-br/topic/como-organizar-ou-mover-%C3%ADcones-na-%C3%A1rea-de-trabalho-70e4d22a-d760-5585-449
f-2a14c417f84c#:~:text=Como%20remover%20%C3%ADcones&text=Os%20%C3%ADcones%20de%20atalho%20geralme
nte,ao%20qual%20ele%20est%C3%A1%20apontando.
Inscrição: 250959
Data do Envio: 13/10/22 13:22
O gabarito correto é (C) Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho.
Inclusive essa mesma questão foi também a questão 11 da prova de Auxiliar de Operação e Manutenção do CONCURSO
PÚBLICO DE SAMAE -ABATIÁ - PR, aplicada pela Unioeste, sendo que o gabarito definitivo nesse caso foi = Removeu-se
apenas o atalho para o software X da Área de Trabalho.
O software sendo instalado no diretório padrão, cria-se apenas um atalho na área de trabalho e ao excluir o atalho não tem
alteração nenhum na instalação do software, desse modo não tem como ser a alternativa (D).
Inscrição: 259111
Data do Envio: 11/10/22 10:55
Sobre o gabarito a resposta “D” está incorreta visto que apertar delete sobre um software instalado somente enviara o atalho
do mesmo para lixeira, dependo do software antes mesmo da exclusão do “ícone” o mesmo levantara um questionamento
sobre a exclusão do atalho, e lembrara o usuário que para a desinstalação devera ir ate o painel de controle. (tal
procedimento pode ser visto no site da Microsoft(https://support.microsoft.com/pt-br/windows/desinstalar-ou-remover-aplicati
vos-e-programas-no-windows-4b55f974-2cc6-2d2b-d092-5905080eaf98#:~:text=Na%20pesquisa%20na%20barra%20de,sig
a % 2 0 a s % 2 0 i n s t r u % C 3 % A 7 % C 3 % B 5 e s % 2 0 n a % 2 0 t e l a . )
Então a reposta que melhor se encaixa seria a “C” - removendo somente o atalho da área de trabalho.
Salvo se o contexto falasse de apagar o diretório de instalação do software.
Inscrição: 233939
Data do Envio: 13/10/22 14:42
O próprio enunciado da questão diz que o software foi instalado no diretório padrão de instalação de programas do windows.
Quando o funcionário vai até a área de trabalho, seleciona o ícone do software X e pressiona a tecla delete é excluído
apenas o atalho para o software da área de trabalho e não o software em si, logo considerar a alternativa D como correta é
um equívoco, pois o software não foi enviado para a lixeira e sim somente o atalho para o software.
Inscrição: 227554
Data do Envio: 11/10/22 12:58
Questão 14
Pedido: ALTERAÇÃO DE GABARITO
14. Foi solicitado a um funcionário da Prefeitura que excluísse o software X de seu computador, que possui o sistema
operacional Windows 10. O software X foi instalado pelo setor de TI no diretório padrão de instalação de programas do
Windows. Atendendo à solicitação, o funcionário acessou a área de trabalho, selecionou o ícone do software X clicando
sobre ele e, na sequência, pressionou a tecla delete em seu teclado. O que aconteceu ao software quando o funcionário
executou esse procedimento?
A) Foi aberto o Painel de Controle para que o funcionário pudesse selecionar a opção Desinstalar o programa.
B) O software X foi desinstalado automaticamente pelo Windows.
C) Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho.
*D) O software X foi enviado para a lixeira.
E) Nada aconteceu, pois o procedimento executado pelo funcionário não tem efeito algum na área de trabalho do Windows.
A afirmação “D” está incorreta, pois desde pelo menos o Windows 95, lançado em agosto de 1995, que o usuário não é
capaz de enviar um software para a lixeira apenas deletando o atalho na área de trabalho. Só é possível mover os
elementos do software para lixeira se selecionarmos todos esses arquivos dentro da pasta raiz em que o programa está
instalado. Se deletarmos apenas o ícone na área de trabalho, então excluiremos o atalho do programa.
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A alternativa “D” estaria correta se indicasse “atalho” ou “ícone” em vez de “software”, mas nesse caso a questão seria
passível de anulação porque conteria duas respostas corretas: C e D.
Portanto, haja vista que ao deletarmos o ícone da área de trabalho, apenas estamos excluindo o atalho do programa, solicito
a ALTERAÇÃO DO GABARITO para a alternativa “C”.
Inscrição: 241035
Data do Envio: 11/10/22 13:37
Caros, boa tarde.
Ao clicar delete no ícone de um software na área de trabalho, o que será enviado para a lixeira é o atalho do software e não
o software propriamente dito. A alternativa D, dada como gabarito, menciona o envio do software X para a lixeira, o que, no
meu entender, não está correto, já que ícone e programa são distintos. A alternativa C é mais assertiva, pois, apesar de não
mencionar lixeira, exprime um real acontecimento, ou seja, realmente o atalho do software é removido da área de trabalho.
Grato pela atenção
Inscrição: 244365
Data do Envio: 11/10/22 13:41
O procedimento especificado na questão 14, em que o técnico selecionou o ícone na área de trabalho e apertou "delete",
resulta na alternativa C: Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho. Não há outra alternativa
possivelmente correta nem referências bibliográficas para apoiar este recurso além do fato de que o resultado do
procedimento está presente apenas na alternativa C. Como o gabarito indica que a resposta é a letra D: O software foi
enviado para a lixeira, é necessário que a questão seja revista e o gabarito ajustado para a resposta correta (C).
Inscrição: 252777
Data do Envio: 11/10/22 13:48
Solicito alteração do gabarito que apresenta a opção "D - O software X foi enviado para a lixeira" para a opção "C Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho" haja vista que realizando o procedimento descrito da
questão, apenas o atalho será enviado a lixeira, pois ainda será possível acessar ao software através do menu raiz do
windows, ou seja, o software em sí não foi enviado para a lixeira.
Inscrição: 227432
Data do Envio: 11/10/22 14:40
Não concordo com a resposta da questão 14 de informática, pois na prática ao clicar sobre o ícone e apertar a tecla delete o
ícone (e apenas o ícone), ou melhor o atalho vai para lixeira e não o software como um todo. O software permanece
instalado no PC, sendo assim a resposta correta é a letra C. Solicito correção por gentileza.
Inscrição: 247373
Data do Envio: 11/10/22 14:43
Nesta referida questão foi dito que a resposta correta seria a letra D que diz que "O software X foi enviado para a lixeira.",
mas a resposta correta é a letra C que diz que "Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho". Isso
por que quando você clica no botão delete do modo que a questão foi elaborada você não exclui o software e sim envia o
atalho para a lixeira, sendo que o software continua funcionando no computador e se você quiser ainda pode recuperar o
atalho da lixeira.
Inscrição: 223861
Data do Envio: 11/10/22 14:49
A alternativa correta da questão corresponde a letra C, e não a letra D. Como o programa em questão foi salvo no diretório
padrão, excluir o ícone da área de trabalho com a tecla DELETE apenas enviará o atalho para lixeira, e não o software em
si.
Inscrição: 246198
Data do Envio: 12/10/22 10:12
Nesta questão de informática o gabarito aponta que a resposta correta seria a letra D que diz que "O software X foi enviado
para a lixeira.", mas a resposta correta seria a letra C que diz que "Removeu-se apenas o atalho para o software X da área
de trabalho". Isso por que quando você clica no botão delete do modo que a questão foi elaborada você não exclui o
software e sim envia somente o atalho para a lixeira, sendo que o software continua funcionando no computador.
Inscrição: 241672
Data do Envio: 11/10/22 15:03
Nesta referida questão foi dito que a resposta correta seria a letra D que diz que "O software X foi enviado para a lixeira.",
mas a resposta correta é a letra C que diz que "Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho". Isso
por que quando você clica no botão delete do modo que a questão foi elaborada você não exclui o software e sim envia o
atalho para a lixeira, sendo que o software continua funcionando no computador e se você quiser ainda pode recuperar o
atalho da lixeira.
Inscrição: 225005
Data do Envio: 11/10/22 15:14
Questão 14 (quatorze) da prova escrita (objetiva) – 08/10/2022, período da manhã.
Opção 9852-Superior-Publicitário.
Q u e s t ã o :
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14. Foi solicitado a um funcionário da Prefeitura que excluísse o software X de seu computador, que possui o sistema
operacional Windows 10. O software X foi instalado pelo setor de TI no diretório padrão de instalação de programas do
Windows. Atendendo à solicitação, o funcionário acessou a área de trabalho, selecionou o ícone do software X clicando
sobre ele e, na sequência, pressionou a tecla delete em seu teclado.
O que aconteceu ao software quando o funcionário executou esse procedimento?
A. Foi aberto o Painel de Controle para que o funcionário pudesse selecionar a opção Desinstalar o programa.
B. O software X foi desinstalado automaticamente pelo Windows.
C Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho.
D.O software X foi enviado para a lixeira.
E. Nada aconteceu, pois o procedimento executado pelo funcionário não tem efeito algum na área de trabalho do Windows.
J u s t i f i c a t i v a :
De acordo com o gabarito provisório, a resposta correta é a letra “D”, que afirma o seguinte: “O software X foi enviado para a
lixeira.”; Porém ao excluir um ícone da área de trabalho, apenas o ícone de atalho do software é enviado para a lixeira e não
o software em si. Para que um software seja deletado, para que seja enviado para a lixeira, é necessário desinstalá-lo
através do painel de controle, com os seguintes comandos: painel de controle – programas - desentalar um programa selecionar o programa - desentalar.
Apenas assim o programa em si, no caso o software, será enviado para a lixeira. Ou seja, a resposta correta é a letra “C”,
que afirma o seguinte: “Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho.”, já que apenas o ícone de
atalho para o software é excluído quando selecionado na área de trabalho, e na sequência, pressionada a tecla delete no
t e c l a d o .
Fonte:https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-organizar-ou-mover-%C3%ADcones-na-%C3%A1rea-de-trabalho-70e4
d22a-d760-5585-449f-2a14c417f84c#:~:text=Como%20remover%20%C3%ADcones&text=Os%20%C3%ADcones%20de%2
0atalho%20geralmente,ao%20qual%20ele%20est%C3%A1%20apontando.
Inscrição: 221626
Data do Envio: 11/10/22 15:29
Nesta referida questão foi dito que a resposta correta seria a letra D que diz que "O software X foi enviado para a lixeira.",
porém quando você clica no botão delete do modo que a questão foi elaborada você não exclui o software e sim envia
apenas o atalho para a lixeira, sendo que o software continua funcionando no computador e se você quiser ainda pode
recuperar o atalho da lixeira. Sendo assim, nenhuma das opções estão corretas.
Inscrição: 250489
Data do Envio: 11/10/22 15:34
A alternativa correta é a letra "C" pois quando se deleta o ícone de um programa/software da área de trabalho, apenas este
é removido. No caso o ícone/ atalho é removido e não o software.
Inscrição: 242030
Data do Envio: 11/10/22 23:28
Ilustríssimo(a) senhor(a) avaliador(a), solicito a anulação da questão 14, haja vista que existem duas alternativas corretas. A
alternativa “C” está correta, pois a ação de acessar a área de trabalho, posteriormente selecionar o ícone do software X e
deletá-lo, de acordo com o Support Microsoft (2022), remove apenas o atalho e não o programa - ainda sendo possível
acessá-lo no computador a partir de outro lugar, como o Menu Iniciar. Todavia, a alternativa “D” também está correta, tendo
em vista que ao pressionar a tecla delete para remover o ícone da área de trabalho, o mesmo será automaticamente
enviado para a lixeira (BRASIL ESCOLA, 2022). Diante do exposto, reivindico novamente a anulação da presente questão.
R e f e r ê n c i a s :
SUPPORT MICROSOFT. Como organizar ou mover ícones na área de trabalho. Disponível em:https://support.microsoft.com
/pt-br/topic/como-organizar-ou-mover-%C3%ADcones-na-%C3%A1rea-de-trabalho-70e4d22a-d760-5585-449f-2a14c417f84
c#:~:text=Como%20remover%20%C3%ADcones&text=Os%20%C3%ADcones%20de%20atalho%20geralmente,ao%20qual
%20ele%20est%C3%A1%20apontando. Acesso em: 11 out. 2022.
BRASIL ESCOLA. "Visão Geral sobre a Lixeira". Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/informatica/visao-geral-sobre-lixeira.htm. Acesso em: 11 de outubro de 2022.
Inscrição: 221787
Data do Envio: 11/10/22 15:38
Quando se seleciona o ícone da área de trabalho e aperta o botão deletar, ele apenas remove o atalho da tela inicial, pois
para fazer a exclusão de um software, é preciso acessar as configurações, aba aplicativos e selecionar o software que
deseja ser desinstalado. A resposta correta é a opção C “Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de
trabalho. ”
Inscrição: 250134
Data do Envio: 11/10/22 15:42
A resposta correta é a letra C (Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho). Isso porque quando
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você clica no botão delete do modo que a questão foi elaborada não exclui o software e sim envia o atalho para a lixeira,
sendo que o software continua funcionado no computador.
Inscrição: 221997
Data do Envio: 11/10/22 17:55
Solicito mudança de gabarito da questão para alternativa correta, a C.
Ao acessar a área de trabalho, selecionar o ícone do software X clicando sobre ele e deletando-o, o funcionário removeu
“apenas o atalho para o software X da área de trabalho” (como afirma a alternativa C).
De acordo com a alternativa D, “o software X foi enviado para a lixeira”, porém isso não ocorre conforme pode-se verificar no
website da Microsoft.
De acordo com o website da Microsoft, em instruções de “ Como remover ícones”, é explicado o que ocorre com o software:
“Alguns ícones são atalhos para programas em seu computador. Os ícones de atalho geralmente têm uma seta no canto
inferior esquerdo. Se você não quiser um atalho na área de trabalho, clique no ícone e, em seguida, arraste-o para a lixeira.
Esta ação remove apenas o atalho, não o programa ao qual ele está apontando. Você também pode clicar com o botão
direito do mouse no ícone e, em seguida, clicar em excluir para remover um atalho da área de trabalho. Alguns ícones,
como meus locais de rede, a Lixeira e meu computador , não podem ser excluídos”.
O conteúdo está no link:https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-organizar-ou-mover-%C3%ADcones-na-%C3%A1rea
-de-trabalho-70e4d22a-d760-5585-449f-2a14c417f84c#:~:text=Como%20remover%20%C3%ADcones&text=Os%20%C3%A
Dcones%20de%20atalho%20geralmente,ao%20qual%20ele%20est%C3%A1%20apontando.
Inscrição: 230831
Data do Envio: 11/10/22 15:55
Solicito cordialmente alteração de gabarito para a alternativa C, pois os ícones da área de trabalho no computador são
apenas atalhos e ao excluí-los não desinstala o software/programa. Ao excluir os atalhos ou ícones da área de trabalho
p r e s s i o n a n d o
a tecla DELETE, eles são enviados para a lixeira, mas reiterando não é desinstalado. Dessa forma a alternativa correta é a
de letra "C" e não de letra "D" como foi indicado no gabarito provisório.
Inscrição: 248899
Data do Envio: 11/10/22 15:56
Quando se seleciona o ícone da área de trabalho e aperta o botão deletar, ele apenas remove o atalho da tela inicial, pois
para fazer a exclusão de um software, é preciso acessar as configurações, aba aplicativos e selecionar o software que
deseja ser desinstalado. A resposta correta é a opção C “Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de
trabalho. ”
Inscrição: 234569
Data do Envio: 11/10/22 15:58
Nesta referida questão foi dito que a resposta correta seria a letra D que diz que "O software X foi enviado para a lixeira.",
mas a resposta correta é a letra C que diz que "Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho". Isso
por que quando você clica no botão delete do modo que a questão foi elaborada você não exclui o software e sim envia o
atalho para a lixeira, sendo que o software continua funcionando no computador e se você quiser ainda pode recuperar o
atalho da lixeira.
Inscrição: 257989
Data do Envio: 11/10/22 17:43
A questão afirma que o software foi instalado no diretório padrão. Usualmente apenas os atalhos para softwares são
alocados na "Área de Trabalho", logo, ao excluir o ícone do software X, apenas o atalho foi removido, portanto a alternativa
correta é a letra C
Inscrição: 225848
Data do Envio: 11/10/22 17:49
Independentemente do Sistema Operacional, ao deletar o atalho da área de trabalho você não desinstalará o arquivo,
somente levará à lixeira o atalho do software.
No caso, a pergunta deixa dúbia a resposta. Ao questionar "o que aconteceu ao software", somos levados a crer que o
software não foi desinstalado, tampouco levado à lixeira. O que foi apagado da área de trabalho, e colocado na lixeira foi tão
somente o atalho, deixando o software ainda intacto no diretório padrão de instalação de programas do Windows e
funcionando normalmente.
O software inteiro não é enviado para a lixeira ao se deletá-lo, como é dito na resposta "D". O atalho, que é instalado na área
de trabalho que é enviado à lixeira ao se deletar o arquivo que foi instalado.
Para desinstalar um arquivo (ou excluir um software), como fora solicitado na questão, o funcionário de TI da prefeitura
deveria clicar em DESINSTALAR/ALTERAR o arquivo selecionado. Desse modo o software seria apagado completamente,
não sendo enviado para a lixeira.
A resposta correta deveria ser a letra "C".
Segue link do suporte do windows explicando como desinstalar um programa: https://support.microsoft.com/pt-br/windows/d
esinstalar-ou-remover-aplicativos-e-programas-no-windows-4b55f974-2cc6-2d2b-d092-5905080eaf98#ID0EBD=Windows_1
1
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Inscrição: 225838
Data do Envio: 11/10/22 17:50
Independentemente do Sistema Operacional, ao deletar o atalho da área de trabalho você não desinstalará o arquivo,
somente levará à lixeira o atalho do software.
No caso, a pergunta deixa dúbia a resposta. Ao questionar "o que aconteceu ao software", somos levados a crer que o
software não foi desinstalado, tampouco levado à lixeira. O que foi apagado da área de trabalho, e colocado na lixeira foi tão
somente o atalho, deixando o software ainda intacto no diretório padrão de instalação de programas do Windows e
funcionando normalmente.
O software inteiro não é enviado para a lixeira ao se deletá-lo, como é dito na resposta "D". O atalho, que é instalado na área
de trabalho que é enviado à lixeira ao se deletar o arquivo que foi instalado.
Para desinstalar um arquivo (ou excluir um software), como fora solicitado na questão, o funcionário de TI da prefeitura
deveria clicar em DESINSTALAR/ALTERAR o arquivo selecionado. Desse modo o software seria apagado completamente,
não sendo enviado para a lixeira.
A resposta correta deveria ser a letra "C".
Segue link do suporte do windows explicando como desinstalar um programa: https://support.microsoft.com/pt-br/windows/d
esinstalar-ou-remover-aplicativos-e-programas-no-windows-4b55f974-2cc6-2d2b-d092-5905080eaf98#ID0EBD=Windows_1
1
Inscrição: 249920
Data do Envio: 11/10/22 20:09
Ao acessar a área de trabalho e selecionando o ícone do software X, apenas foi removido o atalho do software X(conforme a
letra C) e mandado para lixeira, contrariando o gabarito que colocou como resposta correta a letra D que relata que o
Software foi removido para a lixeira.
Inscrição: 244564
Data do Envio: 11/10/22 19:02
De acordo com o enunciado da questão, o software X teria sido instalado no diretório padrão de programas do Windows,
que se encontra no c:\Program Files (x86). Dessa maneira ao clicar no ícone presente no desktop e apertar a tecla delete o
programa permaneceria no diretório com todos os seus arquivos intactos, e apenas o seu atalho presente no desktop seria
movido para a lixeira.
Inscrição: 247891
Data do Envio: 11/10/22 19:34
Nesta referida questão foi dito que a resposta correta seria a letra D que diz que "O software X foi enviado para a lixeira.",
mas a resposta correta é a letra C que diz que "Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho". Isso
por que quando você clica no botão delete do modo que a questão foi elaborada você não exclui o software e sim envia o
atalho para a lixeira, sendo que o software continua funcionando no computador e se você quiser ainda pode recuperar o
atalho da lixeira.
Inscrição: 230197
Data do Envio: 11/10/22 19:37
No gabarito a resposta dada como correta é a alternativa "D", que diz que o software foi enviado para a lixeira, quando na
verdade somente o atalho foi enviado para a lixeira, por esse motivo, a correta é a alternativa "C".
Inscrição: 222662
Data do Envio: 11/10/22 21:08
Na situação hipotética da questão: “acessou a área de trabalho, selecionou o ícone do software X clicando sobre ele e, na
sequência, pressionou a tecla delete em seu teclado.”, o funcionário teria apenas removido o atalho para o software X da
área de trabalho. Por este motivo, a resposta correta seria a afirmativa C.
Referência: Suporte Microsoft
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-organizar-ou-mover-ícones-na-área-de-trabalho-70e4d22a-d760-5585-449f-2
a14c417f84c#:~:text=Como%20remover%20ícones&text=Os%20ícones%20de%20atalho%20geralmente,ao%20qual%20ele
%20está%20apontando.
Inscrição: 237358
Data do Envio: 11/10/22 21:31
Quando seleciona um atalho na área de trabalho e pressiona DELETE, somente o atalho é enviado para Lixeira, não o
software, o software continua instalado. A letra correta seria C - Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de
trabalho.
Inscrição: 241031
Data do Envio: 11/10/22 21:35
O gabarito deveria considerar "C" como uma resposta correta.
A questão traz a seguinte informação "O software X foi instalado pelo setor de TI no diretório padrão de instalação de
programas do Windows". Entende-se que o software foi instalado na pasta "Arquivos de programas" e não na área de
t r a b a l h o .
Logo, quando o enunciado diz que "o funcionário acessou a área de trabalho, selecionou o ícone do software X clicando
sobre ele e, na sequência, pressionou a tecla delete em seu teclado", o que foi removido, neste caso, é o atalho para o
software X e não o próprio software X, uma vez que o arquivo de execução do software X se encontra na pasta de instalação
do diretório padrão (o que temos na área de trabalho é um atalho para o arquivo de execução do software X).
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Data do Envio: 11/10/22 22:05
O gabarito está errado pois ao deletar um ícone de software da área de trabalho não envia o software completo para a
lixeira, mas somente o seu atalho que foi selecionado da área de trabalho, uma vez que o próprio enunciado da questão
indica que o software está instalado no diretório padrão de programas do Windows. Ou seja, a resposta correta deve ser a
alternativa "C" "Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho.
R e f e r ê n c i a s :
"Se você não quiser um atalho na área de trabalho, clique no ícone e, em seguida, arraste-o para a lixeira. Esta ação
remove apenas o atalho, não o programa ao qual ele está apontando."
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-organizar-ou-mover-%C3%ADcones-na-%C3%A1rea-de-trabalho-70e4d22a-d
760-5585-449f-2a14c417f84c#:~:text=Como%20remover%20%C3%ADcones&text=Os%20%C3%ADcones%20de%20atalh
o % 2 0 g e r a l m e n t e , a o % 2 0 q u a l % 2 0 e l e % 2 0 e s t % C 3 % A 1 % 2 0 a p o n t a n d o .
https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000140083/como-remover-ou-desinstalar-um-programa-no-windows#:~:text=Clique
%20em%20Iniciar.,pode%20ser%20um%20aplicativo%20padr%C3%A3o).
Inscrição: 224030
Data do Envio: 11/10/22 21:51
Conforme informações da própria Microsoft, a exclusão do software na área de trabalho remove apenas o atalho, não o
programa ao qual ele está apontando. Sendo assim, a afirmativa "C. Removeu-se apenas o atalho para o software X da área
de trabalho" está correta para a descrição da situação apontada e direcionamento da questão sob a pergunta "O que
aconteceu ao software quando o funcionário executou esse procedimento?". Fonte utilizada:<https://support.microsoft.com/p
t-br/topic/como-organizar-ou-mover-%C3%ADcones-na-%C3%A1rea-de-trabalho-70e4d22a-d760-5585-449f-2a14c417f84c#
:~:text=Como%20remover%20%C3%ADcones&text=Os%20%C3%ADcones%20de%20atalho%20geralmente,ao%20qual%
20ele%20est%C3%A1%20apontando.>
Inscrição: 229862
Data do Envio: 12/10/22 11:41
A exclusão de um software de um computador não pode ser feita tão somente deletando seu ícone da área de trabalho, para
tanto é necessário que se faça o processo de desinstalar o programa bem como os arquivos residuais do computador.
Inscrição: 232657
Data do Envio: 12/10/22 12:18
Foi considerada como correta a alternativa da letra "D", contudo essa assertiva está errada, porque, ao clicar no botão
delete, no ícone da área de trabalho, o software não é enviado para a lixeira, apenas o ATALHO do software é enviado para
a lixeira.
A alternativa que responde corretamente a questão é a da letra C.
Inscrição: 238546
Data do Envio: 12/10/22 11:57
Resposta correta é: (c) Removeu-se apenas o atalho da área de trabalho.
Pois para se remover um programa no windows 10 deve-se executar o procedimento descrito no site no fabricante.
Seja acessando Menu Iniciar, Página de Configurações ou Painel de Controle.
R e f e r ê n c i a :
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/desinstalar-ou-remover-aplicativos-e-programas-no-windows-4b55f974-2cc6-2d2
b-d092-5905080eaf98
Inscrição: 240275
Data do Envio: 12/10/22 12:18
Nesta referida questão foi dito que a resposta correta seria a letra D que diz que "O software X foi enviado para a lixeira.",
mas a resposta correta é a letra C que diz que "Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho". Isso
por que quando você clica no botão delete do modo que a questão foi elaborada você não exclui o software e sim envia o
atalho para a lixeira, sendo que o software continua funcionando no computador e se você quiser ainda pode recuperar o
atalho da lixeira.
Inscrição: 252897
Data do Envio: 12/10/22 12:25
Solicito alteração da resposta da alternativa “D” para a alternativa “C”.
Conforme o suporte online da própria Microsoft(https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-organizar-ou-mover-%C3%AD
cones-na-%C3%A1rea-de-trabalho-70e4d22a-d760-5585-449f-2a14c417f84c#:~:text=Como%20remover%20%C3%ADcone
s&text=Os%20%C3%ADcones%20de%20atalho%20geralmente,ao%20qual%20ele%20est%C3%A1%20apontando
–
Acesso em 10 de outubro de 2022), quando o usuário exclui um ícone da área de trabalho, ele apenas remove o atalho, não
excluindo o software em si. “Esta ação remove apenas o atalho, não o programa ao qual ele está apontando”, consta na
página citada.
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Acessando a lixeira, encontramos apenas o atalho, não o software, contrariando o apontado na alternativa dada como certa
pelo gabarito provisório.
Inscrição: 245445
Data do Envio: 12/10/22 15:05
Esta questão deve ser anulada, porque o que vai para lixeira é o ícone do software que estava na área de trabalho. Dessa
forma, essa informação não fica clara na alternativa D, gerando dúvida entre as alternativas D e C.
Inscrição: 238869
Data do Envio: 12/10/22 13:57
Prezados senhores,
Venho mui respeitosamente contestar o gabarito fornecido na questão 14, a qual diz que a alternativa correta é a letra D.
A alternativa D diz que o software X “foi enviado para a lixeira”, enquanto a alternativa correta seria a C, que afirma que
“removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho”.
Primeiramente, nenhum software vai para a lixeira, apenas arquivos vão para a lixeira. Ao excluir um software, aparece uma
janela perguntando se você quer desinstalá-lo. Em caso afirmativo, ele irá desinstalar e excluir automaticamente.
O software, ao ser instalado pelo setor de TI, fica na pasta C:/Arquivos de Programas. Na área de trabalho fica apenas o
atalho para fácil acesso.
Sendo assim, ao selecionar o ícone do software na área de trabalho, o funcionário apenas deletou o atalho. A alternativa
correta, portanto, é a C.
Para corroborar com o argumento exposto acima, deixo o link do suporte da Microsoft que explica como desinstalar ou
remover aplicativos e programas:
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/desinstalar-ou-remover-aplicativos-e-programas-no-windows-4b55f974-2cc6-2d2
b - d 0 9 2 - 5 9 0 5 0 8 0 e a f 9 8
Agradeço o seu tempo e compreensão.
Inscrição: 240577
Data do Envio: 12/10/22 14:24
Solicito a alteração do gabarito da letra "D" para letra "C".
Os ícones que ficam na área de trabalho são apenas atalhos e ao excluir, apenas o atalho é excluído como afirma a
assertiva "C" porém no gabarito consta letra "D" como correta, que afirma que o SOFTWARE é enviado para lixeira. Isso
aconteceria, em tese, se fosse o "arquivo executável", o que não é o caso. Programas são instalados e desinstalados e não
excluídos.
Inscrição: 250545
Data do Envio: 12/10/22 15:31
Ao realizar uma formatação de um pen drive utilizando a interface gráfica do Windows Explorer do Microsoft Windows 10
Pro 64 bits (10.0, Compilação 19044), pude verificar que o sistema de arquivos padrão apresentado para que seja realizada
a formação é o FAT somente, não especificando a versão 32, que também está disponível, porém não é a opção padrão.
Podemos escolher entre as seguintes opções: NTFS; FAT(Padrão); FAT32; exFAT. Sabendo que exFAT é considerado o
FAT64 e assim temos 3 opções de formatação em FAT e a padrão é a versão comum (que não consta entre as
alternativas), mesmo que o FAT32 seja derivado do FAT, não é a resposta exata.
Inscrição: 248399
Data do Envio: 12/10/22 15:33
Solicito a anulação da questão 14, prova informática, ensino superior - enfermagem, pois, primeiramente, no conteúdo
programático não constava formatação de drives. Além disso, para que a resposta C (FAT32) pudesse ser considerada
alternativa seria necessário no cabeçalho da questão mencionar que o pen drive usado tinha 32GB, visto que esse sistema é
utilizado apenas para drives que sejam inferiores a 32 GB. Como pode ser embasado pelo seguinte trecho “O FAT32 pode
ser usado em armazenamentos externos ou partições de disco compatíveis com o Windows com tamanho inferior a 32 GB
(o Windows não pode criar um sistema de arquivos FAT32 com mais de 32 GB, embora o Linux suporte o tamanho de até 2
TB), no entanto esse sistema não serve para armazenar arquivos cujo tamanho exceda 4 GB” Disponível em:https://www.ufs
explorer.com/pt-br/articles/file-systems-basics/#:~:text=com%20mais%20efici%C3%AAncia.-,Sistemas%20de%20arquivos%
20do%20Windows,exFAT%20como%20sua%20extens%C3%A3o%20posterior. E do trecho: “Como usar o Explorador de
Arquivos do Windows para formatar uma unidade USB para FAT32: esse método somente funciona em pen drives USB que
sejam inferiores a 32 GB. Se a sua unidade USB for maior do que 32 GB, verifique algum dos outros métodos abaixo.”
Disponível em: https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/como-formatar-um-drive-usb-para-fat32-no-windows-10/.
Sendo necessário o anulamento da questão.
Inscrição: 240897
Data do Envio: 12/10/22 16:40
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P r e z a d o s ,
Conforme apresentado na questão 14.
A banca concluiu ser a resposta correta a letra D “O software X foi enviado para a lixeira”, porém se analisarmos a resposta
da letra C “Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho” esta descreve com exatidão o que o suporte
oficial da Microsoft detalha que ocorre ao excluir/deletar um atalho para programa da área de trabalho:
“Como remover ícones
Alguns ícones são atalhos para programas em seu computador. Os ícones de atalho geralmente têm uma seta no canto
inferior esquerdo. Se você não quiser um atalho na área de trabalho, clique no ícone e, em seguida, arraste-o para a lixeira.
Esta ação remove apenas o atalho, não o programa ao qual ele está apontando. Você também pode clicar com o botão
direito do mouse no ícone e, em seguida, clicar em excluir para remover um atalho da área de trabalho. Alguns ícones,
como meus locais de rede, a Lixeira e meu computador, não podem ser excluídos.”
– Fonte:https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-organizar-ou-mover-%C3%ADcones-na-%C3%A1rea-de-trabalho-70e
4 d 2 2 a - d 7 6 0 - 5 5 8 5 - 4 4 9 f - 2 a 1 4 c 4 1 7 f 8 4 c
Segundo o descrito pela própria Microsoft ao se deletar um atalho da área de trabalho o ATALHO é enviado a lixeira, e não o
arquivo de execução do programa, sendo que este ira permanecer no seu diretório respectivo e o programa irá funcionar
normalmente, invalidando a alternativa “D”.
Desta forma o descrito na alternativa “C” se enquadra exatamente no que ocorre ao se deletar um atalho para um programa
da área de trabalho, visto que ao deletar o atalho removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho, que irá
para a lixeira.
Solicito assim, conforme recurso, uma análise e posterior alteração do gabarito da questão acima mencionada pelo fato da
alternativa correta ser a letra “C” e não a letra “D”.
Inscrição: 232564
Data do Envio: 12/10/22 17:59
A questão diz que o software foi instalado pelo setor de TI no diretório padrão de instalação de programas do Windows;
quando o funcionário acessou a área de trabalho, selecionou o ícone do software X, clicando sobre ele e, na sequência
pressionou a tecla delete em seu teclado; o procedimento apenas removeu o ATALHO da área de trabalho do computador,
pois o software não estava instalado na área de trabalho.
Sendo assim a alternativa verdadeira seria a C.
Inscrição: 243675
Data do Envio: 12/10/22 19:08
O diretório padrão para instalação no Windows é o "C:\Program Files\"; a área de trabalho é sempre "C:\Users\{seu
user}\Desktop", então só é possível acessar pela área de trabalho algo da pasta "program files" se tiver um atalho.
Em outras palavras, se o programa está no diretório de instalação padrão, o ícone do software presente na área de trabalho
é um atalho; dessa forma, ao deletá-lo, apenas se remove o atalho do software da área de trabalho.
Inscrição: 235560
Data do Envio: 12/10/22 19:51
Venho por meio deste requerer a alteração de gabarito da questão de nº 14 da prova aplicada ao cargo de “Turismólogo",
regida pelo Edital 001/2022 da Prefeitura Municipal de Guaratuba/PR, pelos motivos a seguir expostos.
A questão tem o seguinte enunciado:
14. Foi solicitado a um funcionário da Prefeitura que excluísse o software X de seu computador, que possui o sistema
operacional Windows 10. O software X foi instalado pelo setor de TI no diretório padrão de instalação de programas do
Windows. Atendendo à solicitação, o funcionário acessou a área de trabalho, selecionou o ícone do software X clicando
sobre ele e, na sequência, pressionou a tecla delete em seu teclado. O que aconteceu ao software quando o funcionário
executou esse procedimento?
A. Foi aberto o Painel de Controle para que o funcionário pudesse selecionar a opção Desinstalar o programa.
B. O software X foi desinstalado automaticamente pelo Windows.
C. Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho.
D. O software X foi enviado para a lixeira.
E. Nada aconteceu, pois o procedimento executado pelo funcionário não tem efeito algum na área de trabalho do Windows.
O gabarito oficial apontou como correta a alternativa “D”.
Todavia, a alternativa indicada como correta não corresponde à operacionalidade do programa.
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Com efeito, o enunciado afirma que, em um computador que possui o sistema operacional Windows 10, o software X foi
instalado pelo setor de TI no diretório padrão de instalação de programas do Windows. Pois bem. Esse diretório é chamado
de “Arquivos de Programas”, e nele ficam os programas dentro do sistema Windows 10.
A área de trabalho, por sua vez, consiste no local em que ficam os ícones de atalho. Ou seja, não é o local em que o
software está instalado.
Ao acessar a área de trabalho, selecionar o ícone do software “X” clicando sobre o mesmo, e pressionar a tecla “Delete”, o
funcionário está apenas removendo o atalho do referido software da Área de Trabalho. O software em si, com todas as suas
funcionalidades, continua instalado no diretório padrão do Windows 10, denominado, como visto, de Arquivos de Programas.
Tal conclusão pode ser corroborada por meio da consulta ao suporte da Microsoft(https://support.microsoft.com/pt-br/topic/c
omo-organizar-ou-mover-%C3%ADcones-na-%C3%A1rea-de-trabalho-70e4d22a-d760-5585-449f-2a14c417f84c#:~:text=Co
mo%20remover%20%C3%ADcones&text=Os%20%C3%ADcones%20de%20atalho%20geralmente,ao%20qual%20ele%20e
st%C3%A1%20apontando., acesso em 12/10/2022, às 19h:30min), cuja explanação segue transcrita:
“Como remover ícones
Alguns ícones são atalhos para programas em seu computador. Os ícones de atalho geralmente têm uma seta no canto
inferior esquerdo. Se você não quiser um atalho na área de trabalho, clique no ícone e, em seguida, arraste-o para a lixeira.
Esta ação remove apenas o atalho, não o programa ao qual ele está apontando. Você também pode clicar com o botão
direito do mouse no ícone e, em seguida, clicar em excluir para remover um atalho da área de trabalho. Alguns ícones,
como meus locais de rede, a Lixeira e meu computador, não podem ser excluídos.”
Dessa forma, verifica-se que a alternativa que corresponde à real consequência da conduta descrita no enunciado está
descrita na alternativa “C”, cuja redação é a seguinte: “Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho.”
Aparentemente, trata-se de erro material na indicação da alternativa correta, tendo em vista a simplicidade das assertivas.
Por tais razões, requeiro a alteração do gabarito para que seja considerada como correta a alternativa “C”, de modo a
resguardar a lisura do certame e os princípios da vinculação ao edital, da proteção da confiança e da isonomia.
Nestes termos, pede deferimento.

Inscrição: 235588
Data do Envio: 12/10/22 20:00
A alternativa correta da questão 14 deve ser corrigida. Na versão preliminar a alternativa D é apontada como correta. No
entanto, é equivocado afirmar que um software é ‘enviado para lixeira’ quando seu ícone é selecionado e, em seguida, o
botão delete é apertado. A alternativa correta para questão é a C, já que ao realizar a operação mencionada no enunciado o
que ocorre é a remoção somente do “atalho para o software X da área de trabalho”.
O site de suporte da Microsoft orienta como desinstalar um programa do computador. Observa-se que em nenhuma das três
possibilidades mencionadas existe a opção selecionar o ícone na área de trabalho a apertar em delete.
Quando o ícone é selecionado na área de trabalho e, posteriormente, pressionada a tecla delete, o que ocorre é a exclusão
do atalho para abertura de programa. O software não é desinstalado.
Por isso, é necessário corrigir o gabarito. A questão correta para questão 14 é alternativa C, Removeu-se apenas o atalho
para o software X da área de trabalho.
A seguir, segue o acesso ao Suporte da Microsoft que detalha o procedimento de desinstalação e corrobora o pedido
realizado. Link:https://support.microsoft.com/pt-br/windows/desinstalar-ou-remover-aplicativos-e-programas-no-windows-4b5
5f974-2cc6-2d2b-d092-5905080eaf98#:~:text=Na%20pesquisa%20na%20barra%20de,siga%20as%20instru%C3%A7%C3%
B 5 e s % 2 0 n a % 2 0 t e l a .
Inscrição: 253805
Data do Envio: 12/10/22 20:20
O gabarito dá como correta, para a ação de pressionar a tecla "Del" em ícone da área de trabalho, a exclusão do programa
representado pelo atalho como um todo.
Entretanto, no Windows 10, como constante da questão, este comando implica apenas na exclusão do atalho em si:
ver ponto 7.3 de https://www.ev.org.br/static/acessibilidade/files/Windows_10.pdf
ver
questão 016 da
prova CS-UFG/IF-GO/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/2019
https://questoes.grancursosonline.com.br/provasessores. (grancursosonline.com.br)

disponível

em
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Inscrição: 255873
Data do Envio: 12/10/22 20:25
O gabarito dá como correta a informação de que pressionar a tecla "Del" em ícone da área de trabalho resulta na exclusão
do programa representado pelo atalho como um todo, mas, no Windows 10, como constante da questão, este comando
implica apenas na exclusão do atalho em si:
Conferir ponto 7.3 de https://www.ev.org.br/static/acessibilidade/files/Windows_10.pdf
Inscrição: 222931
Data do Envio: 12/10/22 20:36
Nesta referida questão foi dito que a resposta correta seria a letra D que diz que "O software X foi enviado para a lixeira.",
mas a resposta correta é a letra C que diz que "Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho". Isso
por que quando você clica no botão delete do modo que a questão foi elaborada você não exclui o software e sim envia o
atalho para a lixeira, sendo que o software continua funcionando no computador e se você quiser ainda pode recuperar o
atalho da lixeira.
Inscrição: 224627
Data do Envio: 12/10/22 21:08
Nesta referida questão foi dito que a resposta correta seria a letra D que diz que "O software X foi enviado para a lixeira.",
mas a resposta correta é a letra C que diz que "Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho". Isso
por que quando você clica no botão delete do modo que a questão foi elaborada você não exclui o software e sim envia o
atalho para a lixeira, sendo que o software continua funcionando no computador e se você quiser ainda pode recuperar o
atalho da lixeira.
Inscrição: 258440
Data do Envio: 12/10/22 22:27
O procedimento realizado pelo funcionário faz apenas remover o ícone de atalho do software na área de trabalho. O
software não será removido ou enviado à lixeira.
O site oficial do suporte do Windows 10(https://support.microsoft.com/pt-br/windows/desinstalar-ou-remover-aplicativos-e-pro
gramas-no-windows-4b55f974-2cc6-2d2b-d092-5905080eaf98#ID0EBD=Windows_10) lista as 3 maneiras possíveis de se
remover aplicativos (softwares), nas quais não consta o procedimento proposto na questão.
Sendo assim, a alternativa correta é a letra C.
Inscrição: 258351
Data do Envio: 12/10/22 22:35
De acordo com a seção de “Ajuda” do Windows 10, “se você não quiser um atalho na área de trabalho, clique no ícone e,
em seguida, arraste-o para a lixeira. Esta ação remove apenas o atalho, não o programa ao qual ele está apontando. Você
também pode clicar com o botão direito do mouse no ícone e, em seguida, clicar em excluir para remover um atalho da área
de trabalho”. A partir desta orientação do próprio Windows 10, conclui-se que ao se realizar o procedimento descrito na
questão, ou seja, selecionar o ícone de software, clicar sobre ele e, na sequência, pressionar a tecla delete no teclado,
ocorre apenas a remoção do atalho para o software na área de trabalho, portanto a alternativa “C” é a correta. Já a
alternativa sugerida pelo gabarito provisório, “D”, está errada, pois clicar no ícone do software e pressionar a tecla delete não
é suficiente para enviar o programa à lixeira.
Inscrição: 240169
Data do Envio: 12/10/22 22:55
Prezado examinador, entendo que existe equívoco no gabarito de historiador na questão 14, em virtude de interpretar que a
questão está com o gabarito errado. Pois, segundo o site “meu positivo” quando se instala software o local de destino dele
por padrão do Windows 10 é o dico C. Assim, o que vai para área de trabalho é apenas o atalho,
fonte:https://www.meupositivo.com.br/doseujeito/dicas/windows-10-como-alterar-pasta-padrao/. Deste modo, ao selecionar
um ícone da área de trabalho e clicar a tecla delete apenas o atalha será enviado para a lixeira, não o software, que
permanecera em seu local de instalação, disco C. Como a alternativa apresentada como certa não condiz com o padrão
Windows 10, deve ocorrer a mudança de gabarito para a alternativa C.
Inscrição: 256028
Data do Envio: 12/10/22 23:16
O gabarito assinala como correta a alternativa D, no entanto, a letra C apresenta uma resposta mais adequada para o
problema proposto.
Inscrição: 228640
Data do Envio: 13/10/22 1:25
Considere a informação fornecida pelo próprio enunciado: "O software X foi instalado pelo setor de TI no diretório padrão de
instalação de programas do Windows."
Com isso, conclui-se que não houve nenhuma modificação de configuração no Windows, que redireciona automaticamente
suas instalações para a pasta "Arquivos de Programas", sendo este o seu diretório padrão de instalações.
Portanto, quando "o funcionário acessa a área de trabalho, seleciona ícone do software X clicando sobre ele e, na
sequência, pressiona a tecla delete em seu teclado", não é possível afirmar que houve de fato envio do software em si para
a lixeira conforme afirma a alternativa D, uma vez que a Área de Trabalho não pode ser considerada o diretório padrão de
instalação de softwares, e a questão não informa modificações de configurações quanto à essa especificidade.
Pode-se, então, inferir que o ícone presente na área de trabalho era somente um atalho, que é criado, por padrão, no
encerramento do processo de instalação de softwares no Windows 10. Então é possível que o funcionário possa somente
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ter deletado o atalho do software ao interagir com o ícone da área de trabalho. Considerando as afirmações acima expostas,
peço revisão da questão com mudança de gabarito para a alternativa C: "Removeu-se apenas o atalho para o software X da
área de trabalho." ou a anulação completa da questão.
Inscrição: 238497
Data do Envio: 13/10/22 8:32
Prezada banca, solicito rever o gabarito dessa questão de informática. Segundo o suporte da microsoft, encontrado no site
support.microsoft.com,
é ensinado como
mover
ícones da área de trabalho do Windows
10:
"Se você não quiser um atalho na área de trabalho, clique no ícone e, em seguida, arraste-o para a lixeira. Você também
pode selecionar o ícone e, em seguida, clicar na tecla delete do teclado para remover um atalho da área de trabalho. Esta
ação remove apenas o atalho, não o programa ao qual ele está apontando". Por isso a resposta correta do gabarito seria
letra C - Removeu-se apenas o atalho para o softwares X da área de trabalho.
Inscrição: 224427
Data do Envio: 13/10/22 9:02
"O que aconteceu ao software quando o funcionário executou esse procedimento?"
O gabarito aponta como correta a alternativa "D"
D. O software X foi enviado para a lixeira.
Porém, a alternativa "C" está correta.
Não encontrei argumentos para provar que as alternativas "D" ou "C" estão corretas, mas acabei de deletar um íconde de
software da minha área de trabalho (windows 11) e somente o ícone de atalho foi para a lixeira, o que acredito que acontece
desde o Windows 7.
Inscrição: 234294
Data do Envio: 13/10/22 9:36
Na questão, pede-se a ação da tecla “delete” sobre o ícone do software “X” na área de trabalho do Windows 10.
Apresenta-se no gabarito provisório como alternativa correta: letra D (o software “X” será enviado à lixeira), entretanto,
compreende-se que a assertiva correta é a letra C, pois, remove-se apenas o ícone de atalho para o software “X” da área de
trabalho (não excluindo o software “X” para a lixeira). Deste modo, anula-se a questão.
Inscrição: 254730
Data do Envio: 13/10/22 9:54
Se o funcionário acessar a área de trabalho, selecionar o ícone do software X clicando sobre ele e, na sequência, pressionar
a tecla delete em seu teclado, a única coisa que vai acontecer é apenas remover o atalho para o software X da área de
trabalho. Para excluir o software, tem que ir no Painel de Controle. Portanto, a alternativa correta é a letra "C".
Inscrição: 227239
Data do Envio: 13/10/22 10:04
Quando se clica DELETE em um icone na área de trabalho, exclui-se apenas o atalho do software instalado da área,
enviando-o para a LIXEIRA, não excluindo por completo o software.
Inscrição: 220522
Data do Envio: 13/10/22 10:15
De acordo com a página da web de suporte da Microsoft, para desinstalar ou remover programas do Windows 10, é
necessário acessar o Painel de Controle, em seguida selecionar Programas, seguido de Programas e Recursos, e então
escolher o programa a ser desinstalado e então selecionar Desinstalar. Ao deletar o atalho na área de trabalho, o programa
não é desinstalado, e portanto o software não é excluído, como solicitado na questão.
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/desinstalar-ou-remover-aplicativos-e-programas-no-windows-4b55f974-2cc6-2d2
b-d092-5905080eaf98
Inscrição: 253098
Data do Envio: 13/10/22 10:28
Realizando a prática, o Windows apenas apagará o atalho do software da área de trabalho e não será apenas "enviado para
a lixeira", conforme diz a questão.
Inscrição: 233084
Data do Envio: 13/10/22 12:02
O diretório padrão de instalação é C://Arquivos de Programas. Após a instalação do software, pode ou não gerar um ícone
de atalho na área de trabalho, entretanto o arquivo executável permanece na pasta de instalação e funcionando. Portanto,
ao deletar o ícone do software da área de trabalho, por procedimento padrão do Windows 10, apenas o atalho do software é
removido.
Inscrição: 248990
Data do Envio: 13/10/22 11:12
A ação descrita no enunciando envolve apenas o atalho. Para enviar o software para a lixeira é necessário deletar o arquivo
no diretório instalado e não o atalho na área de trabalho. Seria possível desinstalar o software via atalho usando a tecla
direita do mouse e selecionando a opção. Usar a tecla delete do teclado, apenas exclui o que foi selecionado, no caso o
atalho.
Inscrição: 258944
Data do Envio: 13/10/22 11:24
1 - a questão questiona o que acontece ao software X após o funcionário excluir apenas o atalho na área de trabalho na
tentativa de desinstalar o software.
2 - a prova traz como gabarito a alternativa D.
3 - a Alternativa "D" está incorreta. (não é o procedimento correto de desinstalação que deve ser feito via painel de controle)
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4 - a questão apresenta duas respostas corretas para a questão, sendo elas a alternativa "C" e a alternativa "E".
5 - a alternativa "C" poderia estar correta devido apenas o atalho do software ir para a lixeira, e o software continuar
instalado no computador.
5 - a alternativa "E" é a mais correta, pois a questão enfatiza no final da pergunta " o que aconteceu ao software" após o
procedimento realizado pelo funcionário. A alternativa "E" responde que nada ocorre ao software, pois apenas excluir um
atalho na área de trabalho não teria qualquer efeito sobre o software
6 - com base nas evidências, o gabarito deveria ser a alternativa "E" por ser a mais correta ou então ser anulada por haver
duas respostas possíveis.
Inscrição: 250925
Data do Envio: 13/10/22 12:03
O diretório padrão para instalação de software no Windows é, geralmente, %ProgramFiles% ou %programfiles(x86)%
(alguns programas podem ser instalados em pastas como "AppData" que ficam no diretório correspondente ao "user").
Ainda, instaladores de software também podem criar ícones de atalho automaticamente, na área de trabalho, para se
acessar este software com maior facilidade. Ao selecionar um ícone na área de trabalho e apertar delete, uma pessoa não
envia para a lixeira o software, mas apenas remove o ícone correspondente da área de trabalho. Ainda, dependendo da
configuração da Lixeira (opção disponível nas suas "Propriedades"), este arquivo não é nem mesmo movido para a lixeira,
mas removido imediatamente quando excluído (ao apertar a tecla delete). Para enviar um software para a lixeira é
necessário localizar e remover todas as pastas correspondentes em um, ou mais, dos locais citados anteriormente. Pelo fato
de poder haver vários arquivos em locais difentes, para "excluir um software do computador", conforme foi solicitado ao
funcionário, o procedimento correto é "desinstalar" esse software acessando "Aplicativos e Recursos", que fica em
"Configurações" (no Windows 10, em outras versões a nomemclatura pode variar, mas o procedimento é quase igual), para
removê-lo de forma adequada. Portando, a resposta D. está incorreta, sendo a mais próxima da realidade, a resposta C.
Inscrição: 257225
Data do Envio: 13/10/22 12:16
Nenhuma das opções estão corretas. Ao selecionar um ícone na área de trabalho e na sequência, pressionar a tecla delete
em seu teclado, o sistema operacional vai exibir uma tela solicitando confirmação da exclusão do atalho. Portanto não foi
apresentado uma opção correta. Neste caso solicito anulação da questão!
Inscrição: 255544
Data do Envio: 13/10/22 12:34
A questão trata da necessidade de exclusão de um determinado software instalado no diretório padrão do Windows. E relata
que o funcionário acessa a área de trabalho e clica sobre o *ícone* do software e após isso pressiona o delete no teclado.
Essa ação, gera apenas a exclusão do atalho deste software (ícone) da área de trabalho, ação essa relatada na alternativa
C. Entretanto, segundo o gabarito provisório a alternativa correta seria a opção (D - O Software X foi enviado para a lixeira)
mas não é o caso, pois o software está instalado em outro local, ali apenas reside o atalho de abertura de tal software,
sendo assim essa questão deve ser corrigida no edital para a alternativa C.
Inscrição: 220872
Data do Envio: 13/10/22 12:52
Recurso sobre a questão 14 (informática)A alternativa correta é a C pois ao apagar o programa da área de trabalho apenas
o ícone(atalho) é apagado e não o software em si.
As alternativas para excluir software no Windows 10 são:
1-Desinstalar a partir do menu Iniciar
-Selecione Iniciar e procure o aplicativo ou programa na lista mostrada.
-Mantenha pressionado o bloco do app (ou clique com o botão direito do mouse no bloco do app) e selecione Desinstalar.
2-Desinstalar a partir da página de Configurações
-Selecione Iniciar e,
em
seguida, selecione
Configurações
>
aplicativos > aplicativos
&
recursos.
-Escolha o aplicativo que você quer remover e selecione Desinstalar.
3- Desinstalar a partir do Painel de Controle (para programas)
-Na caixa de pesquisa na barra de tarefas, digite Painel de Controle e selecione essa opção nos resultados.
-Selecione Programas > Programas e Recursos.
-Pressione e segure (ou clique com o botão direito do mouse) no programa que você quer remover e
selecione Desinstalar ou Desinstalar/Alterar. Depois, siga as instruções na tela.
Fonte:https://support.microsoft.com/pt-br/windows/desinstalar-ou-remover-aplicativos-e-programas-no-windows-4b55f974-2c
c6-2d2b-d092-5905080eaf98#:~:text=Na%20pesquisa%20na%20barra%20de,siga%20as%20instru%C3%A7%C3%B5es%2
0 n a % 2 0 t e l a .
Como organizar ou mover ícones na área de trabalho
Como remover ícones
Alguns ícones são atalhos para programas em seu computador. Os ícones de atalho geralmente têm uma seta no canto
inferior esquerdo. Se você não quiser um atalho na área de trabalho, clique no ícone e, em seguida, arraste-o para a lixeira.
Esta ação remove apenas o atalho, não o programa ao qual ele está apontando. Você também pode clicar com o botão
direito do mouse no ícone e, em seguida, clicar em excluir para remover um atalho da área de trabalho. Alguns ícones,
como meus locais de rede, a Lixeira e meu computador , não podem ser excluídos.
Fonte: https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-organizar-ou-mover-%C3%ADcones-na-%C3%A1rea-de-trabalho-70e4
d22a-d760-5585-449f-2a14c417f84c

Página 129 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Informática Sup.-Manhã (Domingo)
Número da questão: 14
Inscrição: 256612
Data do Envio: 13/10/22 12:54
A questão relata que o software X foi instalado pelo setor de TI, no diretório padrão de instalação de programas do Windows.
Quando um programa é instalado no diretório padrão, o Windows cria o atalho no menu iniciar e na área de trabalho. Para o
funcionário realizar a exclusão que foi solicitada pelo setor de TI, este deve utilizar a função "adicionar ou remover
programas" no painel de controle. Caso o servidor realizar a seleção do ícone do software X, clicando sobre este na área de
trabalho, em seguida pressionar a tecla delete do teclado, irá remover apenas o atalho para o software X da área de
trabalho, que será ou não enviado a lixeira, dependendo das configurações.
Portanto, ao contrário do que afirmou o gabarito, o software X não foi enviado para a lixeira e sim o ícone do aplicativo, o
software continua instalado no diretório padrão.
Inscrição: 245975
Data do Envio: 13/10/22 14:03
A questão referencia o "diretório padrão de instalação de programas do Windows", daí depreende-se que o programa não foi
instalado na área de trabalho. Dessa forma, a resposta correta para esta questão seria a opção C ("Removeu-se apenas o
atalho para o software X da área de trabalho") e não a opção D ("O software X foi enviado para a lixeira") como constou no
gabarito provisório.
Inscrição: 227273
Data do Envio: 13/10/22 13:38
Ao reproduzir os passos do enunciado, o resultado é condizente com a alternativa C, e não D.
Ainda, conforme support da microsoft: "Se você não quiser um atalho na área de trabalho, clique no ícone e, em seguida,
arraste-o para a lixeira. Esta ação remove apenas o atalho, não o programa ao qual ele está apontando."
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-organizar-ou-mover-%C3%ADcones-na-%C3%A1rea-de-trabalho-70e4d22a-d
760-5585-449f-2a14c417f84c#:~:text=Como%20remover%20%C3%ADcones&text=Os%20%C3%ADcones%20de%20atalh
o%20geralmente,ao%20qual%20ele%20est%C3%A1%20apontando.
Inscrição: 255179
Data do Envio: 13/10/22 14:14
Ao executar tal procedimento, o funcionário apenas deletou o atalho do software X da área de trabalho, ou seja, enviou
APENAS O ATALHO do software X para a lixeira e não o software todo em sim para a lixeira. A resposta considerada
correta no gabarito provisório está mal formulada equivocada.
Inscrição: 235525
Data do Envio: 13/10/22 14:17
Peço a revisão da questão 14. A função delete levaria apenas o ícone de atalho para a lixeira. Para que o programa fosse
deletado, seria necessário clicar com o botão direito, deletar programas, abrir a janela de configurações, desinstalar
programas e selecionar o programa que se deseja desinstalar e posteriormente a desinstalação do mesmo. Dessa forma,
considera-se que a opção correta seria "Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho".
Inscrição: 257684
Data do Envio: 13/10/22 14:36
A questão do gabarito provisório (D) afirma que o Software foi enviado para a lixeira, porém, o que ocorreu é que APENAS O
ATALHO foi removido da área de trabalho para a lixeira, O SOFTWARE NÃO foi para a lixeira, desta maneira a alternativa
mais correta era a letra C, o qual fala: "Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho", a qual poderia
ser complementada como: Sendo enviado o ATALHO para a lixeira.
Inscrição: 238850
Data do Envio: 13/10/22 15:54
Solicito a alteração do gabarito desta questão, passando de letra D, para letra C, considerando o seguinte:
A questão deixa claro que o software x estava INSTALADO no computador. Nesta situação, usando Windows 10 em
qualquer uma de suas versões, ao clicar no ícone de um programa e apertar delete, o ATALHO do programa é enviado para
a lixeira, o programa permanece instalado no computador. Para excluir o software conforme orientação recebida pelo
servidor, ele deveria acessar as configurações do sistema através do painel de controle e acessar a funcionalidade adicionar
ou remover programas.
Inscrição: 241181
Data do Envio: 13/10/22 16:57
O gabarito provisório está errado pois quando clicamos em um item na área de trabalho somente excluimos o atalho para o
mesmo. Para deletar um arquivo devemos ir ao painel de controle do windows ou ir até pasta de sistemas do windows em
meu computador. A resposta correta deveria ser a alternativa C.
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Resposta aos Recursos
Prezado Candidato.
Após analisarmos a questão 14, considerando o seu apontamento, concordamos que a resposta correta é a C –
“Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho.”
Dessa forma concordamos com a sua justificativa e deferimos o seu pedido. Assim a alternativa da questão será alterada
para a letra C.
Desde já agradecemos o seu contato e pedimos desculpas pelo inconveniente.
At.te,
Decisão da Banca: Alterar Questão para C
Número da questão: 15
Inscrição: 240898
Data do Envio: 10/10/22 19:25
A questão deve ser anulada, pois pede a opção errada, apresenta cinco opções, a qual a D seria o gabarito. Sendo a D a
opção errada, e o item E por lógica seria correto, mas a opção E apresenta o seguinte conteúdo "nenhuma das alternativas
acima". Logo infere-se que nenhuma das alternativas estão corretas, contradizendo o enunciado.
Inscrição: 225273
Data do Envio: 11/10/22 16:27
Senhor(es) Examinador (es), venho solicitar respeitosamente revisão de questão 15 , Enfermeiro , período manhã.
Na questão a resposta diz que inicia a partir de um slide selecionado, mas conforme o desenvolvedor , para se iniciar slide
selecionado, precisa selecionar ele antes, para então utilizar shift + f5 para inciar a apresentação a partir do item
selecionado, então sendo assim, teria que abrir o powerpoint utilizar page down ou up pra ir até o selecionado , então sim
seguir o que fala o enunciado da questão.
Para iniciar um slide a selecionado, digitar o número do slide e pressionar Enter, ou ir para o próximo slide pressionando
Page Down, ou ir para o slide anterior pressionar Page up, e pressionar f5 para iniciar apresentação a partir do selecionado,
Ou seja, para iniciar slide selecionado precisa de outros passo e não somente shift + f5
Na pagina do desenvolvedor , podemos confirmar comandos.
c o m a n d o s :
Iniciar uma apresentação desde o começo ( F5 )
Iniciar uma apresentação do slide atual (Shift+F5)
Ir para um slide específico (Digite o número do slide e pressione Enter)
Retornar ao primeiro slide (Home) PowerPoint 2010 e mais recente: pressione e segure os botões direito e esquerdo do
mouse por dois segundos
Fonte :https://support.microsoft.com/pt-br/office/usar-atalhos-de-teclado-para-veicular-apresenta%C3%A7%C3%B5es-do-po
w e r p o i n t - 1 5 2 4 f f c e - b d 2 a - 4 5 f 4 - 9 a 7 f - f 1 8 b 9 9 2 b 9 3 a 0
Cordialmente solicito anulação da questão.
Inscrição: 246832
Data do Envio: 10/10/22 20:34
Solicitação: Anulação por estar em desconformidade com o edital.
Segundo o edital o Pacote Office que seria abordado na prova seria o Office 2010, não citando versões posteriores, como
pode-se observar no trecho a seguir retirado do edital “Configuração e utilização: Word 2010, Excel 2010, Outlook 2010 e
PowerPoint 2010.” Dessa forma a questão 15 que trata do Office 365 não está amparada pelo edital, sendo pertinente,
portanto, a anulação da questão.
Inscrição: 228871
Data do Envio: 10/10/22 20:57
A questão tem 2 respostas possíveis. A alternativa "B" não menciona o Teams e, quando cita o "e" para a última opção,
entende que não há nenhum outro dispositivo. Neste caso, as alternativas B e D são corretas. Escolhida a alternativa E por
não poder marcar mais de uma alternativa na resposta. Embasamento no próprio site da microsoft:
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https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/office
Inscrição: 248500
Data do Envio: 11/10/22 13:54
Shift+f5 realiza o comando de iniciar a partir do slide atual e não a partir de um slide selecionado.
Inscrição: 249920
Data do Envio: 11/10/22 20:09
Quando é pedido no enunciado, NÃO é correto afirmar, é inferido que busca-se uma resposta incorreta, na letra D o
Microsoft Office 365 só pode ser usado em plataforma Windows, está incorreta pois é possível o uso dele em outras
plataformas, contudo na letra E Nenhuma das alternativas acima, está incorreta também, pois a letra D é incorreta
contrariando a alternativa que diz que nenhuma das alternativas acima sendo que a letra D era possível de marcar.
Inscrição: 223015
Data do Envio: 12/10/22 21:54
Duas respostas iguais, a letra "C" e "E".
Inscrição: 220982
Data do Envio: 13/10/22 2:57
Senhor(es) Examinador (es), venho solicitar respeitosamente revisão de questão 15 , Enfermeiro ,
período manhã.
Na questão a resposta diz que inicia a partir de um slide selecionado, mas conforme o
desenvolvedor , para se iniciar slide selecionado, precisa selecionar ele antes, para então utilizar
shift + f5 para iniciar a apresentação a partir do item selecionado, então sendo assim, teria que
abrir o powerpoint utilizar page down ou up pra ir até o selecionado , então sim seguir o que fala o
enunciado da questão.
Para iniciar um slide a selecionado, digitar o número do slide e pressionar Enter, ou ir para o
próximo slide pressionando Page Down, ou ir para o slide anterior pressionar Page up, e pressionar
f5 para iniciar apresentação a partir do selecionado,
Ou seja, para iniciar slide selecionado precisa de outros passo e não somente shift + f5
Na pagina do desenvolvedor , podemos confirmar comandos.
c o m a n d o s :
Iniciar uma apresentação desde o começo ( F5 )
Iniciar uma apresentação do slide atual (Shift+F5)
Ir para um slide específico (Digite o número do slide e pressione Enter)
Retornar ao primeiro slide (Home) PowerPoint 2010 e mais recente: pressione e segure os botões
direito e esquerdo do mouse por dois segundos
Fonte :https://support.microsoft.com/pt-br/office/usar-atalhos-de-teclado-para-veicularapresenta%C3%A7%C3%B5es-do-po
w e r p o i n t - 1 5 2 4 f f c e - b d 2 a - 4 5 f 4 - 9 a 7 f - f 1 8 b 9 9 2 b 9 3 a 0
Cordialmente solicito anulação da questão.
J
Inscrição: 250925
Data do Envio: 13/10/22 12:03
O Microsoft Office 365 também pode ser utilizado nos sistemas operacionais da Apple, macOS (segue link do site oficial da
Microsoft: https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/mac/microsoft-365-for-mac) e iOS (iPhone e iPad). Há também
versões para tablets e smartphones que utilizam o sistema operacional Android. Há, ainda, versão web, para ser utilizada
em um navegador de Internet. Portando, é incorreto afirmar que "o Microsoft Office 365 só pode ser usado em plataforma
Windows", ou seja, a resposta D. é incorreta. A opção correta é a Resposta E.: "Nenhuma das alternativas acima".

Página 132 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Informática Sup.-Manhã (Domingo)
Número da questão: 15
Resposta aos Recursos
Prezado Candidato.
** Esta resposta atende aos recursos referentes a questão "15.Sobre o Microsoft Office, NÃO é correto afirmar:". Pedimos
para os candidatos verificarem o local correto para registrarem os recursos que não se referem a esta questão. ***
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Portanto, após analisarmos a questão 15, considerando o seu apontamento, concordamos quanto aos argumentos
u t i l i z a d o s .
Dessa forma solicitaremos invalidar a questão.
Desde já agradecemos o seu contato e pedimos desculpas pelo inconveniente.
At.te,
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Matéria: Conhecimentos Gerais, Legislação Sup.-Manhã (Domingo)
Número da questão: 16
Inscrição: 228871
Data do Envio: 10/10/22 21:08
De acordo com o site https://www.monito.com/pt/wiki/pix-em-outros-paises, o Japão foi quem inventou os pagamentos
instantâneos. Portugal (não menciona como um dos implantadores) é mais antigo que outros países. Já em outro site, traz
a China como pioneira (porém em data pós implantação no Japão) mas não cita que a Tailândia tem movimentação.
https://dock.tech/blog/pagamentos-instantaneos/ // Neste caso, a pergunta sequer tem um meio correto de pesquisa à
informação. Outrossim, a pergunta foi formulada incorretamente porque o "PIX" só existe no Brasil. Em outros países o
termo correto é "pagamento instantâneo". Então, questionar quais países são pioneiros na implementação do "PIX" é
totalmente incorreto. a questão deverá ser anulada.
Inscrição: 220836
Data do Envio: 11/10/22 0:49
O enunciado da questão faz afirmativas que não correspondem com a realidade - pela anulação- vejamos: "Porém, o Brasil
não é o pioneiro na implementação do PIX, alguns países encabeçam essa implementação e são líderes na movimentação."
o que torna toda a questão errada, fazendo um questionamento inexistente embasado em uma afirmativa irreal, conforme
demonstro a seguir:
O PIX é meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos
segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta
poupança ou conta de pagamento pré-paga. O PIX foi Instituído e regulamentado pela RESOLUÇÃO BCB Nº 1, DE 12 DE
AGOSTO DE 2020 (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=1),
o
sistema PIX, foi Criado pelo Banco Central do Brasil. Deste modo quando se afirma que outros países implementam o PIX e
que são pioneiros, não reflete a verdade, pois o único lugar do mundo que existe o PIX (com essa nomenclatura), nos
moldes instituídos pela RESOLUÇÃO BCB Nº 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020, é o Brasil.
Poderíamos dizer que outro países realizam transações de maneira simultânea e com sistemas e modelos totalmente
diferentes, conforme segue:
- No Reino Unido, a tecnologia de transferência monetária instantânea já existe há mais de 10 anos. Chamado de Faster
Payments, o sistema tem média de 7 milhões de transações diárias.
- Na Austrália, a tecnologia é chamada de New Payments Platform. Por meio do sistema, o usuário pode realizar
pagamentos instantâneos entre contas 24 horas, em poucos segundos.
- A Índia é o país que mais realiza transações instantâneas. A informação é da FIS, fornecedora mundial de soluções de
tecnologia para comerciantes, bancos e empresas do mercado de capitais. Na Índia, é utilizado o Immediate Payment
Service (IMPS), semelhante ao TED no Brasil.
O Japão foi o primeiro a oferecer pagamentos instantâneos com o Zengin, em 1973.
- Por fim, na China, o Internet Banking Payment System (IBPS) trabalha, principalmente, com transações de pagamento
interbancário de varejo pela internet. Por meio dele, os clientes fazem o envio do dinheiro online e têm resultados em tempo
real. O sistema está em funcionamento no país desde agosto de 2010.
Portanto, nenhum pais que figura nas alternativas da questão são pioneiros na utilização do PIX ou utiliza-se do PIX sistema criado pelo Banco Central do Brasil-que possui características distintas das utilizadas em outros países. O
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enunciado da questão erra ao afirmar que o PIX esta em outros países. Existem em outros países sistemas similares os
quais possuem suas peculiaridades e nomenclaturas próprias. O nome PIX é próprio e não genérico, sua marca pertence ao
BC
(
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/Regulamento_Pix/I_manual_uso_marca_pix.pdf).
Pelos motivos apresentados acima, e no entendimento de que o enunciado da questão faz afirmativas incoerentes e que
não refletem a realidade, deste modo não apresentando coerência no questionamento, solicito a anulação da questão por
erro no enunciado, o qual deveria constar o termo "Pagamentos instantâneos".
Fonte: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=1
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=1
Inscrição: 249371
Data do Envio: 11/10/22 8:32
RECURSO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO
CARGO: Gestor Público
QUESTÃO: 16 CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO
TEXTO DO RECURSO: O texto da questão fala sobre o PIX, que é um produto de pagamentos instantâneos do Banco
Central Brasileiro, existem outros países que usam outros tipos de produtos com funções similares, mas o texto fala sobre o
PIX, e não sobre outros produtos de outros países, isso coloca como todas as respostas do gabarito como erradas.
O produto da ÍNDIA se chama "IMMEDIATE PAYMENT SERVICE" (IMPS) e também o "UNIFIED PAYMENTS INTERFACE"
( U P I )
O produto da CHINA se chama "INTERNET BANKING PAYMENT SYSTEM" (IBPS)
Inscrição: 259111
Data do Envio: 11/10/22 10:45
Sobre a questão a mesma abrange tanto países que encabeçam a implementação quanto aos líderes de movimentação.
Ambiguamente os países com maior número de transações acaba sendo o líder de movimentação, porém não são os que
encabeçaram a implementação.
Embora a resposta para essa questão tenha sido retirada da “revista isto é“
https://revistaoeste.com/economia/brasil-esta-entre-os-5-primeiros-paises-com-transacoes-de-pix/ , a elaboração da
pergunta não levou em consideração o restante da menção “ Na terceira edição do estudo, levou em consideração todos os
membros do G20, menos a Rússia, além dos países emergentes fora da organização.”
A relação histórica de pioneirismo e movimentações podem ser descritas abaixo e encontrada em diversos artigos:
Onde o Reino Unido, desde 2008, usufrui dos benefícios do Faster Payments, um sistema de pagamento semelhante ao Pix
que efetua, em média, cerca de 7 milhões de transações diárias.
Da mesma maneira que Austrália, que possui o NPP (New Payments Platform), o Chile, com o TEF (Transferencias en
Línea), o Japão, que utiliza o Zengin, O Japão foi o primeiro país do mundo a oferecer pagamentos instantâneos com a
criação do sistema Zengin, em 1973, pela Associação de Banqueiros do Japão (JBA). Desde então, o “Pix” japonês já
passou por uma série de atualizações. E o México, que faz uso do SPEI (Sistema de pagos electrónicos interbancarios),
China, que realiza 38,3 milhões de transações diárias por meio do Internet Banking Payment System (IBPS) e possui um
mercado de pagamentos dominado pelas gigantes Alipay (Alibaba) e WeChat Pay (Tencent), Estados Unidos também
existem aplicativos que permitem que os usuários transfiram dinheiro instantaneamente, como o Venmo e o Zelle, a Índia é
o país que lidera o ranking em transações instantâneas, disponível desde 2016. Os indianos têm o Immediate Payment
Service (IMPS), que funciona de forma semelhante à transferência eletrônica disponível (TED) brasileira e ao Unified
Payments Interface (UPI).
Dessa forma as respostas podem variar visto que pioneiros e grandes movimentadores se encontram listados de maneira
confusa ao questionamento. Sendo assim as respostas “B”,“D” e “E” seriam apropriadas.
Inscrição: 225005
Data do Envio: 11/10/22 15:14
Questão 16 (dezesseis) da prova escrita (objetiva) – 08/10/2022, período da manhã.
Opção 9852-Superior-Publicitário.
Q u e s t ã o :

16. O Brasil viu o número de transações em tempo real crescer quase seis vezes no ano passado (2021) com a entrada do
PIX em operação; foram mais de 8,7 bilhões de reais movimentados. Porém, o Brasil não é o pioneiro na implementação do
PIX, alguns países encabeçam essa implementação e são líderes na movimentação. Que países são esses?
A Rússia, Japão e Coreia.
B Índia, China e Tailândia.
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C Japão, EUA e França.
D Inglaterra, Canadá e México.
E EUA, China e Canadá.
J u s t i f i c a t i v a :
De acordo com enunciado da questão “O Brasil não é o pioneiro na implementação do PIX, alguns países encabeçam essa
implementação e são líderes na movimentação”; Porém o sistema PIX é exclusivo do Brasil, nos demais países existem
tecnologias semelhantes, mas que não iguais ao PIX. Na Índia, por exemplo, é utilizado o Immediate Payment Service
(IMPS), semelhante ao TED no Brasil, e novamente, não se chama PIX e não é igual ao PIX. Ou seja, o enunciado da
questão está mal elaborado já que afirma que alguns países encabeçam a implementação do PIX.
Fonte: https://www.remessaonline.com.br/blog/existe-pix-internacional/
Inscrição: 221626
Data do Envio: 11/10/22 15:27
De acordo com o Banco Central "Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central
(BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e
seguro. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga." A
questão pedia os países que encabeçaram a implementação do PIX antes do Brasil, embora alguns países já tenham
ferramentas de pagamento instantâneo, nenhum país fora o Brasil possui Pix.
Inscrição: 252637
Data do Envio: 11/10/22 21:16
QUESTÃO QUE FERE A LEI ELEITORAL DO TSE QUE IMPEDE CITAÇÕES QUE PODERIAM ESTAR, DE ALGUMA
FORMA, RELACIONADAS A DIRECIONAMENTO A CANDIDATOS COMO É O CASO DO ATUAL PRESIDENTE DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL AO ATRIBUIR O PIX AO SEU GOVERNO CITANDO SER O CRIADOR DO
PIX.ISSO PODE SER COMPARADO A QUALQUER CITAÇÃO EM ALGUMA QUESTÃO REFERENTE A,POR
EXEMPLO,CRIADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS ANTIGOS COMO BOLSA FAMÍLIA,PROGRAMA DE ACELERAÇÃO
DO CRESCIMENTO ETC. INDUZINDO O CONCURSANDO A PENSAR NO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA,AGORA
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA.DIANTE DO EXPOSTO,A QUESTÃO DEVE SER ANULADA.GRATO.
Inscrição: 240275
Data do Envio: 12/10/22 12:34
a questao diz sobre os paises que iniciou a implantação do pix, no gabarito a resposta e 'B' India, china e Tailandia, porém
nenhuma das opções esta correta, pois a No Reino Unido, a tecnologia de transferência monetária instantânea já existe há
mais de 10 anos. Chamado de Faster Payments, o sistema tem média de 7 milhões de transações diárias, e a resposta
seria China, Índia e o Reino Unido. Ou seja, nenhuma das opções colocadas.
h t t p s : / / d o c k . t e c h / b l o g / p a g a m e n t o s - i n s t a n t a n e o s /
https://www.remessaonline.com.br/blog/existe-pix-internacional/
Inscrição: 253026
Data do Envio: 12/10/22 22:30
O enunciado da questão afirma que “o Brasil não é o pioneiro na implementação do PIX”. Porém, conforme consta no site do
Banco Central do Brasil, “Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central [...]”. A
apresentação do conceito deixa claro a origem do Pix – “brasileiro”. Sendo assim, a afirmação feita no enunciado, de que o
Brasil não é o pioneiro na implementação do Pix, compromete o resultado correto da questão. Por isso, solicito sua
a n u l a ç ã o .
Fonte: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix
Inscrição: 241181
Data do Envio: 13/10/22 16:58
A QUESTÃO DEVERÁ SER ANULADA POIS O PIX É EXCLUSIVO DO BRASIL E EXISTEM FORMAS SIMILARES COM
OUTROS NOMES EM OUTROS PAISES.
Resposta aos Recursos
a pergunta se refere a que países são líderes na movimentação instantânea de dinheiro, que países são esses? Muito
diferente do argumento usado pelos recorrentes. Movimentação se refere a valores transacionados de forma instantânea e
não quem o inventou.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 17
Inscrição: 220762
Data do Envio: 10/10/22 20:53
Qual seria a referência utilizada para apontar o Brasil como maior exportador de riquezas naturais? Tendo em vista que em
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pesquisas feitas, o Brasil somente aparece na frente de países da América do Sul como o Peru e a Bolívia, no cenário
mundial ele não é citado nas primeiras posições.
https://www.comexdobrasil.com/brasil-sobe-em-ranking-mundial-de-exportadores-segundo-omc/.
Inscrição: 229100
Data do Envio: 11/10/22 9:30
A questão merece ter o seu gabarito revisado para a letra E (Estados Unidos da América) ou até mesmo ser anulada por
completo por falta de objetividade. Não há consenso na literatura econômica sobre o que o termo "riqueza naturais" engloba.
Dessa forma, as consultas ao banco de dados da OMC (organização mundial do comércio) podem variar a depender dos
itens que incluímos como parte do termo "recursos naturais". Por exemplo, a exportação de gás e petróleo pode ser
considerada como recurso natural? A depender da consulta que fazemos, incluindo ou excluindo tais itens, o ranking de
maiores exportadores varia.
De qualquer forma, independentemente da questão conceitual levantada acima, o Brasil não consta como maior exportador
de riquezas naturais em nenhuma dessas consultas.
Ao consultar o banco de dados do Banco Mundial
(https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/USA/Year/2020/TradeFlow/Export/Partner/WLD/Product/all-groups) e
selecionarmos as métricas de exportações por país, nos deparamos como os Estados Unidos exportando U$
190.294.981,00 na categoria "RAW MATERIALS" enquanto o Brasil exporta U$ 112.926.665,00, cifra claramente inferior.
O Brasil é um dos grandes exportadores de riquezas naturais, mas não consegue superar China e/ou Estados Unidos em
valor exportado.
Inscrição: 225900
Data do Envio: 11/10/22 11:05
Segundo pesquisa (https://brasilminingsite.com.br/os-10-paises-com-os-maiores-recursos-naturais-do-mundo/) China é
maior exportador com 23trilhões US$, com 90% dos recursos naturais, incluem metais da terra, carvão, madeira, cromo e
diamantes. Portanto, opção de resposta desta questão sendo a letra "C"
Inscrição: 221997
Data do Envio: 11/10/22 17:55
Solicito alteração de gabarito para letra E.
O gabarito da questão 17 precisa ser mudado, uma vez que desconsidera a Lei n 1690-2017 em seus outros artigos.
Conforme o artigo quarto da mesma Lei, “o Instituto Ambiental de Guaratuba – IAG é um ente da administração indireta”.
Considerar a letra D como a correta levaria à confirmação de que o Instituto Ambiental de Guaratuba não é uma unidade da
Administração Indireta, o que está incorreto conforme a legislação.
Nas alternativas apresentadas, não constam as opções I, II e IV como itens corretos, o que faz com que a alternativa E seja
a correta.
Inscrição: 252637
Data do Envio: 11/10/22 21:34
QUESTÃO COM GABARITO INCORRETO POIS,TANTO O ITEM I,II,ASSIM COMO O ITEM IV, ESTÃO CORRETOS
FAZENDO COM QUE O GABARITO DEVERIA INCLUIR ESTE ÚLTIMO,TORNANDO A LETRA E COMO A
CORRETA(NENHUMA DAS ALTERNATIVAS ESTARIA CORRETA).NO SITE DA PREFEITURA DE GUARATUBA EM SEU
RELATÓRIO
DE
DIAGNÓSTICO
DE
MOBILIDADE
URBANA
DE
2021(FONTE:FUPEF
2021),NAS
FIGURAS-ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE
GUARATUBA-SÃO CITADOS O INSTITUTO DE HABITAÇÃO,O GUARAPREV E A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE
GUARATUBA COMO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA O QUE CONFIRMA QUE O ITEM IV FAZ PARTE
DA RESPOSTA O QUE NÃO FOI CONTEMPLADO NA ALTERNATIVA D,RESTANDO A LETRA E COMO O GABARITO
CORRETO.GRATO.
Inscrição: 252897
Data do Envio: 12/10/22 12:33
Solicito alteração da resposta da alternativa “D” para a alternativa “E” (nenhuma das alternativas anteriores).
Segundo a Lei 1690/2017, atualizada pela Lei 1.921/2022, compõem a Administração Indireta as Autarquias e a Sociedade
de Economia Mista (art. 3º). E o Instituto Ambiental de Guaratuba – IAG – se enquadra dentro daquela categoria, como
confirmado pelo art. 4º, no item “Administração Indireta”.
Sendo assim, os itens que integram a Administração Indireta são:
I – Autarquias;
II – Sociedade de Economia Mista;
IV – Instituto Ambiental de Guaratuba – IAG.
Inscrição: 238869
Data do Envio: 12/10/22 13:23
Prezados senhores,
Venho mui respeitosamente contestar a resposta fornecida pelo Gabarito do dia 10/10 no que concerne à questão 17:
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17. Em relação à Lei n.º 1.690/2017, que dispõe sobre a “Estrutura Organizacional do Poder Executivo do Município de
Guaratuba e dá outras providências”, em seu Art. 3º, que trata das unidades que integram a Administração Indireta, são
e l a s :
I - Autarquias.
II - Sociedade de Economia Mista.
III - Ouvidoria Geral.
IV - Instituto Ambiental de Guaratuba – IAG.
O Gabarito diz que a alternativa correta é a D (somente I e II), sendo que o item IV também está correto. O Instituto
Ambiental de Guaratuba é uma unidade de Administração Indireta, conforme consta na própria Lei, a qual reproduzo aqui:
Art. 3º. Das unidades que integram a Administração Indireta:
I - Autarquias - entidades de personalidade jurídica de direito público, criadas por lei e organizadas por ato do Poder
Executivo, com patrimônio e receita própria, sem capital, para o desempenho de atividades típicas de administração pública
que não traduzam resultados comerciais ou industriais.
II - Sociedade de Economia Mista - entidade de personalidade jurídica de direito privado, autorizada por lei e organizada por
estatuto, com patrimônio próprio e capital por ações de posse majoritária do Município e fins declaradamente lucrativos.
Art. 4º. A Estrutura organizacional básica do Poder Executivo do Município de Guaratuba, compreende as seguintes
u n i d a d e s :
I - Administração Direta
a - Órgão de Assistência Imediata:
1. Chefia de Gabinete;
2. Diretoria Geral de Comunicação;
3. Ouvidoria Geral;
4. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.
b - Órgãos de Assessoramento:1. Procuradoria Geral;
2. Procuradoria Fiscal;
3. Sistema de Controle Interno.
c - Órgãos e Natureza Instrumental:
1. Secretaria Municipal da Administração;
2. Secretaria Municipal das Finanças e do Planejamento.
d - Órgãos de Natureza Substantiva:
1. Secretaria Municipal da Saúde;
2. Secretaria Municipal da Educação;
3. Secretaria Municipal do Bem Estar e da Promoção Social;
4. Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo;
5. Secretaria Municipal do Esporte e Lazer;
6. Secretaria Municipal da Pesca e da Agricultura;
7. Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
8. Secretaria Municipal da Infraestrutura e Obras;
9. Secretaria Municipal da Segurança Pública;
10. Secretaria Municipal do Urbanismo;
11. Secretaria Municipal da Habitação;
12. Secretaria Especial para Demandas da Área Rural.
II - Administração Indireta
a - Entes Descentralizados:
1. Instituto Ambiental de Guaratuba - IAG;
2. Instituto de Previdência de Guaratuba – Guaraprev;
3. Companhia de Habitação de Guaratuba.
No enunciado da questão diz “Em relação à Lei nº 1.690/2017”, a ênfase é, portanto, em relação à Lei e não ao artigo 3º.
Senão, seria “No artigo 3º da Lei nº 1.690/2017” ou “no artigo 3º especificamente” ou outra construção de frase similar.
Desse modo, creio que os itens corretos seriam I-Autarquias, II-Sociedade de Economia Mista e IV-Instituto Ambiental de
Guaratuba -IAG.
Logo, a alternativa E, “nenhuma das alternativas anteriores”, é a correta, pois não consta nenhuma alternativa que englobe
esses três itens.
Agradeço o seu tempo e compreensão.
Inscrição: 250523
Data do Envio: 12/10/22 19:48
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Resposta encontrada: Itajaí que é o segundo maior porto do país, noticia de 2022.
Itapoá a noticia que encontrei é de 2020.
https://negociossc.com.br/noticia/portos-de-santa-catarina-batem-recordes-de-movimentacao/
Porto de Itajaí
Existem relatos do Porto de Itajaí desde o século 19, mas a construção como a conhecemos hoje foi iniciada em 1938. A
estrutura conta com dois berços de atracação de 535 metros de extensão e integra o Complexo Portuário de Itajaí, que
inclui: Portonave, Terminal Portuário Braskarne, Trocadeiro Terminal Portuário, Poly Terminal S/A e Teporti Terminal
Portuário Itajaí S/A.
O Complexo também registrou recorde histórico de movimentação no último ano. Foram 18,945 milhões de toneladas em
2021, uma alta de 21% frente a 2020. Só no Porto de Itajaí foram movimentadas 5,974 milhões de toneladas em 2021.
A administração do porto é feita pelo próprio município, por meio da Superintendência do Porto de Itajaí. Além do transporte
de cargas diversas, a estrutura é um importante ponto de parada dos cruzeiros que atracam em Santa Catarina.
Inscrição: 237629
Data do Envio: 13/10/22 14:53
Boa tarde senhores professores e professoras.
Venho por meio deste requerimento solicitar a análise e consequente anulação, se assim o entenderem, da referida questão
deste Concurso Público, Edital 001/2022, uma vez que o questionamento ao qual se refere a questão do componente
" a t u a l i d a d e s " .
Em pesquisas realizadas acerca do tema encontramos referência ao ano de 2.019, mais precisamente, a data de 07 de
agosto daquele ano,
<https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/o-brasil-e-o-maior-exportador-de-riquezas-naturais/>; assim tal fato
não pode figurar na prova do certame como sendo um "conhecimento de atualidades".
Sem mais aguardo o deferimento deste requerimento.
R e s p e i t o s a m e n t e ,
concursante Marcelo Riskalla Pimenta
Resposta aos Recursos
a questão por não mencionar se a exportação se dava em volume exportado ou em valores acabou deixando uma séria
dúvida de qual se tratava, anular a questão.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 18
Inscrição: 220354
Data do Envio: 10/10/22 19:10
RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR NO EDITAL Nº 019-2022,
Contra a questão 18 – CARGO PSICÓLOGO
À Banca Examinadora do Concurso Público De Guaratuba
No dia 10/10/2023 foi publicado o edital nº019-2022 que trata do Gabarito Preliminar para diversas das provas objetivas
aplicadas no dia 09/010/2022, dentre elas, a de Psicólogo.
Conforme publicação, a questão de número 18, que corresponde a disciplina de Conhecimentos Gerais, o Gabarito
Preliminar tem como gabarito a alternativa “C”, ou seja, “Porto de Itapoá.”
A formulação da questão, porém, apresenta elementos que induzem os participantes do concurso ao erro, a medida em que
não especifica o período de tempo a qual se refere a pergunta, se seria o maior porto em movimentação de contêineres no
mês corrente, no presente ano ou historicamente, e também se a referida “movimentação” se refere somente a embarques
ou desembarques de contêineres ou por movimentação geral (que envolve também a mera troca de contêineres por
embarcações. A depender de cada um desses determinantes, poderiam haver mais de uma resposta. Por exemplo, no ano
corrente de 2022, o porto com maior movimentação de contêineres (total) foi o Terminal Portuário de São João (que não
consta nas alternativas da questão), como indicam os dados do Sistema Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários, já de unicamente embarque e desembarque de contêineres no presente ano, seria o Porto de
Navegantes (nome oficial, Portonave). No mês de setembro do corrente ano, seria o Porto de Itapoá, e historicamente, o
maior porto seria o de Itajaí.
Sendo assim, e diante do exposto, respeitosamente solicito a anulação da alternativa 18, que pelos motivos expostos, não
apresenta alternativa que seja definitivamente a correta ou incorreta, no sentido em que o examinador requereu.
Termos em que solicito deferimento.
F O N T E :
http://ea.antaq.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=painel%5Cantaq%20-%20anu%C3%A1rio%202014%20-%20v0.
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9.3.qvw&lang=pt-BR&host=QVS%40graneleiro&anonymous=true
Inscrição: 226007
Data do Envio: 10/10/22 20:29
Segundo dados da ANAQ (Agencia Nacional de Transportes Aquaviários) o porto de Navegantes movimentou 343.484
containeres no primeiro semestre de 2022, enquanto que o Porto de Itapoá movimentou 279.883, Itajaí 111.973 e Imbituba
30.180.
Inscrição: 229419
Data do Envio: 10/10/22 19:18
Solicito recurso pois a questão 18 deve ser anulada pois não apresenta alternativa correta. Neste ano, tivemos 11
candidatos à presidência do Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Felipe d’Avila, José
Maria Eymael, Vera Lúcia, Leonardo Péricles, Sofia Manzano, Soraya Thronicke e Kelmon Souza. Deve se atentar ao fato
que o candidato Pablo Marçal teve sua candidatura cancelada de acordo com o TSE.
Desta maneira, totalizam-se 11 candidatos. As alternativas apresentavam, entre as opções mais próximas, 10 ou 12. Desta
maneira, a questão é passível de anulação.
Fonte: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
Inscrição: 220762
Data do Envio: 10/10/22 19:34
O gabarito provisório aponta a resposta C como correta, afirmando que o porto de Itapoá (de uso privado) é o maior de SC,
sendo que o principal porto da região e considerado o segundo maior do país em movimentação de contêineres (como
frisado na questão) é o porto de Itajaí, estando correta a opção letra A. O que pode ser verificado no link a seguir:
https://datalogistica.com.br/cases/confira-quais-sao-os-10-maiores-portos-brasileiros-e-suas-diferencas/.
Inscrição: 246128
Data do Envio: 10/10/22 20:19
Constava no Edital estudos sobre história e Geografia do Paraná e Guaratuba. Essa questão se refere à Santa Catarina,
provendo pegadinha pelo Porto de Itajaí ter sido antes o maior. Peço reconsideração sobre essa questão, por não ser
pertinente ao conhecimento do servidor Psicólogo e não constar em Edital (foi especificado para PR e Guaratuba).
Inscrição: 225292
Data do Envio: 10/10/22 20:34
Na questão 18 solicitava ao candidato em relação “Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de
c o n t ê i n e r e s ” ?
De acordo com o site do Porto do município de Itapoá “O Porto Itapoá está entre os maiores terminais portuários de
contêineres do Brasil”. Sendo que nenhum momento apresenta como maior do estado de Santa Catarina. Já no site do
Fazcomex apresenta o Porto de Itapoá, assim como o Porto de Itajaí como principais portos Brasileiros. De acordo com o
site da Prefeitura de Itajaí “O Complexo Portuário do Itajaí encerrou 2020 com recorde na movimentação de cargas. O
resultado obtido é o melhor de toda história e consolida a estrutura como a segunda maior do Brasil em movimento de
contêineres”. Portanto, nota-se diversas informações sobre qual o maior porto em movimentação de contêineres e como a
questão não apresenta o ano referente a movimentação de contêineres no estado de Santa Catarina e tampouco a fonte
inerente a solicitação apresentada não é possível respondê-la. Sendo assim, venho através do presente, solicitar anulação
da questão, uma vez que não traz todas as informações necessárias para responder o que se pede.
Link da referência: https://www.fazcomex.com.br/comex/portos-brasileiros/
https://www.denisalexandreimoveis.com.br/artigo/83/porto-de-itajai-o-segundo-maior-porto-do-brasil-em-movimentacao-de-c
o n t e i n e r e s
h t t p s : / / w w w . p o r t o i t a p o a . c o m / p o r t o - i t a p o a /
https://itajai.sc.gov.br/noticia/26094/complexo-portuario-de-itajai-registra-maior-movimentacao-de-cargas-da-historia#.Y0Sgk
n b M K 3 B

Inscrição: 222717
Data do Envio: 10/10/22 20:49
Peço revisão da referida questão, visto que no edital fica expresso que seria cobrada questões relacionadas ao Estado do
Paraná (esta escrito em caixa alta no edital) e não o Estado de Santa Catarina. Segue na integra o que diz no edital de
a b e r t u r a .
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes,
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia do PARANÁ. Conhecimentos de
História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a
economia da cidade de Guaratuba - PR. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na
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abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de Guaratuba -PR Lei que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guaratuba - PR; lei que dispõe
sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração dos servidores do município de
Guaratuba - PR, lei que cria o manual de descrição de cargos dos servidores públicos do
município de Guaratuba - PR, bem como suas alterações; lei que dispõe sobre a estrutura
administrativa da prefeitura municipal de Guaratuba - PR e dá outras providências, bem
como suas alterações.
Ficou evidente que a questão cobrou conteúdo fora do edital, diante disso solicito a anulação da questão.
Inscrição: 225273
Data do Envio: 11/10/22 16:27
Venho por este respeitosamente solicitar aos examinadores que seja revisto questão 18 - Nível Superior - Enfermeiro M a n h ã
conforme conteúdo programático cita Tópicos da História e da Geografia do PARANÁ.
A questão trás sua estrutura sobre o Estado de Santa Catarina, entretanto ainda sinalizo que o Porto de São francisco é
destaque em movimentação de containereres , esta entre os 34 portos públicos , sendo o 7° maior em cargas, e o primeiro
em santa catarina.
mas não há alternativa com o porto de São francisco.
Respeitosamente solicito anulação da questão
FONTE:https://www.prontasc.com.br/portos-de-santa-catarina-desempenho-2021/#:~:text=O%20desempenho%20do%20Po
rto%20de%20S%C3%A3o%20Francisco&text=Destaque%20para%20o%20total%20de,%2C%2014%25%20maior%20que%
202020.
Inscrição: 228818
Data do Envio: 10/10/22 20:58
A banca definiu a Letra C como gabarito preliminar, apontando que o Porto de Itapoá como resposta.
Porém é sabido por todos que a letra A – Porto de Itajaí – é o maior porto do estado de Santa Catarina. Para confirmar,
segue inúmeros links que ratificam o presente recurso:
https://datalogistica.com .br/cases/confira-quais-sao-os-10-m aiores-portos-brasileiros-e-suas-dif erencas/
https://www.prontasc.com.br/infraestrutura-para-negocios-portos-de-santa-catarina/
https://www.imobillenegocios.com.br/blog/melhores-portos-de-santa-catarina/
Essas matérias não deixam dúvida sobre o equívoco do gabarito preliminar.
Dessa forma, requer a alteração do gabarito oficial para a letra A.
Inscrição: 231912
Data do Envio: 10/10/22 20:58
Venho por meio deste, respeitosamente, trazer os fatos que divergem do gabarito apresentado pela questão, na forma e
argumentos que seguem:
A questão afirma que o maior porto de estado de Santa Catarina em Movimentação de contêineres é o de Itapoá (alternativa
" C " ) .
Ocorre que a referida afirmação se encontra desatualizada, sendo que em fácil pesquisa na internet, descobre-se que o fato
é relativo ao ano de 2020, conforme os seguintes links:
https://www.comexdobrasil.com/porto-itapoa-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-3o-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-c
o n t e i n e r e s /
https://www.portoitapoa.com/porto-itapoa-movimentou-440-mil-conteineres-em-2020/
Caso a prova tivesse ocorrido no ano de 2020 ou até no início de 2021, o fato com certeza estaria de acordo com a
realidade e a temática exigida pelo edital.
Porém em pesquisa pelo buscador "Google", usando o termo "maior porto movimentador de contêineres de santa catarina" e
"maior movimentador de contêineres de santa catarina", todas as notícias se referem ao porto de NAVEGANTES como atual
maio movimentador de contêineres do estado, conforme notícias de 2022, que podem ser acessadas também pelo site
oficial do Porto de Navegantes, conforme link abaixo:
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https://www.portonave.com.br/pt/noticias/5335/#:~:text=O%20Porto%20de%20Navegantes%20%C3%A9,%25%2C%20no%
2 0 E s t a d o % 2 0 e m % 2 0 a b r i l .
Desta forma, solicito a anulação da questão, tendo em vista que a afirmativa divulgada como correta, não se faz verdadeira,
conforme comprovadamente exposto nos fatos acima.
Inscrição: 223937
Data do Envio: 10/10/22 21:02
Ao final do enunciado solicita assim: Incluindo esses dois candidatos (os que tiveram suas candidaturas avaliadas), qual foi o
numero de candidatos que colocaram seus nomes para disputar a eleição presidencial do Brasil?
Como não menciona sobre cancelamento, impugnação ou habilitados, mas sim, TODOS que colocaram seus nomes para
disputar a eleição, o correto seria 13, como consta no próprio site do tse. Mesmo se fosse contado somente os habilitados,
seria 11 e também não tem essa opção.
Portando deve-se cancelar esta questão por não haver resposta correta ao que se pede no enunciado.
Segue link para verificação.
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
Inscrição: 225297
Data do Envio: 10/10/22 21:09
Na questão 18 solicitou ao candidato que respondesse a seguinte questão “Qual é o maior porto do estado de Santa
Catarina em movimentação de contêineres”?
O gabarito preliminar aponta como alternativa correta a opção “C – Porto de Itapoá”. No entanto, ao realizarmos simples
buscas na internet vemos que o site do Porto de Itapoá demonstra que tal porto é um dos maiores e não o maior, como se
segue “O Porto Itapoá está entre os maiores terminais portuários de contêineres do Brasil”. Outrossim, o site Fazcomex
relata que “o Porto de Santos, é um porto estatal localizado no estuário de Santos na costa do Estado de São Paulo. Além
de ser o maior do país em movimentação por tonelagem de cargas é o maior em movimentação de contêineres. Já o Porto
Itapoá está localizado no município de Itapoá, estado de Santa Catarina, Brasil.
Localizado entre duas das principais áreas industriais do Sul do Brasil – a região Norte de Santa Catarina e a região
metropolitana de Curitiba –, o Porto Itapoá tornou-se um destino portuário preferencial de muitas indústrias. Entre os
segmentos movimentados no terminal, destaque para proteínas animais e derivados, motores e equipamentos elétricos,
madeira, cerâmica, papel, produtos químicos, peças para automóveis, automóveis, plásticos e derivados – destinados aos
principais polos mundiais, sobretudo Ásia, América do Norte e Europa. O terminal também exporta cargas do vizinho
Paraguai, como madeira e frango. Somente no ano de 2021, 70.746 TEUS foram movimentados no local. Além disso, 9.
Porto de Itajaí SC
Regional e de médio porte, em Santa Catarina, opera então com a agroindústria e madeira, eletroeletrônica e indústrias
mecânica e têxtil. É o principal porto da região, SENDO O SEGUNDO MAIOR DO PAÍS EM MOVIMENTAÇÃO DE
CONTÊINERES, atuando como porto de exportação, escoando quase toda a produção do Estado. É um porto público que
no ano de 2020 até dezembro movimentou então cerca de 6.448.201 toneladas.” Logo, nota-se que o porto de Itajaí é o
segundo do Brasil em movimentação de Conteinêr, de modo que não há como o porto de Itapoá ser o Primeiro colocado
nesse quesito em SC, visto que este posto é ocupado pelo Porto de Itajaí.
Por fim, a prefeitura de Itajaí apresenta em seu site o seguinte “O Complexo Portuário do Itajaí encerrou 2020 com recorde
na movimentação de cargas. O resultado obtido é o melhor de toda história e consolida a estrutura como a segunda maior
do Brasil em movimento de contêineres”.
Diante do exposto, e havendo diversas informações desencontradas sobre o tema e considerando ainda que a questão não
aponta o ano ou qualquer fonte de embasamento, não se vislumbra possibilidade de responde-la corretamente. Neste
sentido, solicito a anulação da questão.
Link da referência: https://www.fazcomex.com.br/comex/portos-brasileiros/
https://www.denisalexandreimoveis.com.br/artigo/83/porto-de-itajai-o-segundo-maior-porto-do-brasil-em-movimentacao-de-c
o n t e i n e r e s
h t t p s : / / w w w . p o r t o i t a p o a . c o m / p o r t o - i t a p o a /
https://itajai.sc.gov.br/noticia/26094/complexo-portuario-de-itajai-registra-maior-movimentacao-de-cargas-da-historia#.Y0Sgk
n b M K 3 B

Inscrição: 223708
Data do Envio: 10/10/22 21:58
Requeiro a anulação desta questão, pelo motivo a seguir: Conforme disposto no site do TSE foram totalizado 11 candidatos
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à presidência da república para o ano de 2022.LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA - JAIR MESSIAS BOLSONARO - SIMONE
NASSAR TEBET - CIRO FERREIRA GOMES - SORAYA VIEIRA THRONICKE - LUIZ FELIPE CHAVES D'AVILA - KELMON
LUIS DA SILVA SOUZA - LEONARDO PÉRICLES VIEIRA ROQUE - SOFIA PADUA MANZANO - VERA LUCIA PEREIRA
DA SILVA SALGADO - JOSE MARIA EYMAEL
Inscrição: 221757
Data do Envio: 10/10/22 22:27
Solicito a anulação da questão em virtude de inexistir resposta no gabarito, contestando o que o gabarito preliminar
referenda com a alternativa "D", pelos seguintes motivos:
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos habilitados para concorrerem as eleições e que tiveram os seus
registros deferidos foram os seguintes: Ciro Gomes(PDT), Eymae(DC), Felipe D'Avila(Novo), Jair Bolsonaro(PL), Leonardo
Péricles(UP), Lula(PT), Padre Kelmon(PTB), Simone Tebet(MDB), Sofia Manzano(PCB), Soraya Thronicke(União Brasil) e
Vera Lúcia(PSTU). Portanto, o TSE homologou 11 candidatos para concorrer à presidência da república.
A questão cita que dois candidatos se inscreveram e tiveram suas candidaturas avaliadas pele TSE. Após a avaliação do
TSE, esses candidatos foram barrados como ilegíveis, sendo eles: Roberto Jefferson(PTB) e Pablo Marçal(Pros).
Como a questão coloca explicitamente para enumerar a quantidade de candidatos que colocaram seus nomes para disputar
a eleição presidencial do Brasil, o número de candidatos que deveria aparecer na questão seria 13, número esse que não
possui alternativa nos gabaritos apresentados na questão.
Inscrição: 237406
Data do Envio: 10/10/22 22:31
Enunciado: Qual é o maior porto de SC em movimentação de conteineres?
Gabarito: C (porto de Itapoá).
Contudo,

há

diversas

matérias

que

citam

movimentação

maior

no

porto

de

Itajaí.

Segue

links:

https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.nsctotal.com.br%2Fcolunistas%2Festela-benetti%2Fportos-de-sc-tem-aumen
t o - d e - 1 5 - n o - m o v i m e n t o - d e - c o n t e i n e r e s - e m - 2 0 2 1
h t t p s : / / w w w . f a z c o m e x . c o m . b r / c o m e x / p o r t o - d e - i t a j a i /
"O Porto de Itajaí é um complexo portuário brasileiro localizado no município de Itajaí, no estado de Santa Catarina.
É o principal porto da região, sendo o segundo maior do país em movimentação de contêineres, atuando como porto de
exportação, escoando quase toda a produção do Estado."
Inscrição: 250689
Data do Envio: 10/10/22 22:35
Na formulação da pergunta, há a informação que os candidatos estavam aptos a pedir votos a partir de Setembro, sendo
que pelo calendário do TSE é a partir de agosto.Dados errados em uma questão
Inscrição: 227154
Data do Envio: 10/10/22 22:39
A questão numero 18 não tem resposta correta dentre as opções.
No proprio site do TSE são listados 13 candidatos que colocaram seus nomes para disputar eleição presidencial, incluindo
os dois candidatos que tiveram suas candidaturas avaliadas pelo TSE.
Segue link do site ficial do TSE:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
Sendo assim solicito a anulação da questão por falta de gabarito correto.
Inscrição: 220836
Data do Envio: 10/10/22 22:57
A questão não apresenta alternativa correta por ter usado informações desatualizadas, as quais, não correspondem à
realidade das eleições presidenciais do Brasil, vejamos:
Se verificarmos o site do Tribunal Superior Eleitoral onde consta a lista oficial de candidatos a presidente do Brasil:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2022/2040602022/BR/candidatos , podemos verificar a lista de
candidatos a presidência do Brasil. No ano de 2022 tivemos 13 solicitações de registro de candidatura, de fato tivemos duas
candidaturas que não foram deferidas, conforme apresenta a questão, sobrando somente 11 candidatos aptos à corrida
eleitoral. Vejamos a lista destacada no site do TSE com os respectivos candidatos, sua situação e o número do processo de
registro da candidatura:
1 CIRO FERREIRA GOMES - deferido - processo de registro da Candidatura n 0600716-03.2022.6.00.0000
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2 JAIR MESSIAS BOLSONARO - deferido - processo de registro da Candidatura n 0600729-02.2022.6.00.0000
3 JOSE MARIA EYMAEL - deferido - processo de registro da Candidatura n 0600766-29.2022.6.00.0000
4 KELMON LUIS DA SILVA SOUZA - Deferido - processo de registro da Candidatura n 0600924-84.2022.6.00.0000
5 LEONARDO PÉRICLES VIEIRA ROQUE - Deferido - processo de registro da Candidatura n 0600650-23.2022.6.00.0000
6 LUIZ FELIPE CHAVES D'AVILA - Deferido - processo de registro da Candidatura n 0600661-52.2022.6.00.0000
7 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA - Deferido - processo de registro da Candidatura n 0600696-12.2022.6.00.0000
8 PABLO HENRIQUE COSTA MARÇAL - Cancelado - processo de registro da Candidatura n 0600638-09.2022.6.00.0000
9 ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO - indeferido - processo de registro da Candidatura n
0 6 0 0 7 6 1 - 0 7 . 2 0 2 2 . 6 . 0 0 . 0 0 0 0
10 SIMONE NASSAR TEBET - deferido - processo de registro da Candidatura n 0600692-72.2022.6.00.0000
11 SOFIA PADUA MANZANO - deferido - processo de registro da Candidatura n 0600635-54.2022.6.00.0000
12 SORAYA VIEIRA THRONICKE - deferido - processo de registro da Candidatura n 0600753-30.2022.6.00.0000
13 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO
0 6 0 0 6 9 3 - 5 7 . 2 0 2 2 . 6 . 0 0 . 0 0 0 0

-

deferido

-

processo

de

registro

da

Candidatura n

Cabe-me alertar que no link referenciado (site do TSE - pesquisa aos candidatos à presidência), é possível clicar em cima
do nome de cada candidato e verificar cada processo de solicitação de candidatura. Também é importante destacar que
cada candidato possui um vice, que também está devidamente registrado.
Com todo o devido respeito à comissão organizadora, são inquestionáveis os dados presentes na página do próprio TSE,
órgão responsável pelas eleições no Brasil, onde é claro que tivemos 13 candidatos pleiteando a situação de candidato nas
eleições do corrente ano, sendo o registro deferido somente de 11 candidatos, os quais, tiveram votação nas eleições
ocorridas no dia 02 de outubro de 2022, portanto a afirmação de que tivemos 12 candidatos apontada como correta, não
representa a verdade. Por este motivo, solicito a anulação da questão por não possuir alternativa, dentre as apresentadas,
que corresponda com os fatos cravados na página do Tribunal Superior Eleitoral.
Fonte: Site do Tribunal Superior Eleitoral - Consulta por região - icone Brasil. https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/
Inscrição: 241058
Data do Envio: 10/10/22 23:30
O maior porto de Santa Catarina em movimentação de contêineres é o de Itajaí, resposta "A", e não o de Itapoá, resposta
"C" que consta no gabarito provisório.
Inscrição: 252295
Data do Envio: 11/10/22 0:04
No gabarito consta que o maior porto em movimentação de contêineres é o Porto de Itapoá, porém, em vários sites
pesquisados consta que o maior porto é o de Itajaí.
Inscrição: 245726
Data do Envio: 11/10/22 6:25
Essa questão refere-se ao estado de Santa Catarina, a qual não consta no conteúdo desse edital. Nesse edital consta
somente conteúdo regional sobre o estado do Paraná.
Inscrição: 246229
Data do Envio: 11/10/22 7:43
A questão 18 trata do maior porto do Estado de Santa Catarina em movimentação de Conteiners, entretanto, de acordo com
o Edital as questões de conhecimentos gerais e legislação de nível superior apontava que: Tópicos relevantes e atuais de
diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações
internacionais,
desenvolvimento
sustentável,
ecologia
e
suas
interrelações
e
suas
vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia do PARANÁ. Deste modo, considerando que o enunciado da questão, bem
como as alternativas referem-se a Santa Catarina e não ao Paraná, a questão deveria ser revista para que fosse anulada.
Inscrição: 227477
Data do Envio: 11/10/22 8:04
O maior porto de SC em movimentação de contêiner é o Porto de Itajaí, comforme:https://datalogistica.com.br/cases/confiraquais-sao-os-10-maiores-portos-brasileiros-e-suas-diferencas/#:~:text=Porto%20de%20Itaja%C3%AD%20(SC),pa%C3%AD
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s%20em %20m ovim enta%C3%A7%C3%A3o%20de%20cont%C3%AAineres.
e Porto de Itajaí (SC) - Se apresenta como principal porto da região e é considerado o segundo maior do país em
movimentação de contêineres. Atua principalmente com exportação de plásticos, carvão vegetal e madeira.
h t t p s : / / w w w . f a z c o m e x . c o m . b r / c o m e x / p o r t o s - b r a s i l e i r o s /
É o principal porto da região, sendo o segundo maior do país em movimentação de contêineres, atuando como porto de
exportação, escoando quase toda a produção do Estado
Inscrição: 237852
Data do Envio: 11/10/22 8:17
Nesta questão sobre os presidentes do Brasil a questão dizia que mesmo contando com os que tiveram a candidatura
revogada o número total deles era 12, mas se olhar no site do TSE
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos( acessado em 11/10/2022 as 8:19h)
é possível ver que a quantia de candidatos mesmo contado os impedidos era 13 e a referida questão não dava essa opção
de resposta.
Inscrição: 234554
Data do Envio: 11/10/22 8:52
Trecho da noticia do site FAZCOMEX: "O Porto de Itajaí é um complexo portuário brasileiro localizado no município de Itajaí,
no estado de Santa Catarina. É o principal porto da região, sendo o segundo maior do país em movimentação de
contêineres, atuando como porto de exportação, escoando quase toda a produção do Estado."
Seguindo ainda "O Complexo Portuário do Itajaí é hoje a principal opção para os exportadores e importadores que operam
em Santa Catarina e um dos principais complexos do Brasil.
Santa Catarina conta com outros grandes complexos portuários como o de Itajaí, podemos citar os portos de Navegantes,
Itapoá, Laguna, Imbituba e São Francisco do Sul." noticia de julho de 2022.
link: https://www.fazcomex.com.br/comex/porto-de-itajai/
Em noticia do site NSC Total: "A maior atividade da economia catarinense em 2021 gerou alta recorde de cargas
conteinerizadas. [...] O complexo portuário de Itajaí e Navegantes liderou as atividades do setor, com 1,643 milhão de TEUs,
16% mais que em 2020. Os dois terminais receberam 1.066 navios que levaram 18,945 milhões de toneladas, 21% mais
frente às 15,656 milhões de toneladas do ano anterior." (noticia de fevereiro 2022)
link:https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.nsctotal.com.br%2Fcolunistas%2Festela-benetti%2Fportos-de-sc-tem-au
m e n t o - d e - 1 5 - n o - m o v i m e n t o - d e - c o n t e i n e r e s - e m - 2 0 2 1
Ainda no site Open Market, qual noticia: "Santa Catarina conta com 5 portos ativos, sendo o único estado do Brasil com esse
número. Santa Catarina também tem a capacidade de transportar a granel e com containers, dando uma maior facilidade e
infraestrutura para o transporte de carga no estado.
Os portos de Santa Catarina são:
1.
2.
3.
4.
5.

Porto
Porto
Porto
Porto
Porto

Link

de
de
de
de
de

Itajaí;
Navegantes;
São Francisco do Sul;
Itapoá;
Imbituba."

da

noticia:

https://openmarket.com.br/descubra-as-vantagens-de-santa-catarina-contar-com-5-portos/

Pontanto, alguns sites afirmam que o porto de Itapoá é o maior porto do Estado. Mas outros, apresentam o Porto de Itajaí,
sendo uma questão confusa.
Inscrição: 226308
Data do Envio: 11/10/22 8:52
Segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral, um total de 13 candidatos colocaram seus nomes para disputar a eleição
presidencial no Brasil. Essa informação pode ser consultada no link:
<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2022/2040602022/BR/candidatos>.
Sendo assim, a questão não tem nenhuma resposta correta.
Inscrição: 229100
Data do Envio: 11/10/22 9:01
Solicito revisão da resposta da questão, pois o Porto de Itajaí é o maior porto de SC em relação à movimentação de
c o n t ê i n e r e s .
Em 2021, o Porto de Itajaí movimentou 914.671 unidades de contêineres, enquanto o porto de Itapoá movimentou 498.000.
Essa informação pode ser verificada através dos relatórios emitidos pelos próprios portos, indicados abaixo:
Relatório de Itajaí: https://www.portoitajai.com.br/download.php?id=7713 (página 01)
Relatório de Itapoá: https://www.portoitapoa.com/files/Relatorio_Porto_Itapoa_2022.pdf (página 06)
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Inscrição: 244274
Data do Envio: 11/10/22 9:00
O assunto abordado na questão não está de acordo com o Edital. Trata-se de tema não previsto no edital, uma vez que o
Edital é voltado ao Paraná e não a Santa Catarina.
Inscrição: 252215
Data do Envio: 11/10/22 9:18
Venho através deste solicitar a anulação da questão número 18, que apresenta o seguinte enunciado:
Neste ano de 2022, temos a corrida eleitoral pela vaga no Palácio do Planalto e ela já começou. Desde setembro de 2022,
os candidatos à Presidência da República já estavam aptos a pedir votos e fazer campanha pelo país. Do total de
candidatos que se inscreveram, dois tiveram suas candidaturas avaliadas pelo TSE. Incluindo esses dois candidatos, qual
foi o número de candidatos que colocaram seus nomes para disputar a eleição presidencial do Brasil?
O trecho “Do total de candidatos que se inscreveram, dois tiveram suas candidaturas avaliadas pelo TSE” destaca a
avaliação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), entretanto, o restante do enunciado não apresenta o resultado da avaliação
do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), se os dois candidatos avaliados tiveram suas candidaturas canceladas ou autorizadas,
assim causando prejuízos no entendimento geral da questão e comprometendo o julgamento dos candidatos sobre qual das
alternativas estaria correta, quanto ao número de candidatos que “colocaram seus nomes para disputar a eleição
p r e s i d e n c i a l ” .
Levando em consideração os aspectos mencionados solicito a anulação desta questão, devidos aos problemas de
interpretação causados pela elaboração inadequada do enunciado.
Inscrição: 224784
Data do Envio: 11/10/22 11:21
O total dos candidatos incluindo os dois que tiveram suas candidaturas avaliadas pelo TSE, somam 13 (1-PABLO
HENRIQUE COSTA MARÇAL
2-CIRO
FERREIRA GOMES
3-JOSE
MARIA EYMAEL
4-LUIZ
FELIPE CHAVES D'AVILA
5-JAIR
MESSIAS BOLSONARO
6-LEONARDO
PÉRICLES VIEIRA ROQUE
7-LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA
8-KELMON
LUIS DA SILVA SOUZA
9-SIMONE
NASSAR TEBET
10-SOFIA
PADUA MANZANO
11-SORAYA
VIEIRA THRONICKE
12-VERA
LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO
13-ROBERTO
JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO)
Resposta essa que não esta prevista no gabarito. Portanto pede-se a anulação da questão.
fonte : https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
Inscrição: 245349
Data do Envio: 11/10/22 9:48
Venho através deste solicitar a anulação da questão número 18, que apresenta o seguinte enunciado:
Neste ano de 2022, temos a corrida eleitoral pela vaga no Palácio do Planalto e ela já começou. Desde setembro de 2022,
os candidatos à Presidência da República já estavam aptos a pedir votos e fazer campanha pelo país. Do total de
candidatos que se inscreveram, dois tiveram suas candidaturas avaliadas pelo TSE. Incluindo esses dois candidatos, qual
foi o número de candidatos que colocaram seus nomes para disputar a eleição presidencial do Brasil?
O enunciado da questão destaca que duas candidaturas foram avaliadas pelo TSE nas eleições de 2022, entretanto não
apresenta o resultado dessas avaliações, se foram autorizados ou não a concorrer. Além disso, dos candidatos à
presidência da república em 2022, apenas a chapa de Pablo Marçal e Fátima Aparecida Santos de Souza (PROS) foi
cancelada pela Justiça Eleitoral, desta forma, a questão deve ser anulada pela incoerência de informações.
Inscrição: 234596
Data do Envio: 11/10/22 13:23
Segundo a ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) o porto de Itajaí é o maior porto em movimentação de
contêineres do estado de Santa Catarina. Em maio de 2022 o complexo portuário de Itajaí movimentou no mês cerca de
123,6 mil Teu’s. O porto de Itajaí é considerado o 2º maior porto do Brasil. Enquanto que Itapoá nesta comparação aparece
em 4º lugar.
Portanto, o gabarito está errado ao considerar o porto de Itapoá o maior porto do estado de Santa Catarina em
movimentação de contêineres, uma vez que dados estatísticos da ANTAQ apontam que Itajaí tem maior movimentação.
Solicito que a questão seja anulada.
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Fonte:https://fiesc.com.br/sites/default/files/publications/MOVIMENTACAO%20PORTUARIA%20DE%20SC%20-%20MAIO%
2 0 2 0 2 2 . p d f
Inscrição: 223889
Data do Envio: 11/10/22 10:07
É notório que o Porto de Itapoá teve aumento de movimentação nos últimos anos, no entanto, segundo notícias recentes, o
Porto de Itajaí é considerado o segundo maior movimentador de conteineres do país, ficando atrás apenas do Porto de
Santos. Como a prova é de conhecimentos gerais, considero que as fontes devem ser de notícias acessíveis à população, e
não de dados técnicos de agências reguladoras. O conhecimento avaliado é o popular, portanto as notícias devem ser
consideradas fontes válidas. Encaminho notícias recentes: https://www.fazcomex.com.br/comex/portos-brasileiros/
https://datalogistica.com .br/cases/conf ira-quais-sao-os-10-m aiores-portos-brasileiros-e-suas-dif erencas/
https://om unicipio.com .br/estudo-que-vai-analisar-custo-logistico-da-industria-e-apresentado-em -brusque/
https://www.nsctotal.com .br/noticias/saiba-por-que-itajai-e-um a-das-m elhores-cidades-para-m orar-em -sc
Por gentileza, agradeço se o gabarito da questão puder ser revisto.
Inscrição: 227177
Data do Envio: 11/10/22 10:27
Segundo o TSE, foram 13 o número de candidatos que colocaram seu nome para disputar a eleição presidencial. Dessas
13, uma candidatura foi cancelada (PABLO HENRIQUE COSTA MARÇAL) e uma foi indeferida (ROBERTO JEFFERSON
MONTEIRO FRANCISCO).
A questão, portanto, não apresentava resposta correta.

Fonte: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
Inscrição: 250150
Data do Envio: 11/10/22 10:56
O complexo portuário de Itajaí carrega títulos de peso. É o segundo maior no transporte de containers no Brasil, atrás
apenas do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. É também o maior movimentador de cargas
frigorificadas do Brasil. Já que só perde para Santos em São Paulo não tem como Itapoá ser maior que ele.
Inscrição: 258176
Data do Envio: 11/10/22 11:05
A resposta correta é Porto de Itajaí (SC) pois é o principal porto da região e é considerado o segundo maior do país em
movimentação de contêineres. Então a resposta exposta no gabarito esta errada
Inscrição: 225900
Data do Envio: 11/10/22 11:09
A questão solicita informações do Estado de Santa Catarina, sendo que o edital não aborda outros estados para a realização
dos conhecimentos dos candidatos. O concurso realizado é para vagas no Estado do Paraná, sendo assim, sem
obrigatoriedade do candidato em se atentar à obter conhecimentos do Estado de Santa Catarina.
Inscrição: 227554
Data do Envio: 11/10/22 13:12
Questão 18
Pedido: ANULAÇÃO, por ausência de alternativa correta.
18. Neste ano de 2022, temos a corrida eleitoral pela vaga no Palácio do Planalto e ela já começou. Desde setembro de
2022, os candidatos à Presidência da República já estavam aptos a pedir votos e fazer campanha pelo país. Do total de
candidatos que se inscreveram, dois tiveram suas candidaturas avaliadas pelo TSE. Incluindo esses dois candidatos, qual
foi o número de candidatos que colocaram os seus nomes para disputar a eleição presidencial do Brasil?
A) 6
B) 8
C) 10
*D) 12
E) 17
Embasamento: Prezadas senhoras e senhores, a questão 18 pergunta qual foi o número de candidatos que colocaram o
nome para disputar a eleição presidencial de 2022.
A resposta do gabarito provisório aponta para a letra D, ou seja, 12 pessoas. Todavia, Pablo Marçal, sua vice, Fátima Pérola
Neggra, e Roberto Jefferson, tiveram suas candidaturas cassadas pelo TSE, e, como consequência, Padre Kelmon, vice do
segundo, renunciou para poder concorrer como Presidente, formando uma nova chapa, com um novo vice.
A questão é confusa, se considerarmos, além desse cenário de cassações, renúncias e formação de novas chapas, o fato
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de que o enunciado diz “[…] os candidatos à Presidência da República já estavam aptos a pedir votos e fazer campanhas
[...]”, ou seja, Marçal e Jefferson não estavam aptos, restando apenas 11 deles liberados para fazerem campanhas, inclusive
sendo os que concorreram no pleito, a saber: 1. Luís Inácio Lula da Silva; 2. Jair Bolsonaro; 3. Simone Tabet; 4. Ciro
Gomes; 5. Soraya Thronicke; 6. Luiz d’Avila; 7. Padre Kelmon; 8. Leonardo Péricles; 9. Sofia Manzano; 10. Vera; 11.
E y m a e l .
Ainda, causa mais confusão se forem incluídos Roberto Jefferson e Pablo Marçal, mas não pessoas que também
anunciaram que disputariam e posteriormente desistiram, como Sérgio Moro, João Dória, Eduardo Leite, entre vários outros,
pois a situação dos últimos é igual à dos primeiros, todos eles não fizeram campanha e tão pouco disputaram a eleição para
o cargo de Presidente da República.
Além disso, o enunciado esbarra em um simples problema matemático: onze pessoas disputaram as eleições, considerando
mais Roberto Jefferson e Pablo Marçal, o nº de candidatos é 13 e não 12, como afirma a resposta do gabarito provisório.
Por estar incorreta a afirmação “D” e observando-se que a maneira como o enunciado foi formulado abre brechas para que
a resposta correta seja 11, 13 ou outras, e não há nenhuma dessas alternativas para o candidato escolher, não resta
possibilidade senão a ANULAÇÃO da questão.
Inscrição: 251059
Data do Envio: 11/10/22 13:54
O porto de Itajaí é um porto público que carrega o título de segundo maior porto do Brasil, considerado o segundo maior no
transporte de containers no Brasil, atrás apenas do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Além de ser o
maior movimentador de cargas frigorificadas do Brasil.
Segundo a Embrapa, a autoridade portuária é delegada ao município e exercida pela Superintendência do Porto de Itajaí,
autarquia municipal criada em 2000.
Ao longo dos anos recentes, as principais mercadorias movimentadas pelo Porto de Itajaí foram: madeira e derivados;
frangos congelados (maior porto exportador do Brasil); cerâmicos; papel kraft; máquinas e acessórios; tabacos; veículos,
têxteis; açúcar e carne congelada. Merece destaque a movimentação de contêineres, que coloca o Complexo Portuário de
Itajaí na segunda posição do ranking nacional, atrás apenas do Porto de Santos.
Em 2010, pela primeira vez, o crescimento da movimentação colocou o complexo do Itajaí como o segundo porto do planeta
em crescimento na movimentação de cargas. Atualmente, o foco principal são as cargas de containers, principalmente na
importação de motores, maquinários e euipamentos, além de congelados. O porto de Itajaí é o principal porto da região,
atuando como porto de exportação, escoando quase tos produção do Estado. Segundo o Índice de Desempenho Ambiental
(IDA), aponta o porto de Itajaí como o melhor porto público de 2019. É um porto público que no ano de 2020 até dezembro
movimentou cerca de 6.448.201 toneladas, o que resultou em várias premiações.
Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), o cenário de sucesso no levantamento não é novidade,
já que o porto de Itajaí fica alternando entre o 1° e 2° lugar.
Segundo a Embrapa, merece destaque a movimentação de contêineres, que coloca o Complexo Portuário de Itajaí na
segunda posição do ranking nacional, atrás apenas do Porto de Santos.
Inscrição: 249357
Data do Envio: 11/10/22 14:19
Nesta referida questão foi dito que a resposta correta seria a letra C que diz: Porto de Itapoá. Mas, na pergunta não foi
delimitado o período da analise do maior porto de movimentação de contêineres de SC. Na notícia do site
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/pedro-machado/sc-portos-exportacoes-importacoes-cargas-2021?utm_source=Whats
A p p & u t m _ m e d i u m = L i n k & u t m _ c a m p a i g n = S o c i a l + S h a r e
podemos observar que Navegantes se encontra classificada em 2° lugar e Itapoá em 4° lugar no ano de 2021. O mesmo
pode ser conferido no ano de 2022, no site
h t t p : / / e a . a n t a q . g o v . b r / e a / c o d e / m o v i m e n t a c a o _ c o n t a i n e r . h t m l
em que apresenta a Portonave de Navegantes em 2° lugar no ano de 2022.
Inscrição: 254711
Data do Envio: 11/10/22 14:25
Prezada banca,
Venho respeitosamente recorrer sobre a questão de número 18 da prova de Psicologia Edital 001 da Prefeitura de
Guaratuba, que questiona sobre qual seria o maior porto de Santa Catarina em movimentação de containers, e cujo gabarito
provisório indica como resposta correta a letra C) Porto de Itapoá. Há algumas fontes que divergem deste dado.
A página do Porto de Itajaí possui a seguinte informação, de 19 de janeiro de 2022: "COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ E
NAVEGANTES EXCEDE A MARCA DE 1,6 MILHÃO DE CONTÊINERES (TEU’S) MOVIMENTADOS EM 2021" e noticia "O
Superintendente do Porto de Itajaí Fábio da Veiga, reforça a importância dessa movimentação demonstrada ao longo de
2 0 2 1 :
'Esses números são muito expressivos, ultrapassamos a marca histórica de 1,6 milhão de TEU’s. O Complexo Portuário de
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Itajaí e Navegantes permanece como o segundo maior do país em movimentação de contêineres no Brasil. As operações na
área da Nova Bacia de Evolução, proporcionaram ainda uma melhoria significativa e fundamental para que o complexo
alcançasse essa marca, ao qual já ocorreram mais de 700 manobras na área da nova bacia. Em termos de movimentação
geral do complexo, destacamos um fechamento de 1.643.152 TEU’S, contra 1.419.082 em 2020, totalizando um
crescimento de 16%' " Fonte danotícia: https://www.portoitajai.com.br/noticia/1591/complexo-portuario-de-itajai-e-navegantes
-excede-a-marca-de-1-6-milhao-de-conteineres-teu-s-movimentados-em-2021Segundo o portal FazComex, especializado em Comércio Exterior, o Porto de Itajaí é considerado o segundo maior porto do
Brasil em movimentação de containers, ficando atrás somente do Porto de Santos neste quesito. Seria, portanto, o maior
porto de Santa Catarina em movimentação de containers.
Indico aqui as fontesconsultadas: https://www.fazcomex.com.br/comex/porto-de-itajai/ e https://www.fazcomex.com.br/blog/e
x p o r t a c o e s - d e - s a n t o s /
Por tal motivo, peço, por gentileza, que considerem alterar a resposta desta questão no gabarito definitivo para a letra A)
Porto de Itajaí. Caso encontrem dificuldades em um consenso sobre as fontes, peço que considerem anular a questão.
Desde já, agradeço muito pela sua atenção.
Atenciosamente,
Inscrição: 243380
Data do Envio: 11/10/22 14:36
Venho interpor recurso em face da questão número 18, pois conforme edital consta Tópicos da História e da Geografia do
PARANÁ, Conhecimentos de
História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a
economia da cidade de Guaratuba - PR. Desse modo a questão não contempla o conteúdo programático, fazendo com que
o candidato apresente prejuízo em seu desempenho.
Inscrição: 222495
Data do Envio: 11/10/22 14:41
Na questão de n°18 trata-se do Estado de Santa Catarina. E no edital está especificado que iria se tratar apenas do Estado
do PARANÁ. Por conta disso, solicito a anulação da questão.
Inscrição: 247373
Data do Envio: 11/10/22 14:42
Nesta questão sobre os presidentes do Brasil a questão dizia que mesmo contando com os que tiveram a candidatura
revogada o número total deles era 12, mas se olhar no site do TSE
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos( acessado em 11/10/2022 as 8:19h)
é possível ver que a quantia de candidatos mesmo contado os impedidos era 13 e a referida questão não dava essa opção
de resposta.
Inscrição: 246198
Data do Envio: 12/10/22 10:12
Nesta questão sobre os presidentes do Brasil a questão dizia que mesmo incluindo os dois candidatos que tiveram a
candidatura avaliada pelo TSE o número total deles era 12, mas se olhar no site do TSE
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos(acessado em 12/10/2022 às 09h52)
é possível ver que a quantia de candidatos mesmo contado os impedidos era 13 e a referida questão não dava essa opção
de resposta, portanto ela deveria ser anulada.
Inscrição: 222770
Data do Envio: 11/10/22 15:26
Questão 18: segundo o edital exige conhecimentos de geografia e economia do estado do paraná, solicito a revisão e
anulação dessa questão pois não é assunto previsto em edital, tão menos o assunto deveria ser considerado com assunto
de atualidades pois o porto de itapoá já é líder em movimentação de containers desde 2020 como pode ser comprovado no
link(https://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-o-terceiro-maior-dobrasil-em-movimentacao-deInscrição: 241672
Data do Envio: 11/10/22 15:05
Nesta questão sobre os presidentes do Brasil a questão dizia que mesmo contando com os que tiveram a candidatura
revogada o número total deles era 12, mas se olhar no site do TSE
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos( acessado em 11/10/2022 as 8:19h)
é possível ver que a quantia de candidatos mesmo contado os impedidos era 13 e a referida questão não dava essa opção
de resposta.
Inscrição: 222987
Data do Envio: 11/10/22 15:09
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Ilustre banca julgadora,
Este candidato encontrou um equívoco na questão 18 que gostaria que fosse sanado:
“18. Qual
A. Porto de
B. Porto de
C. Porto de
D. Porto de
E. Porto de

é o maior porto do
Itajaí.
Tatames em São José.
Itapoá.
Navegantes.
Imbituba.”

estado

de

Santa

Catarina

em

movimentação

de

contêineres?

O gabarito apresentado para esta questão é a letra “C. Porto de Itapoá”, porém, uma pesquisa na mídia da area
demonstra que Itajaí é reconhecido como segundo maior porto do Brasil todo em movimentação de contêineres, atrás
somente de Santos, SP.
A informação da questão deve estar então desatualizada pois Itapoá foi em 2019 considerado o maior, hoje não é
m a i s .
O candidato requer então que seja alterado o gabarito para considerar a alternativa “A. Porto de Itajaí.” como a
alternativa correta.
Caso não seja modificada a alternativa correta, requer o candidato que a questão seja anulada por ausencia de
dados públicos atualizados e oficiais sobre o assunto.
F o n t e s :
h t t p s : / / b l o g . l o g c o m e x . c o m / p o r t o - d e - i t a j a i / ?
https://datalogistica.com.br/cases/confira-quais-sao-os-10-maiores-portos-brasileiros-e-suas-diferencas/
Inscrição: 239191
Data do Envio: 11/10/22 15:12
A questão não apresenta alternativa correta por ter usado informações desatualizadas, as quais, não correspondem à
realidade das eleições presidenciais do Brasil, vejamos: Se verificarmos o site do Tribunal Superior Eleitoral onde consta a
lista oficial de candidatos a presidente do Brasil:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2022/2040602022/BR/candidatos , podemos verificar a lista de
candidatos a presidência do Brasil. No ano de 2022 tivemos 13 solicitações de registro de candidatura, de fato tivemos duas
candidaturas que não foram deferidas, conforme apresenta a questão, sobrando somente 11 candidatos aptos à corrida
eleitoral. Vejamos a lista destacada no site do TSE com os respectivos candidatos, sua situação e o número do processo de
registro da candidatura: 1 CIRO FERREIRA GOMES - deferido - processo de registro da Candidatura n 060071603.2022.6.00.0000 2 JAIR MESSIAS BOLSONARO - deferido - processo de registro da Candidatura n 060072902.2022.6.00.0000 3 JOSE MARIA EYMAEL - deferido - processo de registro da Candidatura n 0600766- 29.2022.6.00.0000
4 KELMON LUIS DA SILVA SOUZA - Deferido - processo de registro da Candidatura n 0600924- 84.2022.6.00.0000 5
LEONARDO PÉRICLES VIEIRA ROQUE - Deferido - processo de registro da Candidatura n 0600650- 23.2022.6.00.0000 6
LUIZ FELIPE CHAVES D'AVILA - Deferido - processo de registro da Candidatura n 0600661- 52.2022.6.00.0000 7 LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA - Deferido - processo de registro da Candidatura n 0600696- 12.2022.6.00.0000 8 PABLO
HENRIQUE COSTA MARÇAL - Cancelado - processo de registro da Candidatura n 0600638- 09.2022.6.00.0000 9
ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO - indeferido - processo de registro da Candidatura n
0600761-07.2022.6.00.0000 10 SIMONE NASSAR TEBET - deferido - processo de registro da Candidatura n 060069272.2022.6.00.0000 11 SOFIA PADUA MANZANO - deferido - processo de registro da Candidatura n 060063554.2022.6.00.0000 12 SORAYA VIEIRA THRONICKE - deferido - processo de registro da Candidatura n 060075330.2022.6.00.0000 13 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO - deferido - processo de registro da Candidatura n
0600693-57.2022.6.00.0000 Cabe-me alertar que no link referenciado (site do TSE - pesquisa aos candidatos à
presidência), é possível clicar em cima do nome de cada candidato e verificar cada processo de solicitação de candidatura.
Também é importante destacar que cada candidato possui um vice, que também está devidamente registrado. Com todo o
devido respeito à comissão organizadora, são inquestionáveis os dados presentes na página do próprio TSE, órgão
responsável pelas eleições no Brasil, onde é claro que tivemos 13 candidatos pleiteando a situação de candidato nas
eleições do corrente ano, sendo o registro deferido somente de 11 candidatos, os quais, tiveram votação nas eleições
ocorridas no dia 02 de outubro de 2022, portanto a afirmação de que tivemos 12 candidatos apontada como correta, não
representa a verdade. Por este motivo, solicito a anulação da questão por não possuir alternativa, dentre as apresentadas,
que corresponda com os fatos cravados na página do Tribunal Superior Eleitoral. Fonte: Site do Tribunal Superior Eleitoral Consulta por região - icone Brasil. https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/.
Inscrição: 221626
Data do Envio: 11/10/22 15:32
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Número da questão: 18
Nesta questão sobre os presidentes do Brasil a questão dizia que mesmo contando com os que tiveram a candidatura
revogada o número total deles era 12, mas no site do TSE
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos( acessado em 11/10/2022 as 8:19h)
é possível ver que a quantia de candidatos mesmo contado os impedidos era 13 e a referida questão não dava essa opção
de resposta.
Inscrição: 221787
Data do Envio: 11/10/22 15:45
O total dos candidatos incluindo os dois que tiveram suas candidaturas avaliadas pelo TSE, somam
13 (1-PABLO HENRIQUE COSTA MARÇAL
2-CIRO FERREIRA GOMES
3-JOSE MARIA EYMAEL
4-LUIZ FELIPE CHAVES D'AVILA
5-JAIR MESSIAS BOLSONARO
6-LEONARDO PÉRICLES VIEIRA ROQUE
7-LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
8-KELMON LUIS DA SILVA SOUZA
9-SIMONE NASSAR TEBET
10-SOFIA PADUA MANZANO
11-SORAYA VIEIRA THRONICKE
12-VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO
13-ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO)
Resposta essa que não esta prevista no gabarito. Portanto pede-se a anulação da questão.
fonte : https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
Inscrição: 230831
Data do Envio: 11/10/22 15:55
A questão solicita qual foi o número de candidatos que colocaram seus nomes para disputar a eleição presidencial no Brasil.
O gabarito provisório indica a resposta de alternativa "D" (12)
porém é possível verificar no site do TSE que foram 13 candidatos que colocaram seus nomes na disputa.
verificável no link:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
A questão não deixa claro que deseja saber a quantidade de candidatos que COLOCARAM SEUS NOMES PARA DISPUTA.
Não dizendo que deveria ser excluído o candidato que teve sua candidatura cancelada.
Dessa forma o total de candidatos que colocaram seus nomes para disputar a eleição foram TREZE, não havendo gabarito
para a questão nas alternativas, solicito cordialmente a banca a anulação da questão.
Fonte:https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
Inscrição: 248899
Data do Envio: 11/10/22 15:56
O total dos candidatos incluindo os dois que tiveram suas candidaturas avaliadas pelo TSE, somam
13 (1-PABLO HENRIQUE COSTA MARÇAL
2-CIRO FERREIRA GOMES
3-JOSE MARIA EYMAEL
4-LUIZ FELIPE CHAVES D'AVILA
5-JAIR MESSIAS BOLSONARO
6-LEONARDO PÉRICLES VIEIRA ROQUE
7-LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
8-KELMON LUIS DA SILVA SOUZA
9-SIMONE NASSAR TEBET
10-SOFIA PADUA MANZANO
11-SORAYA VIEIRA THRONICKE
12-VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO
13-ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO)
Resposta essa que não esta prevista no gabarito. Portanto pede-se a anulação da questão.
fonte : https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
Inscrição: 248965
Data do Envio: 11/10/22 15:59
Em relação a questão: Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres. o edital exige
conhecimentos de geografia e economia do estado do paraná, solicito a revisão e anulação dessa questão pois não é
assunto previsto em edital, tão menos o assunto deveria ser considerado com assunto de atualidades pois o porto de itapoá
já é líder em movimentação de containers desde 2020 como pode ser comprovado no link(https://www.guiamaritimo.com.br/
noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteine
res#:~:text=2020%2013%3A55-,Porto%20Itapo%C3%A1%20j%C3%A1%20%C3%A9%20o%20maior%20porto%20de%20S
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anta%20Catarina,do%20Estado%20de%20Santa%20Catarina.) ou seja a mais de 2 anos, não caracterizando assunto de
atualidades.
Inscrição: 250134
Data do Envio: 11/10/22 15:59
Na questão sobre os presidentes do Brasil o correto são 13 candidatos. É possível confirmar a informação no site
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ .
A questão não dava a opção da resposta correta.
Inscrição: 234569
Data do Envio: 11/10/22 16:03
Nesta questão sobre os presidentes do Brasil a questão dizia que mesmo contando com os que tiveram a candidatura
revogada o número total deles era 12, mas se olhar no site do TSE
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos( acessado em 11/10/2022 as 8:19h)
é possível ver que a quantia de candidatos mesmo contado os impedidos era 13 e a referida questão não dava essa opção
de resposta.
Inscrição: 238124
Data do Envio: 11/10/22 16:04
À banca examinadora, venho requerer a anulação da questão 18 e a atribuição dos pontos da mesma, pois de acordo com o
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, 11 candidatos disputaram à presidência:
Ciro Gomes (PDT) - 12 Constituinte Eymael (DC) - 27 Felipe D'Avila (Novo) - 30 Jair Bolsonaro (PL) - 22 Léo Péricles (UP) 80 Lula (PT) - 13 Padre Kelmon (PTB) - 14 Simone Tebet (MDB) - 15 Sofia Manzano (PCB) - 21 Soraya Thronicke (União
Brasil) - 44 Vera (PSTU).
Inscrição: 246906
Data do Envio: 11/10/22 17:30
Contestação de resposta - A questão pede qual é o maior Porto do Estado de Santa Catarina "em movimentação" de
contêineres - o Porto de Itapoá, alternativa C, foi indicada como sendo a resposta correta no gabarito provisório, sendo que,
de acordo com números divulgados no site da portonave (www.portonave.com.br) operadora do porto de Navegantes,"Em
fevereiro deste ano, a Portonave registrou 10 milhões de TEUs movimentados, tornando-se o único Porto de Santa Catarina
que atingiu o marco, além de permanecer entre os líderes nacionais como segundo maior Porto em movimentação de
contêineres do Brasil. Portanto, como citado acima, o Porto de Navegantes seria o maior "em movimentação" de contêineres
no Estado de Santa Catarina.
Inscrição: 247590
Data do Envio: 11/10/22 18:13
*Em relação a questão: Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres.* o edital exige
conhecimentos de geografia e economia do estado do paraná, solicito a revisão e anulação dessa questão *pois não é
assunto previsto em edital*, tão menos o assunto deveria ser considerado com assunto de atualidades pois o porto de itapoá
já é líder em movimentação de containers desde 2020 como pode ser comprovado no link(https://www.guiamaritimo.com.br/
noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteine
res#:~:text=2020%2013%3A55-,Porto%20Itapo%C3%A1%20j%C3%A1%20%C3%A9%20o%20maior%20porto%20de%20S
anta%20Catarina,do%20Estado%20de%20Santa%20Catarina.) ou seja a mais de 2 anos, não caracterizando assunto de
atualidades.
Inscrição: 227841
Data do Envio: 11/10/22 18:16
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE GUARATUBA – PR
Nos termos do item 10.1, IV, e 10.1.1do Edital nº 001/2022, a candidata vem por meio deste instrumento interpor RECURSO
ADMINISTRATIVO, a fim de que seja retificado o gabarito da questão 18 pelas razões e fundamentos que se seguem:
Questão -18. Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres?
A. Porto de Itajaí.
B. Porto de Tatames em São José.
C. Porto de Itapoá.
D. Porto de Navegantes.
E. Porto de Imbituba.
Fundamentos do Recurso: De acordo com o gabarito preliminar, a alternativa “C” é considerada correta. Entretanto, segundo
o ranking Datamar (empresa que fornece os dados sobre o comércio marítimo), o Porto de Navegantes ocupa a 2ª
colocação nacional em movimentação de contêineres no ano de 2021, já o Porto de Itapoá está na 4ª colocação neste
ranking (2021) nacional. Veja tabela atualizada com a movimentação de TEUS (Soma de contêineres (em TEUs) exportados
e importados entre janeiro e novembro 2021)
https://www.nsctotal.com .br/colunistas/pedro-m achado/sc-portos-exportacoes-im portacoes-cargas-2021
Data maximavenia, o dado de que o Porto de Itapoá é o que mais movimenta contêineres está equivocado, pois conforme o
ranking divulgado pela ANTAQ, essa classificação se refere ao ano de 2019.
Nesse sentido, tendo em vista que o Porto de Navegantes atualmente é o Porto de Santa Catarina mais bem classificado em
movimentação de contêineres, requer-se que o Gabarito correto seja considerado a alternativa “D”, e, por consequência,
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seja alterado o gabarito da questão para opção correta letra “D. Porto de Navegantes” ou que a questão seja anulada.
Inscrição: 222927
Data do Envio: 11/10/22 19:22
Solicito anulação da Questão, visto a mesma não constar o período a ser considerado para a resposta. Segundo a ANTAQ
no ano de 2021 o porto que mais teve movimentação foi o de navegantes segundo gráficos
(http://ea.antaq.gov.br/ea/code/movimentacao_container.html) em outros períodos tendo mudanças, mas o porto de Itapoá
sempre permanecendo em colocações segundarias.
Desta maneira visto a questão não estipular período de análise para a resposta solicito a anulação desta questão (18).
Por fim deixo está matéria, que aponta Itapoá na 4º colocação, para complementar minha solicitaçãohttps://www.nsctotal.co
m.br/colunistas/pedro-machado/sc-portos-exportacoes-importacoes-cargas-2021?utm_source=WhatsApp&utm_medium=Lin
k&utm_campaign=Social+Share
Inscrição: 230197
Data do Envio: 11/10/22 19:41
o gabarito informa a resposta certa a letra "D", porém no site do TSE, o total de candidatos à presidência em 2022 é 13;
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/
Inscrição: 237629
Data do Envio: 11/10/22 20:36
Boa noite senhores professores e senhoras professoras, venho respeitosamente solicitar o que se segue:
Em relação à questão de número 18 (dezoito), da prova de Profissional de Educação Física, pela qual sou concursante e
participo deste certame: "Qual é o maior porto do Estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres?"
O Edital 01/2022 - Concurso Público - Prefeitura Municipal de Guaratuba, Estado do Paraná,exige conhecimentos de
Geografia e Economia do Estado do Paraná, assim sendo, solicito a revisão e consequente, anulação desta questão pois
não se trata de assunto previsto em edital, tão menos o tema deve ser considerado como "assunto de atualidades", uma vez
que o Porto de Itapoá, Estado de Santa Catarina, já é líder em movimentação de containeres desde o ano de 2.020, como
pode ser comprovado no link a seguir,<https:/www.guiamaritimo.co..br/noticias/portos/potro-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-san
ta-catarina-e-o-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-containeres#:~:text=2020%2013%3A55-,Porto%20Itapo%C3A9%20Sa
nta%Catarina,do20Estado%20%de%20Santa%20Catarina.>, ou seja, a mais de 02 (dois) anos, não caracterizando de forma
alguma, um assunto de atualidades.
Por fim aguardo ansiosamente o deferimento deste recurso.
A t e n t a m e n t e ,
Candidato Marcelo Riskalla Pimenta.
Inscrição: 256699
Data do Envio: 11/10/22 21:50
Em relação a questão: Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres. o edital exige
conhecimentos de geografia e economia do estado do Paraná, solicito a revisão e anulação dessa questão pois não é
assunto previsto em edital, tão menos o assunto deveria ser considerado com assunto de atualidades pois o porto de Itapoá
já é líder em movimentação de containers desde 2020 como pode ser comprovado no link(https://www.guiamaritimo.com.br/
noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteine
res#:~:text=2020%2013%3A55-,Porto%20Itapo%C3%A1%20j%C3%A1%20%C3%A9%20o%20maior%20porto%20de%20S
anta%20Catarina,do%20Estado%20de%20Santa%20Catarina.) ou seja a mais de 2 anos, não caracterizando assunto de
atualidades.
Inscrição: 257287
Data do Envio: 11/10/22 21:11
Resposta correta alternativa A.
"Porto de Itajaí (SC)
Se apresenta como principal porto da região e é considerado o segundo maior do país em movimentação de contêineres.
Atua principalmente com exportação de plásticos, carvão vegetal e madeira." Disponível em:<https://datalogistica.com.br/cas
es/confira-quais-sao-os-10-maiores-portos-brasileiros-e-suas-diferencas/#:~:text=Porto%20de%20Itaja%C3%AD%20(SC),pl
%C3%A1sticos%2C%20carv%C3%A3o%20vegetal%20e%20madeira.>
Inscrição: 241031
Data do Envio: 11/10/22 21:41
Questão sem gabarito.
O número de candidatos que se inscreveram para a disputa presidencial foi "13" e não "12" como é trazido pelo gabarito.
Temos esse informação ao acessar o site:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2022/2040602022/BR/candidatos
Inscrição: 252637
Data do Envio: 11/10/22 21:50
INFELIZMENTE,OUTRA QUESTÃO QUE FERE O CÓDIGO ELEITORAL DO TSE AO FAZER MENÇÃO A CANDIDATOS
,NESSE CASO, À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DURANTE O PERÍODO ELEITORAL,AINDA
EM VIGÊNCIA,JÁ QUE O PLEITO SE EXTENDEU AO SEGUNDO TURNO.OUTRA SITUAÇÃO É A INFORMAÇÃO
CONFUSA DO ENUNCIADO QUE REFERE SOBRE DOIS CANDIDATOS QUE FORAM AVALIADOS,COMO SE OS
DEMAIS NÃO TIVESSEM SIDO SUBMETIDOS À AVALIAÇÃO PARA TEREM SUAS CANDIDATURAS
CONFIRMADAS.DIANTE DO EXPOSTO,A QUESTÃO DEVE SER ANULADA.
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Inscrição: 228726
Data do Envio: 11/10/22 22:28
Há divergência na afirmação do gabarito provisório que afirma que o maior porto do estado de Santa Catarina em
movimentação de Contêineres é o porto de Itapoá. O próprio site do porto de Itapoá se coloca como o terceiro em
movimentação de contêineres (atrás do Porto de Santos e de Itajaí) (referencia:
https://www.portoitapoa.com/porto-itapoa-maior-crescimento-entre-os-top-5/); enquanto que a cidade de Itajaí divulga que
seu porto é o segundo maior em movimento de contêineres
(https://www.youtube.com/watch?v=wQ4ncDG-Owc&ab_channel=Munic%C3%ADpiodeItaja%C3%AD),ficando apenas atrás
de Santos.
Considerando que a pergunta da questão 18 refere-se a movimento de contêineres, e não a maior porto em tamanho,
capacidade logística ou exportação, dessa forma, as informações divulgadas apontam para outra resposta, e ainda, se
considerarmos as movimentações de 2021 (ano completo), o porto de Navegantes possuiu maior número de contêineres
movimentados em 2021, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (vide:
http://ea.antaq.gov.br/ea/code/movimentacao_container.html). Desta forma, peço a anulação por divergência entre as fontes
e o gabarito provisório.
Inscrição: 248782
Data do Envio: 11/10/22 22:31
A resposta correta seria Itajaí.
Inscrição: 228282
Data do Envio: 12/10/22 8:35
De acordo com a empresa PRONTA SERVIÇOS CONTÁBEIS, de Santa Catarina. Navegantes é o porto com mais
movimentação.
Inscrição: 243795
Data do Envio: 12/10/22 9:15
Maior porto do estado de Santa Catarina, é ITAJAÍ, OPÇÃO A.
Fonte; https://openmarket.com.br/descubra-as-vantagens-de-santa-catarina-contar-com-5-portos/
Inscrição: 252676
Data do Envio: 12/10/22 10:14
Questão 18) Solicito anulação dessa questão, tendo em vista o fato nela trazer o período a ser considerado para a resposta.
Pois, segundo a ANTAQ no ano de 2021 o porto que mais teve movimentação foi o de navegantes segundo gráficos
(http://ea.antaq.gov.br/ea/code/movimentacao_container.html) em outros períodos tendo mudanças, mas o porto de Itapoá
sempre permanecendo em colocações segundarias. Desta forma visto a questão não especificar o período de análise para a
resposta, solicita-se sua anulação.
Inscrição: 240275
Data do Envio: 12/10/22 12:17
Nesta questão sobre os presidentes do Brasil a questão dizia que mesmo contando com os que tiveram a candidatura
revogada o número total deles era 12, mas se olhar no site do TSE
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos( acessado em 11/10/2022 as 8:19h)
é possível ver que a quantia de candidatos mesmo contado os impedidos era 13 e a referida questão não dava essa opção
de resposta.
Inscrição: 252897
Data do Envio: 12/10/22 12:46
Peço pela anulação desta questão.
Considerando que o nome de Roberto Jefferson (PTB), que teve a candidatura indeferida, foi substituído pelo nome de
Padre Kelmon, foram 13 os candidatos que colocaram seus nomes para disputar a eleição presidencial no Brasil. São eles:
Ciro Gomes; Felipe D’Avila; Jair Bolsonaro; José Maria Eymael; Léo Péricles; Lula; Pablo Marçal; Padre Kelmon; Roberto
Jefferson; Simone Tebet; Sofia Manzano; Soraya Thronicke; Vera Lúcia.
Inscrição: 246285
Data do Envio: 12/10/22 14:02
O referido recurso faz menção ao quesito de nº 18 da prova objetiva tendo em vista duas motivações. A primeira baseia-se
no fato de que o anexo IV referente aos conteúdos programáticos – Conhecimentos Gerais e Legislação nível (Nível
Superior) – não alude em momento algum “conhecimentos pertinentes ao Estado de Santa Catarina”, pelo contrário o que a
norma editalícia exprime são “Tópicos da História e da Geografia do PARANÁ. Conhecimentos de História e Geografia sobre
o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de Guaratuba – PR”, de modo que a questão
contraria o anexo correspondente. Outrossim, o edital não explicitou no tocante a atualidade, o marco temporal pertinente ao
item: “Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade,
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas
v i n c u l a ç õ e s
históricas”, de maneira que a depender do ano pesquisado o título de “maior porto do Estado de Santa Catarina em
movimentação de contêineres” varia, fato que também fomenta a revisão da alternativa. Dito isso, solicita-se o deferimento
do pedido de anulação.
Inscrição: 240577
Data do Envio: 12/10/22 14:38
Solicito a anulação da questão pois não possui resposta correta.
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Ao consultar o site oficial do TSE (https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e544/resultados/cargo/1),
verifica-se que são 11 candidatos a presidente que disputaram as eleições, ou seja, tiveram as candidaturas deferidas.
O

gabarito

está

como

assertiva

correta

a

letra

"D"

afirmando

como

número

correto

12

candidatos.

Ao consultar o site oficial, verificamos que na divulgação de "candidaturas e contas eleitorais" foram 13 nomes divulgados,
sendo um indeferido e outro cancelado, portanto, mesmo que o examinador tivesse verificado essa informação no site
oficial, a prova possui o número 13 como alternativa a ser marcada.
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos)
Inscrição: 250545
Data do Envio: 12/10/22 15:15
O teor da resposta é ambíguo visto que entre os anos de 2020 à 2022, os portos de Itapoá, Itajaí e Navegantes transitaram
na colocação de maior porto em movimentação de contêiners. Além disso, a questão não especifica o período de tempo,
podendo assim ser qualquer um deles dependendo de quando a questão foi formalizada.
Inscrição: 248399
Data do Envio: 12/10/22 15:33
Solicito anulação da questão pois não se enquadra nos conteúdos programáticos para prova de conhecimentos gerais e
legislação. A questão trata de um porto pertencente a Santa Catarina, e na relação trazia aspectos do Paraná.
Inscrição: 249403
Data do Envio: 12/10/22 16:18
Segundo notícia de 07 de Junho de 2022 do Portal Conexos, disponível em:
h t t p s : / / w w w . c o n e x o s . c o m . b r / p o r t o s - b r a s i l e i r o s - 1 0 - m a i o r e s /
Com dados atualizados com o fechamento do ano de 2021, o Porto de São Francisco do Sul-SC é o nono maior do Brasil e
o único na lista dos 10 maiores portos brasileiros, com isso o maior de Santa Catarina.
Visto que o edital não informa uma fonte de consulta para essa questão e que a fonte citada trata-se de uma publicação
recente, com dados atualizados, a questão deve ser anulada pois a resposta correta não encontra-se entre as alternativas
disponibilizadas.
Inscrição: 245044
Data do Envio: 12/10/22 17:38
O presente recurso solicita anulação da questão 18, uma vez que a questão trata de outro estado (Santa Catarina).
Ressalta-se que o Edital Concurso Público nº 001/2022 de Guaratuba e seu anexo III (Conteúdo Programático) prevê o
estudo da história e geografia do PARANÁ e do município de Guaratuba.
Inscrição: 232564
Data do Envio: 12/10/22 17:59
De acordo com o TCE houve 13 candidatos inscritos, sendo que apenas 11 tiveram situação deferida para concorrer a vaga
à Presidência da República. Fonte: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
Sendo assim a questão não tem alternativa correta.
Inscrição: 235588
Data do Envio: 12/10/22 19:59
A questão deve ser anulada porque não estabelece um critério objetivo para “candidatos que colocaram seu nome para
disputar a eleição”. Primeiro, porque pela legislação eleitoral são partidos ou federações que apresentam as candidaturas
para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A questão considerou, então, o número de candidatos que tiveram seus pedidos de
registro apresentado no TSE? Ou, considerou como “candidatos que colocaram seus nomes para disputar a eleição”
internamente nos partidos? Fato é que não está claro.
Além disso, meios de comunicação sérios e comprometidos com a checagem noticiaram de forma inequívoca, no mês de
setembro, mesma data mencionada na questão, que eram onze candidatos. Vejamos alguns exemplos:
“A corrida eleitoral pela vaga no Palácio do Planalto já começou. Os candidatos à Presidência da República nas eleições de
2022 estão aptos a pedir votos e fazer campanha pelo país. Onze candidatos a presidente estão na disputa que terá o
primeiro turno no dia 2 de outubro.”. Reportagem do dia 19 de setembro, assinada pelas jornalistas Danielly Fernandes e
Jéssica
Viana.
Fonte:
https://www.jota.info/eleicoes/candidatos-a-presidencia-em-2022-quem-sao-19092022
A mesma informação aparece no Uol, um dos mais respeitados meios jornalísticos do país.
“A corrida ao Palácio do Planalto conta com 11 candidatos a presidente da República nas Eleições 2022. O primeiro turno do
pleito acontecerá no dia 2 de outubro. Além da presidência, estão em disputa os cargos de governador, senador, deputado
federal e deputado estadual.”, reportagem de 19 de setembro de 2022. Fonte:https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/09/19/
veja-quem-sao-os-candidatos-a-presidente-da-republica-nas-eleicoes-2022.htm
Outro meio jornalístico de reputação ilibada evidenciou no título da reportagem, em 16 de agosto, quantos candidatos
estavam na disputa: “Conheça os 11 candidatos à Presidência; campanha começa hoje (16/8)”. Fonte:https://www.correiobra
ziliense.com.br/politica/2022/08/5029614-conheca-os-11-candidatos-a-presidencia-campanha-comeca-hoje-16-8.html
Ficamos nesses exemplos, mas tantos outros na mídia brasileira poderiam ser arrolados.
Por fim, o argumento mais claro é o próprio resultado das eleições, segundo o TSE: onze candidatos foram votados.
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Portanto, é inequívoca a controvérsia da questão 18. Afinal, qual critério para definir ‘candidato’ foi utilizado? Os que tiveram
seus nomes aprovados em convenção? Os que fizeram pedidos no TSE? Os que colocaram seus nomes em campanha no
mês de setembro?
Por isso é necessário anular a questão.
Inscrição: 222931
Data do Envio: 12/10/22 20:09
Nesta questão sobre os presidentes do Brasil a questão dizia que mesmo contando com os que tiveram a candidatura
revogada o número total deles era 12, mas se olhar no site do TSE
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos( acessado em 11/10/2022 as 8:19h)
é possível ver que a quantia de candidatos mesmo contado os impedidos era 13 e a referida questão não dava essa opção
de resposta.
Inscrição: 224627
Data do Envio: 12/10/22 21:09
Nesta questão sobre os presidentes do Brasil a questão dizia que mesmo contando com os que tiveram a candidatura
revogada o número total deles era 12, mas se olhar no site do TSE
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos( acessado em 11/10/2022 as 8:19h)
é possível ver que a quantia de candidatos mesmo contado os impedidos era 13 e a referida questão não dava essa opção
de resposta.
Inscrição: 237298
Data do Envio: 12/10/22 21:07
*Em relação a questão: Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres.* o edital exige
conhecimentos de geografia e economia do estado do paraná, solicito a revisão e anulação dessa questão *pois não é
assunto previsto em edital*, tão menos o assunto deveria ser considerado com assunto de atualidades pois o porto de itapoá
já é líder em movimentação de containers desde 2020 como pode ser comprovado no link(https://www.guiamaritimo.com.br/
noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteine
res#:~:text=2020%2013%3A55-,Porto%20Itapo%C3%A1%20j%C3%A1%20%C3%A9%20o%20maior%20porto%20de%20S
anta%20Catarina,do%20Estado%20de%20Santa%20Catarina.) ou seja a mais de 2 anos, não caracterizando assunto de
atualidades.
Inscrição: 238850
Data do Envio: 12/10/22 21:07
Solicito a anulação a questão, pois haviam 11 candidatos na disputa, e não havia esta opção.
https://valor.globo.com/politica/eleicoes-2022/noticia/2022/09/26/quais-sao-os-numeros-nas-urnas-dos-candidatos-a-preside
n c i a - e m - 2 0 2 2 . g h t m l
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/09/19/veja-quem-sao-os-candidatos-a-presidente-da-republica-nas-eleicoes-2022.ht
m
Inscrição: 232651
Data do Envio: 12/10/22 21:33
A questão "Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres?" não está prevista no
e d i t a l .
O edital 001/2022 prevê questões sobre tópicos sobre a história e geografia do Paraná. Ademais, o porto de Itapoá é
considerado o porto com maior movimentação de containers há mais de dois anos, como segue o trecho:
"Resultados publicados pela ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários, traz o Porto Itapoá na primeira posição
entre os portos movimentadores de contêineres do Estado de Santa Catarina. No Brasil, o Terminal ocupa a terceira
p o s i ç ã o .
Segundo os dados da ANTAQ, o incremento em Itapoá foi o maior entre os seis maiores portos brasileiros, de 15,92%, com
735 mil TEUS movimentados em 2019 – dados preliminares divulgados pelo porto em janeiro apontavam crescimento de
1 4 % . "
R E F E R Ê N C I A
https://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-bras
il-em-movimentacao-de-conteineres
Inscrição: 246016
Data do Envio: 12/10/22 21:39
Conforme informações contidas no link: https://www.fazcomex.com.br/comex/portos-brasileiros/
“Regional e de médio porte, em Santa Catarina, opera então com a agroindústria e madeira, eletroeletrônica e indústrias
mecânica e têxtil. É o principal porto da região, sendo o segundo maior do país em movimentação de contêineres, atuando
como porto de exportação, escoando quase toda a produção do Estado. É um porto público que no ano de 2020 até
dezembro movimentou então cerca de 6.448.201 toneladas.”
Ainda, no mesmo site encontramos a seguinte informação:
“É um dos principais portos brasileiros, o Porto de Santos, é um porto estatal localizado no estuário de Santos na costa do
Estado de São Paulo. Além de ser o maior do país em movimentação por tonelagem de cargas é o maior em movimentação
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de contêineres.”
Sendo assim, é possível considerar que o porto de Itajaí é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de
contêineres. Além disso, o enunciado da questão não deixou claro se estariam sendo levados em consideração os apenas
os portos secos, causando ambiguidade e confusão no momento da resposta.
Inscrição: 257781
Data do Envio: 12/10/22 21:54
Os dados publicados pela Agencia Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAC) em 17/02/2022 mostram que o porto que
mais movimenta containers em Santa Catarina é o Porto de São Francisco do Sul.
A informação está disponível na página
https://www.gov.br/antaq/pt-br/noticias/2022/setor-portuario-movimenta-1-2-bilhao-de-toneladas-de-cargas-em-2021#:~:text=
A%20movimenta%C3%A7%C3%A3o%20de%20cont%C3%AAineres%2C%20por,portu%C3%A1rio%20foi%20tamb%C3%A
9 m % 2 0 d e % 2 0 1 1 % 2 5 .
e no documento:
https://www.gov.br/antaq/pt-br/noticias/2022/setor-portuario-movimenta-1-2-bilhao-de-toneladas-de-cargas-em-2021/anuario2021-vf-003.pdf
Inscrição: 239290
Data do Envio: 12/10/22 22:31
À Banca Examinadora do Concurso Público Edital nº 019-2022, destinado ao cargo de Médico Saúde da Família: Conforme
publicação do gabarito preliminar, a questão de número 18, que corresponde a disciplina de Conhecimentos
Gerais/Legislação, tem como gabarito a seguinte alternativa: “D – 12 (Candidatos à Presidência da República).” A alternativa
apontada pela banca como a questão correta não corresponde ao total de candidatos registrados no Portal do TSE, como
pode ser averiguado no sitio: “https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos",
sendo no total de 11 candidatos, quais sejam: CIRO FERREIRA GOMES, JOSE MARIA EYMAEL, LUIZ FELIPE CHAVES
D'AVILA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, LEONARDO PÉRICLES VIEIRA ROQUE, KELMON LUIS DA SILVA SOUZA, LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA, SIMONE NASSAR TEBET, SOFIA PADUA MANZANO, SORAYA VIEIRA THRONICKE e VERA
LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO. Sendo que a pessoa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO teve
seu pedido indeferido e PABLO HENRIQUE COSTA MARÇAL foi cancelado registro, o que totalizaria 13 pessoais, sendo
portanto, invalidada a questão, pois não corresponde ao total verídico de registro consoante acima demonstrado. Ante o
exposto, faz-se necessário a anulação da questão.
Inscrição: 253026
Data do Envio: 12/10/22 22:46
O gabarito provisório da questão, alternativa D, afirma que o número de candidatos à Presidência da República na eleição
de 2022 foi 12, incluindo os dois que tiveram suas candidaturas avaliadas pelo TSE. No entanto, no site do TSE, consta a
informação de que foram 13 candidaturas, incluindo a de Pablo Marçal, cancelada, e a de Roberto Jefferson, indeferida,
como disposto a seguir:
CIRO FERREIRA GOMES - Deferido
JOSE MARIA EYMAEL - Deferido
LUIZ FELIPE CHAVES D'AVILA - Deferido
JAIR MESSIAS BOLSONARO - Deferido
LEONARDO PÉRICLES VIEIRA ROQUE - Deferido
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA - Deferido
PABLO HENRIQUE COSTA MARÇAL - Cancelado
KELMON LUIS DA SILVA SOUZA - Deferido
ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO - Indeferido
SIMONE NASSAR TEBET - Deferido
SOFIA PADUA MANZANO - Deferido
SORAYA VIEIRA THRONICKE - Deferido
VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO - Deferido
Fonte: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
Sendo assim, por não haver alternativa correspondente ao número correto de candidatos, solicito a anulação da questão.
Inscrição: 258440
Data do Envio: 12/10/22 22:34
No site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) constam 11 candidatos que concorreram ao cargo de Presidente do Brasil no 1º
turno das eleições de 2022: Lula, Jair Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Thronicke, Felipe D'avila, Padre
Kelmon, Léo Péricles, Sofia Manzano, Vera, Constituinte Eymael. Disponível em:
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e544/resultados
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Assim sendo, não há alternativa correta, restando à banca a anulação da questão.
Inscrição: 250205
Data do Envio: 12/10/22 22:39
Porto de Itajaí (SC)
Se apresenta como principal porto da região e é considerado o segundo maior do país em movimentação de contêineres.
Atua principalmente com exportação de plásticos, carvão vegetal e madeira.
https://datalogistica.com.br/cases/confira-quais-sao-os-10-maiores-portos-brasileiros-e-suas-diferencas/disponível
em
julho/2022 e acesso em 11/10/2022.
Inscrição: 255494
Data do Envio: 12/10/22 23:03
A questão número 18, a qual solicita para assinalar o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de
contêineres, foi indicado como gabarito porto de Itapoá, porém, de acordo com a Agência Nacional (ANTAQ), o maior porto
com movimento de contêineres tanto nos anos de 2021 e 2022 é o Porto de Navegantes, em SC.
Dessa forma, solicito retificação do gabarito para o Porto de Navegantes.
Segue dados estatísticos abaixo, como também relatório da FIESC, produzidos com os dados da Antaq.
Link para relatório da FIESC, PÁGINA 3.
Principal porto: PORTONAVE, a qual pertence o Porto de Navegantes.
https://fiesc.com.br/sites/default/files/publications/MOVIMENTACAO%20PORTUARIA%20DE%20SC%20-%20JULHO%202
0 2 2 . p d f
Segue dados direto do site da ANTAQ:
Porto de Navegantes: Janeiro a Junho de 2022: 621.250 TEUS
Porto de Itapoá: Janeiro a Junho de 2022: 504.763 TEUS
Fonte:http://ea.antaq.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=painel%5Cantaq%20-%20anu%C3%A1rio%202014%20-%
2 0 v 0 . 9 . 3 . q v w& l a n g = p t - B R & h o s t = Q V S % 4 0 g r a n e l e i r o & a n o n ym o u s =t r u e
(Site: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) – Consulta às 21:00h, dia 12/10/2022)
Registros de 2021:
Porto de Navegantes: Janeiro a Dezembro de 2021: 1.097.456 TEUS
Porto de Itapoá: Janeiro a Dezembro de 2021: 775.137 TEUS
Fonte:http://ea.antaq.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=painel%5Cantaq%20-%20anu%C3%A1rio%202014%20-%
2 0 v 0 . 9 . 3 . q v w& l a n g = p t - B R & h o s t = Q V S % 4 0 g r a n e l e i r o & a n o n ym o u s =t r u e
(Site: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) – Consulta às 22:00h, dia 12/10/2022)
Inscrição: 243071
Data do Envio: 12/10/22 23:12
O gabarito provisório considera o porto de Itapoá como sendo o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação
de conteineres, entretanto este cenário mudou, na época de aplicação da prova do concurso o porto de Navegantes já havia
ganhado o título de maior porto privado do Brasil em movimentação de conteineres, sendo o porto de Itapoá também de
categoria privada.
Fonte de referência: https://www.portonave.com.br/pt/noticias/5335/
Inscrição: 240169
Data do Envio: 12/10/22 23:27
Prezado examinador, entendo que existe equívoco no gabarito na questão 18 do caderno de historiador, pois ela está
confusa quando traz “candidatos que colocaram seu nome para disputar a eleição”. Primeiro, porque pela legislação eleitoral
são partidos ou federações que apresentam as candidaturas para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A questão considerou,
então, o número de candidatos que tiveram seus pedidos de registro apresentado no TSE? Ou, considerou como
“candidatos que colocaram seus nomes para disputar a eleição” internamente nos partidos? Fato é que não está claro. Além
disso, meios de comunicação noticiaram que eram onze candidatos. Como o site UOL: “A corrida ao Palácio do Planalto
conta com 11 candidatos a presidente da República nas Eleições 2022. O primeiro turno do pleito acontecerá no dia 2 de
outubro. Além da presidência, estão em disputa os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual.”,
reportagem de 19 de setembro de 2022. Fonte:https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/09/19/veja-quem-sao-os-candidatosa - p r e s i d e n t e - d a - r e p u b l i c a - n a s - e l e i c o e s - 2 0 2 2 . h t m .
Outro meio jornalístico de reputação ilibada evidenciou no título da reportagem, em 16 de agosto, quantos candidatos
estavam na disputa: “Conheça os 11 candidatos à Presidência; campanha começa hoje (16/8)”. Fonte:https://www.correiobra
ziliense.com.br/politica/2022/08/5029614-conheca-os-11-candidatos-a-presidencia-campanha-comeca-hoje-16-8.html. Além
de tudo isso, é necessário observar que o site do TSE existem 13 candidaturas registradas, mostrando mais uma
discrepância da questão. Fonte:https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/f?p=1002:20:15829683572054:::RP,20:P20_BACK,P20_DS_
C A R G O , P 2 0 _ S G _ U F , P 2 0 _ N M _ R E G I A O , P 2 0 _ N M _ U E : 3 , P r e s i d e n t e , , , .
Portanto, é bem clara as controvérsias da questão 18. Afinal, qual critério para definir ‘candidato’ foi utilizado? Os que
tiveram seus nomes aprovados em convenção? Os que fizeram pedidos no TSE? Ou mesmo alguém se autoproclame
c a n d i d a t o .
Assim, a questão 18 deve ser anulada.
Inscrição: 256028
Data do Envio: 12/10/22 23:37
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Segundo o site do TSE, em 2022 tivemos 13 registros de candidatos à presidência. Dois deles foram cancelados, totalizando
11 candidatos com seus nomes na urna. Em nenhuma das alternativas constam essas opções.
Inscrição: 247365
Data do Envio: 12/10/22 23:56
A referida questão (Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres?) tem como tema
central a movimentação de um porto que faz parte do Estado de Santa Catarina. Solicito a revisão e anulação dessa
questão, pois o edital do concurso especifica como conteúdo programático conhecimentos de “tópicos da História e
Geografia do Paraná”. O Porto de Itapoá, ainda que vinculado a cidade vizinha, não tem relação direta com a cidade de
Guaratuba, não sendo tema que aborda debate sobre “Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética,
e educação ambiental na abrangência municipal”, conforme edital.
Além disto o Porto de Itapoá alcançou a liderança em movimentação de contêineres há mais de dois anos, não sendo tema
de atualidade, como pode ser comprovado no link:https://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maiorporto-de-santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteineres#:~:text=2020%2013%3A55-,Porto%2
0Itapo%C3%A1%20j%C3%A1%20%C3%A9%20o%20maior%20porto%20de%20Santa%20Catarina,do%20Estado%20de%
20Santa%20Catarina
Inscrição: 220982
Data do Envio: 13/10/22 3:08
Venho por este respeitosamente solicitar aos examinadores que seja revisto questão 18 - Nível
Superior - Enfermeiro - Manhã
conforme conteúdo programático cita Tópicos da História e da Geografia do PARANÁ.
A questão trás sua estrutura sobre o Estado de Santa Catarina, entretanto ainda sinalizo que o
Porto de São francisco é destaque em movimentação de containereres , esta entre os 34 portos
públicos , sendo o 7° maior em cargas, e o primeiro em santa catarina.
mas não há alternativa com o porto de São francisco.
Respeitosamente solicito anulação da questão
FONTE:https://www.prontasc.com.br/portos-de-santa-catarina-desempenho2021/#:~:text=O%20desempenho%20do%20Por
t o % 2 0 d e % 2 0 S % C 3 % A 3 o % 2 0 F r a n c i s c o & t e x t = D e s t
aque%20para%20o%20total%20de,%2C%2014%25%20maior%20que%202020.
Justificativa:
Inscrição: 229956
Data do Envio: 13/10/22 5:29
O Edital na página 69, disciplina o conhecimento exigido para o referido cargo, limitando as abordagens aos Estado do
Paraná e ao município de Guaratuba Paraná. O conteúdo da questão de número 18, questiona sobre conhecimento gerais
do Estado de Santa Catarina, ou seja, incompatível com o edital publicado.
Ressalta-se que o tema de “movimentação de contêineres” em outro Estado se quer é relevante para o cargo para o qual a
prova foi elaborada que deveria mensurar o conhecimento para o exercício do cargo de analista fiscal, ou seja, operações
com tributação de competência municipal do município de Guaratuba/PR.
Pelo exposto a referida questão deve ser anulada.
Inscrição: 220208
Data do Envio: 13/10/22 7:34
Em relação a questão: Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres. o edital exige
conhecimentos de geografia e economia do estado do Paraná, solicito a revisão e anulação dessa questão pois não é
assunto previsto em edital, tão menos o assunto deveria ser considerado com assunto de atualidades pois o porto de Itapoá
já é líder em movimentação de containers desde 2020 como pode ser comprovado no link(https://www.guiamaritimo.com.br/
noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteine
res#:~:text=2020%2013%3A55-,Porto%20Itapo%C3%A1%20j%C3%A1%20%C3%A9%20o%20maior%20porto%20de%20S
anta%20Catarina,do%20Estado%20de%20Santa%20Catarina.) ou seja ha mais de 2 anos, não caracterizando assunto de
atualidades.
Inscrição: 253212
Data do Envio: 13/10/22 7:58
Segundo o
site
do
TSE
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
o número correto de candidatos à presidência em 2022 (candidaturas deferidas) foi de 11 pessoas, resposta que não é
apresentada entre as alternativas.
Inscrição: 230252
Data do Envio: 13/10/22 8:42
O conteúdo da questão de número 18 do caderno de provas do cargo de Psicólogo, NÃO está previsto no "Anexo III Conteúdo Programático para o concurso Público 001/2022", do edital 001/2022, área de "Conhecimentos Gerais e
Legislação" do ensino superior. Assim sendo, a não previsão do conteúdo em edital é evidente razão de anulação da
referida questão.
Inscrição: 236992
Data do Envio: 13/10/22 9:06
A questão 18, do conteúdo de Conhecimentos Gerias e Legislação. Trouxe uma questão cujo conteúdo não estava previsto
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para o nível superior, cargo Assistente Social. Como descrito no edital: "Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais
como: segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações históricas. Tópicos da História e da
Geografia do PARANÁ. Conhecimentos de História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a
economia da cidade de Guaratuba - PR. Temas que abordam debates sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação,
cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de Guaratuba -PR Lei
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guaratuba - PR; lei que dispõe sobre o plano de
carreiras, cargos e remuneração dos servidores do município de Guaratuba - PR, lei que cria o manual de descrição de
cargos dos servidores públicos do município de Guaratuba - PR, bem como suas alterações; lei que dispõe sobre a estrutura
administrativa da prefeitura municipal de Guaratuba - PR e dá outras providências, bem como suas alterações."
Ou seja, essa questão não traz um tópico atual, nem mesmo entra nos conteúdos do estado do Paraná que são pedidos no
edital. Com base nessas informações que colocam a questão 18 contra o que foi exposto em edital solicito respeitosamente
a anulação da referida questão.
Inscrição: 250215
Data do Envio: 13/10/22 9:29
De acordo com o site https://www.fazcomex.com.br/comex/portos-brasileiros/ em notícia de setembro de 2022, o porto de
Itajaí-SC "É o principal porto da região, sendo o segundo maior do país em movimentação de contêineres, atuando como
porto de exportação, escoando quase toda a produção do Estado. É um porto público que no ano de 2020 até dezembro
movimentou então cerca de 6.448.201 toneladas."
Dessa forma, o gabarito deveria ser alterado para a letra "A" como correta.
Inscrição: 225361
Data do Envio: 13/10/22 9:41
Na prova de Analista de Tributos, a questão 18 (Conhecimentos Gerais) o gabarito está em desacordo.
A questão versa sobre o maior porto em movimentação do contêiner.
De acordo com a ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviário) nos dados estatísticos, disponível emhttp://ea.antaq
.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=painel%5Cantaq%20-%20anu%C3%A1rio%202014%20-%20v0.9.3.qvw&lang=
pt-BR&host=QVS%40graneleiro&anonymous=true , o primeiro porto é o de Santos seguido por Paranaguá, e em terceiro o
Portonave (Porto de Navegantes). Em 12° está o porto de Itajaí.
Sendo assim solicito a alteração do gabarito para item D
Inscrição: 234294
Data do Envio: 13/10/22 9:36
A assertiva da questão, apresentada como correta, refere-se a 12 candidatos a presidência da república no pleito 2022,
todavia
no
site:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
encontramos 13 candidatos, o que demonstra a incorreção e portanto a anulação da questão.
Inscrição: 240089
Data do Envio: 13/10/22 14:57
Prezado examinador,
A questão de numero 18 possui a necessidade de anulação, pois as alternativas existentes não estão corretas.
A quantidade de candidatos à presidência em 2022 é de 11 candidatos. Sendo eles: "Jair Bolsonaro;
L u l a ;
Ciro Gomes;
Simone Tebet;
E y m a e l ;
Felipe D’Avila;
Léo Péricles;
Roberto Jefferson;
Sofia Manzano;
Soraya Thronicke;
Vera Lúcia."
Fonte: "Candidatos à presidência da República 2022" em:
https://brasilescola.uol.com.br/politica/candidatos-a-presidencia-da-republica-2022.htm
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Diante disso, não possui resposta correta a questão 18, pois o número 11, para resposta correta da questão é inexistente.
Inscrição: 227239
Data do Envio: 13/10/22 10:09
"QUAL O NÚMERO DE CANDIDATOS QUE COLOCARAM SEUS NOMES PARA DISPUTAR A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL
DO BRASIL?" Segundo o site do TSE - https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ - 13 (treze) candidatos colocaram seus
nomes para disputa da presidência da republica. Sendo 01 cancelado e 01 indeferido. Participando apenas 11 (onze) do
certame. Verificar em: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
Inscrição: 233084
Data do Envio: 13/10/22 12:02
De acordo com o TSE, foram 13 candidaturas iniciais para presidência da República, sendo que 2 foram canceladas no
decorrer do processo, totalizando 11 candidaturas válidas para o processo eleitoral de 2022.
Fonte: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2022/2040602022/BR/candidatos
Inscrição: 246857
Data do Envio: 13/10/22 10:21
Tendo em vista o edital 001/2022 do concurso o conteúdo programático para o nível superior, referente a conhecimentos
gerais e legislação menciona:
* Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes,
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia do PARANÁ. Conhecimentos de
História e Geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a
economia da cidade de Guaratuba - PR. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na
abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de Guaratuba -PR Lei que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guaratuba - PR; lei que dispõe
sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração dos servidores do município de
Guaratuba - PR, lei que cria o manual de descrição de cargos dos servidores públicos do
município de Guaratuba - PR, bem como suas alterações; lei que dispõe
administrativa da prefeitura municipal de Guaratuba - PR e dá outras providências, bem
como suas alterações.

sobre

a

estrutura

Conforme o significado de relevante: "que tem importância", não se qualifica dentro das premissas acima. A questão não
possui relevância em nível nacional. A mesma esta diretamente relacionada ao estado de Santa Catarina, não pertinente ao
estado do Paraná e ao município de Guaratuba.
Inscrição: 253098
Data do Envio: 13/10/22 10:31
Esta questão sobre as candidaturas ao Presidente do Brasil de 2022 não dá a opção correta correspondente ao número de
candidatos indicados.
Inscrição: 231502
Data do Envio: 13/10/22 10:38
Esta questão contempla conhecimentos gerais sobre o Estado de Santa Catarina, quando na verdade deveria ser do
Paraná, como consta no edital, como está descrito a seguir:
“Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações
históricas. Tópicos da História e da Geografia do PARANÁ. Conhecimentos de História e Geografia sobre o município, a
cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de Guaratuba - PR. Temas que abordam debates sobre Políticas
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na abrangência municipal. Lei Orgânica
do Município de Guaratuba -PR Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guaratuba - PR; lei
que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração dos servidores do município de Guaratuba - PR, lei que cria o
manual de descrição de cargos dos servidores públicos do município de Guaratuba - PR, bem como suas alterações; lei que
dispõe sobre a estrutura administrativa da prefeitura municipal de Guaratuba - PR e dá outras providências, bem como suas
a l t e r a ç õ e s ” .
Portanto, pede-se a anulação da questão.
Inscrição: 250717
Data do Envio: 13/10/22 11:13
A questão considera o Porto de Itapoá como o maior em exportação de contêiners. Porém segundo notícia pelo NSC Total
de janeiro de 2022. O porto de Navegantes foi o maior exportador de contêiners em 2021, seguido de Itapoá. Além disso, a
questão não informa a qual ano se refere. Devendo ser anulada ou mudança de gabarito.
Referência: https://www.nsctotal.com.br/colunistas/pedro-machado/sc-portos-exportacoes-importacoes-cargas-2021
Inscrição: 221036
Data do Envio: 13/10/22 16:23
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Esta questão questiona Porto de Santa Catarina. No Edital a cobrança de conteúdo estava indicada com assuntos
relacionado ao Estado do Paraná. Santa Catarina está situada no centro da região Sul do país. Possui apenas limites: ao
norte, com o Paraná, e está ao sul, com o Rio Grande do Sul. Portanto sua cobrança na prova seria incoerente.
Inscrição: 250925
Data do Envio: 13/10/22 12:03
A questão pergunta qual "o número de candidatos que colocaram seus nomes para disputar a eleição". Foram 13 inscrições
ao cargo de presidência nessas Eleições de 2022, sendo que uma delas foi cancelada e outra indeferida, portando,
concorreram, ao final, 11 candidaturas. Mas, não há nenhuma alternativa de resposta com as opções 11 ou 13 candidaturas.
Inscrição: 235560
Data do Envio: 13/10/22 12:34
Venho por meio deste requerer a anulação da questão de nº 18 da prova aplicada ao cargo de “Turismólogo", regida pelo
Edital 001/2022 da Prefeitura Municipal de Guaratuba/PR, pelos motivos a seguir expostos.
A questão tem o seguinte enunciado:
18. Neste ano de 2022, temos a corrida eleitoral pela vaga no Palácio do Planalto e ela já começou. Desde setembro de
2022, os candidatos à Presidência da República já estavam aptos a pedir votos e fazer campanha pelo país. Do total de
candidatos que se inscreveram, dois tiveram suas candidaturas avaliadas pelo TSE. Incluindo esses dois candidatos, qual
foi o número de candidatos que colocaram seus nomes para disputar a eleição presidencial do Brasil?
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12
E. 17
O gabarito oficial apontou como correta a alternativa “D”.
Todavia, do total de candidatos que se inscreveram, dois tiveram as candidaturas impugnadas, conforme exposto no próprio
enunciado da questão.
Em razão disso, mais um registro foi incluído para candidatura à Presidência da República, totalizando 13 (treze) o número
de candidatos que colocaram seus nomes para disputar a eleição presidencial do Brasil, sendo eles:
01)Ciro Gomes;
02)Felipe D’Avila;
03) Jair Bolsonaro;
04) José Maria Eymael;
05) Léo Péricles;
06) Luiz Inácio Lula da Silva;
07)Padre Kelmon;
08) Pablo Marçal;
09) Roberto Jefferson;
10) Simone Tebet;
11) Sofia Manzano;
12) Soraya Thronicke;
13) Vera Lúcia Salgado.
Com efeito, a alternativa “D”, tida por correta, indica o total de 12 (doze) nomes colocados à disputa presidencial do Brasil.
Porém, como a questão questiona o número de candidatos que se inscreveram, somando os que tiveram as candidaturas
avaliadas pelo TSE, com a impugnação do candidato Roberto Jefferson, foi possível a inclusão de um novo candidato, o
Padre Kelmon.
Registra-se, aqui, que o enunciado da questão não faz nenhuma ressalva, indagando acerca do número total de candidatos
que “colocaram seus nomes para disputar a eleição presidencial do Brasil”, inclusive com a consideração daqueles que
tiveram suas candidaturas impugnadas.
O total de 13 candidatos pode ser confirmado em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Jornal Estadão, acessível em:
https://www.estadao.com.br/politica/eleicoes/2022/candidatos/
(acesso
em
13/10/2022,
às
12h:15min).
Dessa forma, o número de candidatos que colocaram seus nomes para disputar a eleição presidencial do Brasil em 2022
equivale a 13 (treze), e não há, dentre as alternativas, nenhuma opção com o número correto de candidatos.
Por tais razões, requeiro a anulação da questão, dada a inexistência de alternativa correta, de modo a resguardar a lisura do
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certame e os princípios da vinculação ao edital, da proteção da confiança e da isonomia.
Nestes termos, pede deferimento.
Inscrição: 255544
Data do Envio: 13/10/22 12:37
Está questão é direta e pergunta a quantidade total de candidatos que colocaram seus nomes para disputar a eleição
presidencial do Brasil em 2022. As opções são, respectivamente: 6,8,10,12 e 17. Entretanto , a quantidade correta seriam
11, e em nenhuma das alternativas é encontrado este número, dessa forma essa questão deve ser anulada.
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/eleicoes-2022-veja-quem-sao-os-candidatos-a-presidencia-da-republica/?amp
Inscrição: 245913
Data do Envio: 13/10/22 12:52
Em relação a questão: Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres. O edital exige
conhecimentos de geografia e economia do estado do paraná, solicito a revisão e anulação dessa questão pois não é
assunto previsto em edital, tão menos o assunto deveria ser considerado com assunto de atualidades pois o porto de Itapoá
já é líder em movimentação de containers desde 2020 como pode ser comprovado no link(https://www.guiamaritimo.com.br/
noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteine
res#:~:text=2020%2013%3A55-,Porto%20Itapo%C3%A1%20j%C3%A1%20%C3%A9%20o%20maior%20porto%20de%20S
anta%20Catarina,do%20Estado%20de%20Santa%20Catarina.) ou seja a mais de 2 anos, não caracterizando assunto de
atualidades.
Inscrição: 246017
Data do Envio: 13/10/22 13:21
Conforme informações contidas no link: https://www.fazcomex.com.br/comex/portos-brasileiros/
“Regional e de médio porte, em Santa Catarina, opera então com a agroindústria e madeira, eletroeletrônica e indústrias
mecânica e têxtil. É o principal porto da região, sendo o segundo maior do país em movimentação de contêineres, atuando
como porto de exportação, escoando quase toda a produção do Estado. É um porto público que no ano de 2020 até
dezembro movimentou então cerca de 6.448.201 toneladas.”
Ainda, no mesmo site encontramos a seguinte informação:
“É um dos principais portos brasileiros, o Porto de Santos, é um porto estatal localizado no estuário de Santos na costa do
Estado de São Paulo. Além de ser o maior do país em movimentação por tonelagem de cargas é o maior em movimentação
de contêineres.”
Sendo assim, é possível considerar que o porto de Itajaí é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de
contêineres. Além disso, o enunciado da questão não deixou claro se estariam sendo levados em consideração os apenas
os portos secos, causando ambiguidade e confusão no momento da resposta.
Inscrição: 228510
Data do Envio: 13/10/22 14:41
Venho por meio deste, respeitosamente, trazer os fatos que divergem do gabarito apresentado pela questão, na forma e
argumentos que seguem:
A questão afirma que o maior porto de estado de Santa Catarina em Movimentação de contêineres é o de Itapoá (alternativa
" C " ) .
Ocorre que a referida afirmação se encontra desatualizada, sendo que em fácil pesquisa na internet, descobre-se que o fato
é relativo ao ano de 2020, conforme os seguintes links:
https://www.comexdobrasil.com/porto-itapoa-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-3o-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-c
o n t e i n e r e s /
https://www.portoitapoa.com/porto-itapoa-movimentou-440-mil-conteineres-em-2020/
Caso a prova tivesse ocorrido no ano de 2020 ou até no início de 2021, o fato com certeza estaria de acordo com a
realidade e a temática exigida pelo edital.
Porém em pesquisa pelo buscador "Google", usando o termo "maior porto movimentador de contêineres de santa catarina" e
"maior movimentador de contêineres de santa catarina", todas as notícias se referem ao porto de NAVEGANTES como atual
maio movimentador de contêineres do estado, conforme notícias de 2022, que podem ser acessadas também pelo site
oficial do Porto de Navegantes, conforme link abaixo:
https://www.portonave.com.br/pt/noticias/5335/#:~:text=O%20Porto%20de%20Navegantes%20%C3%A9,%25%2C%20no%
2 0 E s t a d o % 2 0 e m % 2 0 a b r i l .
Desta forma, solicito a anulação da questão, tendo em vista que a afirmativa divulgada como correta, não se faz verdadeira,
conforme comprovadamente exposto nos fatos acima.
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Inscrição: 245961
Data do Envio: 13/10/22 14:50
Eu, venho respeitosamente, solicitar a banca organizadora a anulação da questão 18 do concurso, pois de acordo com o site
oficial do TRE, consta a inscrição de 13 candidados, incluindo os candidatos que tiveram sua candidatura avaliada,
provavelmente a questão não incluiu a candidatura do padre kelmon. nesse caso não há essa opção entre as alternativas.
F o n t e :
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos
Inscrição: 259270
Data do Envio: 13/10/22 15:26
Diferentes sites e. Diferentes anos mostram o porto que está a frente nas movimentações de containers. Itapoá em 2020 foi
o maior porto, porém este ano São Francisco ultrapassou, além de Itajaí ser um porto privado e também estar a frente São
Francisco
Inscrição: 249366
Data do Envio: 13/10/22 15:59
Venho por meio deste, respeitosamente, trazer os fatos que divergem do gabarito apresentado pela questão, na forma e
argumentos que seguem:
A questão afirma que o maior porto de estado de Santa Catarina em Movimentação de contêineres é o de Itapoá (alternativa
" C " ) .
Ocorre que a referida afirmação se encontra desatualizada, sendo que em fácil pesquisa na internet, descobre-se que o fato
é relativo ao ano de 2020, conforme os seguintes links:
https://www.comexdobrasil.com/porto-itapoa-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-3o-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-c
o n t e i n e r e s /
https://www.portoitapoa.com/porto-itapoa-movimentou-440-mil-conteineres-em-2020/
Caso a prova tivesse ocorrido no ano de 2020 ou até no início de 2021, o fato com certeza estaria de acordo com a
realidade e a temática exigida pelo edital.
Porém em pesquisa pelo buscador "Google", usando o termo "maior porto movimentador de contêineres de santa catarina" e
"maior movimentador de contêineres de santa catarina", todas as notícias se referem ao porto de NAVEGANTES como atual
maio movimentador de contêineres do estado, conforme notícias de 2022, que podem ser acessadas também pelo site
oficial do Porto de Navegantes, conforme link abaixo:
https://www.portonave.com.br/pt/noticias/5335/#:~:text=O%20Porto%20de%20Navegantes%20%C3%A9,%25%2C%20no%
2 0 E s t a d o % 2 0 e m % 2 0 a b r i l .
Desta forma, solicito a anulação da questão, tendo em vista que a afirmativa divulgada como correta, não se faz verdadeira,
conforme comprovadamente exposto nos fatos acima.
Inscrição: 254889
Data do Envio: 13/10/22 16:42
Prezada banca examinadora, solicito que a questão n.18 seja anulada em virtude de não haver alternativa com resposta
correta, pois em consulta no site do TSE
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/BR/candidatos) ao todo foram inscritos 13 (treze)
candidatos à Presidência, sendo 11 (onze) candidaturas deferidas, 1 (uma) candidatura cancelada e 1 (uma) candidatura
indeferida, conforme relação abaixo:
CIRO FERREIRA GOMES – Deferido
JOSE MARIA EYMAEL – Deferido
LUIZ FELIPE CHAVES D'AVILA – Deferido
JAIR MESSIAS BOLSONARO – Deferido
LEONARDO PÉRICLES VIEIRA ROQUE – Deferido
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA– Deferido
PABLO HENRIQUE COSTA MARÇAL - Cancelado
KELMON LUIS DA SILVA SOUZA – Deferido
ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO - Indeferido
SIMONE NASSAR TEBET – Deferido
SOFIA PADUA MANZANO– Deferido
SORAYA VIEIRA THRONICKE– Deferido
VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO– Deferido
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Também é possível verificar no site do TSE
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e544/resultados/cargo/1) o resultado da apuração de votos
para os 11 candidatos à Presidência.
Logo, erroneamente no gabarito provisório é dada como alternativa correta a letra D.12, pois ao todo foram 13 candidatos à
Presidência inscritos no TSE, sendo somente 11 candidatos aptos à receber votos.
Sendo assim, solicito respeitosamente que seja acatado este pedido.
Inscrição: 246420
Data do Envio: 13/10/22 16:49
Em relação a questão: Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres. o edital exige
conhecimentos de geografia e economia do estado do paraná, solicito a revisão e anulação dessa questão pois não é
assunto previsto em edital, tão menos o assunto deveria ser considerado com assunto de atualidades pois o porto de itapoá
já é líder em movimentação de containers desde 2020 como pode ser comprovado no link(https://www.guiamaritimo.com.br/
noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteine
res#:~:text=2020%2013%3A55-,Porto%20Itapo%C3%A1%20j%C3%A1%20%C3%A9%20o%20maior%20porto%20de%20S
anta%20Catarina,do%20Estado%20de%20Santa%20Catarina.) ou seja a mais de 2 anos, não caracterizando assunto de
atualidades.
Resposta aos Recursos
a pegunta não fez referência ao ano, desta forma segundo o sitehttps://www.portonave.com.br/pt/noticias/5335/#:~:text=O%
20Porto%20de%20Navegantes%20%C3%A9,%25%2C%20no%20Estado%20em%20abril, o segundo maior porto em
movimentação de contêineres em 2022. alterar a questão para a letra D
Decisão da Banca: Alterar Questão para D
Número da questão: 19
Inscrição: 252741
Data do Envio: 11/10/22 20:57
o edital exige conhecimentos de história e geografia do Estado do Paraná, e não de Santa Catarina, desse modo solicito a
anulação dessa questão, tendo em vista que fere as regras editalícias norteadoras do conteúdo programático, tão menos o
assunto deveria ser considerado com assunto de atualidades, pois o porto de Itapoá já é líder em movimentação de
containers desde 2020 como pode ser comprovado no link(https://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/porto-itapoa-ja-e
-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteineres#:~:text=2020%2013%3A55,Porto%20Itapo%C3%A1%20j%C3%A1%20%C3%A9%20o%20maior%20porto%20de%20Santa%20Catarina,do%20Estado
%20de%20Santa%20Catarina.), ou seja a mais de 2 anos, não caracterizando assunto atual.
Resposta aos Recursos
19. A Lei 777/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Municipais de Guaratuba, em seu Art. 43, estabelece:
Será de seis meses de efetivo exercício na classe o interstício para promoção.
Será de um ano de efetivo exercício na classe o interstício para promoção.
Será de dezoito meses de efetivo exercício na classe o interstício para promoção.
Será de dois anos de efetivo exercício na classe o interstício para promoção.
Será de trinta e seis meses de efetivo exercício na classe o interstício para promoção.
a questão 19 trata de outro assunto,
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 20
Inscrição: 220354
Data do Envio: 10/10/22 18:56
RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR NO EDITAL Nº 019-2022,
Contra a questão 20 – CARGO PSICÓLOGO
À Banca Examinadora do Concurso Público De Guaratuba
No dia 10/10/2023 foi publicado o edital nº019-2022 que trata do Gabarito Preliminar para diversas das provas objetivas
aplicadas no dia 09/010/2022, dentre elas, a de Psicólogo.
Conforme publicação do referido edital, em relação a questão de número 20, que corresponde a disciplina de
Conhecimentos Gerais, o Gabarito Preliminar tem como gabarito a alternativa “D”, ou seja, “Moluscos (caramujos, chocos,
lulas e polvos)”.
A formulação da questão, porém, apresenta elementos que induzem os participantes do concurso ao erro, e prejudicam o
julgamento da mesma, a medida em que apresenta o termo “Malacoculturase” um termo com sufixo “ase”, sufixo nominal de
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origem grega que determina uma espécie de estado, utilizado por exemplo, na nomeação e enzimas, e que, adicionado ao
termo “Malacocultura”(possível correção), não encontra nenhuma citação na bibliografia leiga ou científica.
Além disso, se supormos que a intenção do examinador seria questionar ao que se refere a “Malacocultura”, haveria mais
de uma resposta, dada que a questão solicita ao que esse termo “refere”, não o que o mesmo “significa”. Ou seja, a questão
não se restringe ao termo estrito, e sim a amplitude que o mesma “refere-se á”, que segundo o dicionário online Michaelis,
significa “1 Ação ou efeito de referir, de relatar, de contar; 2 Ação de reportar-se a uma autoridade; 3 Aquilo que é referido,
relatado ou contado; 4 Alusão a certa obra; menção a um determinado fato ou trecho; 5 Relação de duas (ou mais) coisas
entre si”.
A Malacocultura, portanto, se refere a Ostras, Vieiras, Mexilhões e demais moluscos, como é possível verificar no website da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que cita que “Malacocultura – criação de moluscos, ostras e mexilhões;”
(EMBRAPA, web, 2022).
Observa-se que a alternativa “D”, dada como a alternativa correta no Gabarito Preliminar, traça uma clara linha limitante no
termo moluscos, caracterizando apenas os seguintes animais: “(caramujos, chocos, lulas e polvos)”, não havendo termo que
indique mais possibilidades, como “etc.”, “dentre estes” ou “e outros”, excluindo portanto os seres das demais alternativas da
questão, e distinguindo-os. Afirmar que a Malacocultura se limita a estes poucos seres abarcados na alternativa “D”, seria,
portanto, negar que a Malacocultura “refere-se” a criação de ostras, vieiras e mexilhões, omitidos na alternativa “D”.
Por fim, afirmar, por meio de exclusão, que a Malacocultura não se refere à criação de ostras, vieiras e mexilhões, seria, em
uma analogia, como afirmar que a Aquicultura não se refere, à Malacocultura, apenas à Piscicultura e a Ranicultura.
Sendo assim, e diante do exposto, respeitosamente solicito a anulação da alternativa 20, que pelos motivos expostos,
apresenta redação que prejudica o julgamento da questão, a partir de um termo inexistente (Malacoculturase), e da
inexistência de uma única resposta possível.
Termos em que solicito deferimento.
R e f e r ê n c i a s :
https://www.embrapa.br/tema-pesca-e-aquicultura/perguntas-e-respostas
Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa - MICHAELIS
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/refer%C3%AAncia/
Inscrição: 224250
Data do Envio: 10/10/22 19:02
De acordo com o próprio MEC, a malacoculturase (ou malacocultura) engloba ostras, mexilhões e vieiras, até porque
também são moluscos do tipo bivalve
(http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf). Ou a questão faltou
um "não" no enunciado ou foi muito mal escrita.
Inscrição: 222118
Data do Envio: 10/10/22 19:11
Requer a anulação da questão, uma vez que há mais de uma resposta correta.
A chamada malacoculturase refere-se à criação de moluscos, mas também de vieiras, ostras e mexilhões.
Conforme a cartilha “Novas Oportunidades na Aquicultura”, de autoria da professora Jacqueline Pompeu Abrunhosa, parte
do currículo do curso de Aquicultura, divulgado pelo E-Tec Brasil, do Ministério da Educação:
“A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras”
(pág. 15).
“A malacocultura, que envolve a produção de moluscos (ostras, mexilhões e vieiras), teve uma produção anual estimada em
10,5 milhões de toneladas de pescado (...). No Brasil, o cultivo de moluscos marinhos, através da produção de ostras e
mexilhões, possui maior representatividade em relação às outras espécies cultivadas no mar (...)” (pág. 22)
O documento pode ser visualizado no link:
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf
G o o g l e .

,

divulgado

no

Trata-se de cartilha do Ministério da Educação, órgão do governo federal que trata da política nacional de educação em
geral, com a tecnicidade ímpar que é de conhecimento de todos.
Se o próprio Ministério da Educação, em curso destinado a aquicultores (profissional que cria animais aquáticos ou se
dedica ao cultivo de plantas aquáticas) define malacoculturase como a criação de ostras, moluscos, vieiras e mexilhões,
sem distinguir as espécies, não é possível dizer que o termo se refere apenas aos moluscos.
Dessa forma, estariam corretas as letras A, C, D e E.
Sendo assim, requer a anulação da questão.
Inscrição: 245599
Data do Envio: 10/10/22 19:26
Solicito anulação da questão 20 sobre conhecimentos gerais por possuir mais de um gabarito correto.
A questão solicita conhecimentos sobre a malacoculturase. De acordo com Abrunhosa (2011, p. 15), disponível em

Página 165 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Conhecimentos Gerais, Legislação Sup.-Manhã (Domingo)
Número da questão: 20
(http://redeetec.m ec.gov.br/im ages/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf ):
“A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras”.
De acordo com publicação no site da Fundação Oswaldo Cruz, disponível no link
(http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/moluscos.htm).
Os
moluscos
caracterizam-se
como
“animais de corpo mole que, em sua grande maioria, apresentam uma concha de calcário, podendo ser externas ou internas
e de cores, formatos e tamanhos variados. São animais capazes de se adaptar tanto em ambientes aquáticos como
terrestres. [...] O grupo de moluscos se divide em três classes classificadas como: Gastrópodes [...] são representados por
caramujos, caracóis e lesmas;Bivalves [...] são representados por mexilhões e ostras; Cefalópodes [...]são representados
por lulas, polvos, nautilus e argonautas”.
Dessa maneira, o gabarito consta com quatro respostas corretas (A,C,D e E).
Inscrição: 220287
Data do Envio: 10/10/22 19:33
Segundo definição a Malacocultura é:
1.2 Malacocultura
A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras.
Portanto devem ser consideradas como certas as opções A, C e E, pois encontram-se enquadradas na definição da palavra.
Inscrição: 226007
Data do Envio: 10/10/22 20:29
A questão aborda a palavra "Malacoculturase", quando o correto seria MALACOCULTURA. Além disso, segundo o Instituto
Federal do Paraná a Malacocultura refere-se ao cultivo de moluscos, dentre eles os bivalves Vieiras, ostras e mexilhões.
Sendo assim, desconsiderando o erro ortográfico, as alternativas A, C e E estão corretas.
Inscrição: 234070
Data do Envio: 10/10/22 19:51
Questão de múltiplas respostas, uma vez que entende-se por Malacoculturase - criação de moluscos, ostras e mexilhões.
Podendo ser constatado esta informação no site: https://www.embrapa.br/tema-pesca-e-aquicultura/perguntas-e-respostas e
também na Apostila de Técnico em Aquicultura, elaborada por Jacqueline Pompeu Abrunhosa, disponível no site:
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf, onde
diz:
“A
malacocultura, que envolve a produção de moluscos (ostras, mexilhões e vieiras)...”.
Inscrição: 220762
Data do Envio: 10/10/22 20:05
Questão que aborda sobre a malacoculturase ou malacocultura, sendo apontada como a opção correta a letra D - moluscos
(caramujos, chocos???, lulas e polvos), em pesquisa pude encontrar este guia:
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf, que esclarece que a
malacocultura se trata da produção de moluscos
(ostras, mexilhões e vieiras), respostas estas que podem ser encontradas nas opções A, C e E, gerando assim uma
alternativa dubiosa, pois o que é apontado entre parênteses na alternativa D não está correto.
Inscrição: 246128
Data do Envio: 10/10/22 20:21
Questão e conhecimento não pertinentes ao cargo de Psicólogo para o Município. Não adentra o conteúdo de
conhecimentos gerais e legislação, acerca da história e geografia de Guaratuba. Peço a gentileza de reconsiderarem a
importância e pertinência de tal questão ao cargo e exercício da função de Psicólogo. Obrigada!
Inscrição: 230899
Data do Envio: 10/10/22 20:25
Solicito a anulação da questão por apresentar quatro alternativas corretas: A, C e E.
A alternativa D apresentada pelo gabarito provisório exclui as ostras, vieiras e mexilhões dos grupos de animais cultivados
na malacocultura, delimitando o grupo de moluscos a caramujos, chocos, lulas e polvos. Citando diretamente a EMBRAPA
(2021), referência em artigos técnicos em aquicultura: "A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No
Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras." As espécies abordadas na alternativa D não englobam ostras, nem
mexilhões, nem vieiras.
Fonte: EMBRAPA (2021):
ht t p: / / r edeet ec . m ec . gov. br / im ages / s t or ies / pdf / eix o_r ec _nat ur ais / aquic ult ur a/ 181012_nov_op_aquic . pdf
A alternativa D estaria correta caso estivesse redigida da seguinte forma: Moluscos (caramujos, chocos, lulas, polvos,
ostras, mexilhões e vieiras).
Inscrição: 222717
Data do Envio: 10/10/22 21:21
Peço a revisão da referida questão, visto que a alternativa (E) também está correta, ou seja, a questão apresenta duas
r e s p o s t a s .
Entre os representantes mais conhecidos de moluscos, podemos citar: os polvos, os caracóis, as ostras e os mexilhões (os
mexilhões fazem parte dos moluscos), a questão apresentou os moluscos e os mexilhões em alternativas separadas,
demonstrando que ambos não fazem parte da mesma espécie marinha. Diversas são as classes de moluscos: classe
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Aplacophora; Os aplacóforos; classe Monoplacophora; Os monoplacóforos; Classe Polyplacophora; os poliplacóforos. O que
ficou evidente é que a questão apresentou duas alternativas corretas: (E) e (D). Solicito a revisão da questão e a referida
anulação.
Inscrição: 228818
Data do Envio: 10/10/22 21:10
A banca considerou a letra D como gabarito preliminar. Ocorre que a letra C – vieiras – é quem melhor define a chamada
m a l a c o c u l t r a s e .
A criação de ostras é a ostreicultura, de camarão é a carcinicultura, a de mexilhões é a mitilicultura.
Portanto, em fácil pesquisa na rede mundial de computadores, ao se buscar a definição para criação de vieira será
encontrado o termo ‘malacoculturase’.
Dessa forma, requer a Banca Examinadora a alteração do gabarito para letra C.
Alternativamente, se assim não entender, requer a anulação por haver uma pequena divergência do uso da terminologia
como sendo a cultura de criação para qualquer tipo de molusco. E sendo, ostras, vieiras e mexilhões, a questão teria mais
de uma única alternativa, devendo ser anulada.
Inscrição: 227806
Data do Envio: 10/10/22 21:13
De acordo com o INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PARÁ, no documento Novas Oportunidades na Aquicultura, 2011: A malacocultura pode ser definida como a criação de
moluscos. No Brasil é
representada por ostras, mexilhões e vieiras. Porém, na questão, os exemplos de moluscos citados (caramujos, chocos,
lulas e polvos) não apresentou nenhum que representasse o Brasil, o que causou confusão na questão, que deve ser
anulada.
Inscrição: 222528
Data do Envio: 10/10/22 22:18
O gabarito possui mais de uma afirmação verdadeira: São todos moluscos: A) Ostras; C) Vieiras; D) Moluscos; E) Mexilhões
Apenas a questão B) não se refere a moluscos: Camarões e lagostas são da Classe Malacostraca, ou seja, Crustáceos.
Fonte: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/crustaceos.htm
Fontes de Argumentação:
"1.2 Malacocultura: A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras,
mexilhões e vieiras." INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARÁ, 2011. Diponível em:
ht t p: / / r edeet ec . m ec . gov. br / im ages / s t or ies / pdf / eix o_r ec _nat ur ais / aquic ult ur a/ 181012_nov_op_aquic . pdf
“O filo Mollusca abrange um dos grupos de organismos mais fascinantes do Reino Animal, graças à extraordinária
diversidade e adaptações ambientais, ocupando habitats marinhos, límnicos e terrestres. Encontram-se entre os
invertebrados mais comuns, como mariscos, ostras, lulas, lesmas e caramujos.” Livro: molusco brasileiro de importância
médica – Ministério da Saude/ Fundação Fio Cruz. Disponível em:
http://pide.cpqrr.fiocruz.br/arquivos/Livro_MoluscosBrasileiros2014.pdf
“Os moluscos são o segundo maior táxon do reino animal (100.000 spp), sendo superados apenas pelos artrópodos.
Incluem as ostras, mexilhões, caracóis, lesmas, polvos e lulas. São principalmente marinhos, mas possuem representantes
de água doce e ambientes terrestres.” Biologia dos invertebrados. Disponível em:
https://cesad.ufs.br/ORBI/public/uploadCatalago/11265816022012Biologia_dos_Invertebrados_I_aula_8.pdf
“3. Panorama geral da Malacocultura: A produção comercial de moluscos bivalves é uma atividade que contribui de maneira
positiva para o desenvolvimento social, econômico e ambiental.” Segundo o texto são eles: a produção de mexilhões; a
produção de ostras; e a produção de vieiras (p.20). Comparativo de custos para desenvolvimento de estudo ambiental para
classificação de parques aquicolas destinados ao cultivo de moluscos
bivalves. Disponível em:
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/124643?show=full
Inscrição: 257346
Data do Envio: 10/10/22 22:28
Questão 20
Prova de Fisioterapia
M a l a c o c u l t u r a s e :
Há mais de duas respostas certas
A) Ostras (certo)
B) Camarões e lagostas
C) Vieiras
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D) Moluscos (certo)
E) Mexilhões (certo)
Inscrição: 247459
Data do Envio: 10/10/22 23:04
Todos os sites de entidades oficiais de renome trazem a definição de Malacocoltura como a criação de moluscos,
incluindo-se ostras, mexilhões e vieiras. Portanto, haveria mais de uma alternativa correta, devendo a questão ser anulada.
Abaixo as definições e as fontes para consulta e confirmação do exposto no recurso:
1. Site do MEC, traz a definição de Malacocultura em sua página 16: “Malacocultura pode ser definida como a criação de
moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras”. Disponível em
ht t p: / / r edeet ec . m ec . gov. br / im ages / s t or ies / pdf / eix o_r ec _nat ur ais / aquic ult ur a/ 181012_nov_op_aquic . pdf
2. Site da EMPRAPA, traz a definição: “Malacocultura – criação de moluscos, ostras e mexilhões”. Disponível em
https://www.embrapa.br/tema-pesca-e-aquicultura/perguntas-e-respostas
3. Site do SEBRAE, traz a definição: “Malacocultura – ostras, mexilhões e moluscos”. Disponível emhttps://www.sebrae.com.
br/sites/PortalSebrae/artigos/aquicultura-um-mercado-em-crescimento-no-brasil-e-no-mundo,ac99bb738c910810VgnVCM10
0 0 0 0 d 7 0 1 2 1 0 a R C R D
4. Site PANORAMA DA AQUICULTURA, traz a definição: “As ostras, os mexilhões e as vieiras (coquilles) são moluscos
que, por terem duas conchas, são conhecidos como bivalves (duas valvas ou duas conchas). A atividade do cultivo de
moluscos é conhecida genericamente como “malacocultura”. Disponível emhttps://panoramadaaquicultura.com.br/panorama
-da-malacocultura-brasileira/#:~:text=As%20ostras%2C%20os%20mexilh%C3%B5es%20e,conhecida%20genericamente%2
0como%20%E2%80%9Cmalacocultura%E2%80%9D.
Inscrição: 254384
Data do Envio: 10/10/22 23:12
A malacocultura é um termo genérico que se refere a criação de ostras, vieiras, mexilhões e demais moluscos.
"A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras. A
ostreicultura, como o próprio nome já nos remete, trata-se da criação racional de ostras." (ABRUNHOSA, J. P. Novas
Oportunidades na Aquicultura. Belém: IFPR, 2011).
"Malacocultura é o termo técnico utilizado, basicamente, para designar toda atividade de criação ou cultivo de Moluscos para
consumo humano, sejam estes indistintamente marinhos, de águas doces ou terrestres." (Panorama da Malacocultura no
Brasil. Disponível em: l1nq.com/gdvq2)
"As ostras, os mexilhões e as vieiras (coquilles) são moluscos que, por terem duas conchas, são conhecidos como bivalves
(duas valvas ou duas conchas). A atividade do cultivo de moluscos é conhecida genericamente como malacocultura."
(Panorama da Malacocultura Brasileira. Disponível em: l1nq.com/PmwmN).
Inscrição: 245726
Data do Envio: 11/10/22 6:39
A questão pergunta o que é malacoculturase. Nas respostas a considerada correta é a D (moluscos), mas as alternativas A
(ostras) e C ( Vieiras) também se referem a malacocultura conforme o ordenamento da cadeia da aquicultura. Segue o link
em questão https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/aquicultura-e-pesca/aquicultura-1/aquicultura
Inscrição: 227477
Data do Envio: 11/10/22 8:08
conforme : https://lume.ufrgs.br/handle/10183/237883
A Malacocultura é uma forma de Maricultura onde não há necessidade de entrada externa de alimento, sendo este um dos
principais custos nas demais produções, sejam marinhas ou terrestres. Nesta atividade, dentre os produtos de interesse
comercial, destacam-se os moluscos bivalves: mexilhões (Perna perna), a ostra japonesa (Crassostrea gigas), a ostra nativa
(Crassostrea gasar e C. rhizophorae) e as vieiras (Nodipecten nodosus), sendo a cadeia de produção de moluscos em
Santa Catarina responsável por 98% de toda a produção nacional.(...)
I n s t i t u i ç ã o
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Agronomia. Curso de Agronomia.
Coleções Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação (30878)
Desta forma a resposta correta deveria conter a informação de ostras, mexilhões e vieiras.
Diferente a resposta dado como correta a Letra D os caramujos, chocos, lulas e polvos.
O caramujos são predadores do molúsculos.
Conforme : Malacocultura em Santa Catarina fls.4/7:
https://gia.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/01/Malacocultura-em-Santa-Catarina_.pdf
PUincipaiV caXVaV de moUWalidade oX peUdaV de molXVcoV A presença de predadores foi o principal problema citado
como causador de mortalidade ou perda de moluscos por maricultores, assim como por extensionistas (Figura 5). Os
principais organismos predadores citados foram os peixes (marimbá, canhanha, baiac~, borriquete, peixe-porco, cherne e
garoupa) e os gastrópodes (caramujo peludo, caramujo liso e b~zio). A ação predatória de tartarugas também foi
mencionada tanto por maricultores quanto por extensionistas.
E
ainda,
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf
Técnico em aquicultura, por Jaqueline Pompeu Abrunhosa, 2011,fls.15:
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“A malacocultura pode ser defi nida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras.”
Inscrição: 230716
Data do Envio: 11/10/22 8:28
embora o termo genérico "malacocultura" esteja associado a alguns tipos de moluscos, sua definição técnica, conforme
várias fontes consultadas, se refere a "moluscos bivalves", isto é, com duas conchas. diferente da terminologia que remete
ao estudo de moluscos - MALACOLOGIA - que trata de forma ainda mais genérica. No caso da pergunta 20 - a cultura de
"malacos" se refere especialmente a (i) OSTRAS e (ii) MEXILHOES. Polvos, lulas e chocos não são comumente "cultivados"
para consumo, são "caçados" ou pescados/capturados. Segue uma das 10 fontes pesquisadas - agroportal.ao:
"Malacocultura - Atividade que consiste no cultivo de moluscos bivalves ou seja os que possuem duas conchas como por
exemplo ostras e mexilho~es."
Inscrição: 220892
Data do Envio: 11/10/22 11:51
Conforme definição contida no livro NOVAS OPORTUNIDADES DE AQUICULTURA, entre outras literaturas,
MALACOCULTURA pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e
vieiras, desta forma as alternativas A, C, D e E estão corretas.
EMBORA EXISTA NOMENCLATURA DO CULTIVO DE UM MOLUSCO EM ESPECÍFICO, O TERMO APRESENTADO SE
REFERE A TODOS OS MOLUSCOS, INCLUSIVE AQUELES PRESENTES NAS ALTERNATIVAS CITADAS.
Como existe mais de uma alternativa correta, a questão deverá ser anulada.
Informações disponíveis em:
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf
Inscrição: 220714
Data do Envio: 11/10/22 9:49
Bom dia. Segue solicitação de reconsideração da questão 20.
Primeiramente, em todas as buscas realizadas, verificou-se que o termo correto é "malacocultura" e não "malacoculturase".
Ademais, sabe-se que a criação racional de ostras chama-se ostreicultura e que a criação racional de mexilhões chama-se
mitilicultura, mas a dita "malacocultura" envolve TODOS os moluscos, e não apenas os citados na alternativa "D".
Abrunhosa (2011, p. 38, grifo meu) afirma que "a malacocultura, [...] está CONCENTRADA principalmente na ostreicultura e
m i t i l i c u l t u r a . "
Portanto, seria um equívoco afirmar que a alternativa "D" está completamente correta, pois ela indica que fazem parte do
grupo dos moluscos TÃO SOMENTE os "caramujos, chocos, lulas *E* polvos", sem mencionar que os mexilhões e as
ostras, por exemplo, estariam TAMBÉM inseridos neste grupo. A conjunção "e" acaba por excluir os outros membros do
grupo, afirmando que apenas estes quatro espécimes são moluscos. Os candidatos que selecionaram as opções "A" e "E",
nesse contexto, estariam corretos também, já que os cultivos de ostras e de mexilhões são também tipos de malacocultura.
Uma forma mais coerente de se redigir a opção "D" seria deixar apenas e tão somente o termo "Moluscos",
subentendendo-se que esta alternativa está englobando TODOS os tipos de moluscos.
Outra opção coerente seria deixar claro na opção "D" que existem outros tipos de moluscos além dos quatro citados:
"Moluscos (caramujos, chocos, lulas, polvos, ENTRE OUTROS".
Para consulta de vossa senhoria, segue o link do livro de Abrunhosa (2011), do curso técnico de aquicultura do Instituto
Federal do Pará. Porém, as informações acima citadas podem ser conferidas em qualquer pesquisa simples do Google.
http://r edeetec .m ec .gov.br /im ages /s tor ies /pdf /eix o_r ec _natur ais /aquic ultur a/181012_nov_op_aquic .pdf
Desde já agradeço a atenção de tão estimada instituição, e me desculpo pelo uso de letras maiúsculas para destacar um
termo, visto que não foi possível utilizar das opções negrito e itálico neste formato de pedido.
A t t
Fernanda.
Inscrição: 229100
Data do Envio: 11/10/22 9:51
A questão merece ser anulada pois possui mais de uma resposta certa. A malacocultura é de fato a criação de moluscos. O
problema da questão é que ostras (letra A), mexilhões (letra E) e vieiras (letra C) também são moluscos, o que impede o
candidato de definir qual a única alternativa correta. Ostras são animais moluscos, assim como lemas, caracóis, polvos,
lulas e mexilhões também o são. Não é apropriado esperar que o candidato consiga marcar a questão "mais correta". Nesse
caso, a questão pecou na sua formulação, dando margem a mais de uma resposta correta. Solicito, assim, a anulação da
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questão.
Inscrição: 223742
Data do Envio: 11/10/22 10:10
primeiramente no enunciado está "malacoculturase", ou seja, não existe este tipo de criação, a questão se referia a
m a l a c o c u l t u r a s
A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras. A
alternativa A - ostras pertence a esse tipo de criação, a alternativa C - vieiras também pertencem a esse tipo de cultivo,
assim como a questão D, assim como os mexilhões na questão E. Portanto solicito
cancelamento dessa questão, fundamentada, consulta http://tcc.bu.ufsc.br/Economia293999, dentre muitos outros
documentos.
Inscrição: 223889
Data do Envio: 11/10/22 10:20
Segundo definições de trabalhos publicados, a Malacocultura se refere à criação de moluscos. A classe dos moluscos inclui
ostras, caracóis, caramujos, mexilhões, vieiras, lesmas, lulas e polvos, dentre outros animais. Portanto, nesta questão existe
mais de uma alternativa correta.
Seguem as referências que utilizei:
Trabalho apresentado em evento científico, com referências bibliográficas
https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRABALHO_EV127_MD1_SA16_ID7206_14092019163405.pdf
Caderno Novas Oportunidades
na Aquicultura, publicado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, em 2011.
ht t p: / / r edeet ec . m ec . gov. br / im ages / s t or ies / pdf / eix o_r ec _nat ur ais / aquic ult ur a/ 181012_nov_op_aquic . pdf
Solicito, por gentileza, a revisão e a anulação da questão.
Inscrição: 234596
Data do Envio: 11/10/22 13:23
A atividade do cultivo de moluscos é conhecida genericamente como malacocultura, portanto ostras, mexilhões e vieiras são
m o l u s c o s .
Sendo assim, a questão deve ser anulada, uma vez que em seu enunciado não requisita especificamente o cultivo de
determinado molusco. Portanto, considerar correta apenas moluscos (caramujos, chocos, lulas e polvos) é errado, porque
as demais opções (ostras, mexilhões e vieiras) também fazem parte da malacocultura.
F o n t e s :
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf.
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15.

https://panoramadaaquicultura.com.br/panorama-da-malacocultura-brasileira/
Inscrição: 225900
Data do Envio: 11/10/22 11:24
No Brasil malacoculturase é representada por ostras, mexilhões e vieiras. Desta forma, a questão possui várias alternativas
de respostas, sendo elas as letras A, C, D e E.
Inscrição: 224651
Data do Envio: 11/10/22 12:13
O Termo usado,Malacoculturase,não tem relação com as opções de resposta. Uma vez que, o termo correto a se usar, seria
Malacocultura.
Inscrição: 249098
Data do Envio: 11/10/22 12:30
20. A chamada Malacocultura refere-se à criação de:
A.
B.
C.
D.
E.

Ostras.
Camarões e Lagostas.
Vieiras.
Moluscos (caramujos, chocos, lulas e polvos).
Mexilhões.

Venho através deste, solicitar a anulação da referida questão, em busca nas literaturas sobre a criação da Malacocultura,
informo que a questão acima esta equivocada em sua resposta com a letra D moluscos (caramujos, chocos, lulas e polvos)
não contempla a resposta referida por vós, sabendo que a Malacocultura está na criação de Ostras, Vieiras e Mexilhões,
partindo da afirmativa, nas questões como resposta não teremos como assinalar uma específica, sabendo que na letra A
esta Ostras, na letra C esta Vieiras e na letra E está como resposta Mexilhões. As ostras, os mexilhões e as vieiras
(coquilles) são moluscos que, por terem duas conchas, são conhecidos como bivalves (duas valvas ou duas conchas). A
atividade do cultivo de moluscos é conhecida genericamente como “malacocultura”.
O cultivo de moluscos filtradores, tais como ostras, mexilhões, vieiras, sururus e sarnambis é também conhecido no Brasil
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como malacocultura, uma atividade ecologicamente correta, que produz alimentos saudáveis, seguros e nutritivos. Praticada
com sucesso em todos os continentes, a malacocultura pode utilizar o ambiente marinho de forma sustentável, já que além
da produção de alimentos, esse cultivo melhora a qualidade da água e auxilia na redução da concentração de nutrientes.
Nas fazendas marinhas, a malacocultura promove ainda a recuperação de estoques de peixes que se alimentam das
incrustações, ou procuram abrigo dentro das cordas de mexilhões e nas lanternas de ostras. O artigo a seguir, traz
importantes esclarecimentos sobre a interação ecofisiológica entre a malacocultura e o ambiente marinho.
https://panoramadaaquicultura.com.br/cultivo-de-moluscos/
Inscrição: 222987
Data do Envio: 11/10/22 13:44
Ilustre banca julgadora,
Este

candidato

encontrou

um

equívoco

no

gabarito

da

questão

20

que

gostaria

que

fosse

sanado:

“20. A chamada Malacocultura refere-se à criação de:
A. Ostras.
B. Camarões e lagostas.
C. Vieiras.
D. Moluscos (caramujos, chocos, lulas e polvos).
E. Mexilhões”
A cartilha Novas oportunidades na aquicultura (publicada no site do MEC) diz que “A malacocultura pode ser definida como
a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras”.
Desta forma, é notável que há 4 possíveis respostas certas na questão.
O

candidato

requer

então

que

seja

anulada

a

questão

por

estar

em

desconformidade

com

o

edital.

Fonte: http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf
Inscrição: 227092
Data do Envio: 11/10/22 14:10
A palavra ''malacoculturase'' presente no enunciado não contém no dicionário português; somente ''Malacocultura''.
Segundo a redeetec.mec.gov.br : ''A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada
por ostras, mexilhões e vieiras. A ostreicultura, como o próprio nome já nos remete, trata-se da criação racional de ostras.''
Sendo assim, as letras ''A'' e ''D'' estão correta.
Inscrição: 243380
Data do Envio: 11/10/22 14:36
enho interpor recurso na questão de número 20 com base nas informações referentes ao significado de Malacoculturase, a
qual conforme seu significado abre precedentes para várias alternativas da referida questão como: ostras e mexilhões. De
acordo com pesquisa em site de busca google e dicionário o termo malacocultura refere-se a: atividade que consiste no
cultivo de moluscos bivalves, ou seja, os que possuem duas conchas, como, por exemplo, ostras, mexi- lhões e mariscos.
Em outro site de busca localizamos o termo com o seguinte significado: Diz-se de cultivo de ostras e mexilhão.
Ocorre que a alternativa D indicada como resposta no gabarito possui as seguintes afirmações Moluscos (caramujos,
chocos, lulas e polvos), o qual difere de seu real significado. Ademais as alternativas A e E, também contemplam a resposta
correta. Desse modo, o tema da questão não contempla o conteúdo programático solicito deferimento.
Inscrição: 222495
Data do Envio: 11/10/22 14:44
A questão sobre Malacoculturase está no edital que a resposta é a letra D (moluscos) porém a Malacoculturase pode ser
definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras Ou seja, nas alternativas não
tinha nenhuma questão de assinalar todas as opções. Marquei a letra A de ostras, e ela faz parte da malacoculturase.
Solicito que seja revisado.
Inscrição: 220931
Data do Envio: 11/10/22 15:05
Venho por meio deste, solicitar analise da questão de numero 20, sendo que a mesma apresenta mais de uma opção
correta. A questão e tela traz o seguinte questionamento: A chamada Malacocultura refere-se á criação de?... as possíveis
respostas são Ostras, camarões e lagostas, vieiras e mexilhões. Ao analisar a questão segundo o manual " NOVAS
OPORTUNIDADES NA AQUICULTURA" da professora Jaqueline Pompeu da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
UFRN, observo que a malacocultura é a criação de moluscos e que dentre desta classificação se enquadram,no brasil,
ostras, mexilhões e vieiras. " A malacocultura que envolve a produção de moluscos (ostras, mexilhoes e vieiras)" pag22.
Esta classificação de moluscos também é encontrada na revista "Panorama da malocultura brasileira" traz dados sobre a
produção de moluscos no litoral de cada estado brasileiro, indicando qual as produções principais por cada estado. Definem
malocultura como a produção de mexilhoes, vieiras, ostras entre outras. Portanto, observa-se que a questão de numero 20
apresenta mais de uma alternativa correta. Sendo assim, solicito a anulação da questão, devido ao fato que as respostas
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a,c,d,e representam a cultura malaco.
https://panoramadaaquicultura.com.br/panorama-da-malacocultura-brasileira/#:~:text=Em%202000%2C%20a%20malacocult
u r a % 2 0 b r a s i l e i r a , o % 2 0 s u c e s s o % 2 0 d e s s a % 2 0 a t i v i d a d e % 2 C % 2 0 a i n d a
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf
Inscrição: 237016
Data do Envio: 11/10/22 15:31
De acordo com diversos canais de busca, a atividade de Malacoculturase se refere a praticamente todas as alternativas,
portanto não seria apenas "Moluscos" a opção unicamente correta. De acordo com o próprio MEC, "a Malacoculturase pode
ser representada por ostras, mexilhões e vieiras"
Inscrição: 227841
Data do Envio: 11/10/22 18:24
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE GUARATUBA – PR
Nos termos do item 10.1, IV, e 10.1.1do Edital nº 001/2022, a candidata vem por meio deste instrumento interpor RECURSO
ADMINISTRATIVO, a fim de que seja retificado o gabarito da questão 20,pelos razões e fundamentos que se seguem:
QUESTÃO - 20. A chamada Malacoculturase refere-se à criação de:
A. Ostras.
B. Camarões e lagostas.
C. Vieiras.
D. Moluscos (caramujos, chocos, lulas e polvos).
E. Mexilhões.
Solicitação: Solicita-se a anulação da questão por possuir mais de uma resposta correta.
Fundamentos do Recurso: De acordo com o gabarito preliminar, a alternativa “D” é considerada correta. Entretanto a
Malacocultura é uma forma de Maricultura onde não há necessidade de entrada externa de alimento. Nesta atividade, dentre
os produtos de interesse comercial, destacam-se os moluscosbivalves: mexilhões (Perna perna), a ostra japonesa
(Crassostrea gigas), a ostra nativa(Crassostreagasar e C. rhizophorae) e as vieiras (Nodipectennodosus), sendo a cadeia
deprodução de moluscos em Santa Catarina responsável por 98% de toda a produção nacional. (Fonte: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - FACULDADE DE AGRONOMIA - AGR99006 - DEFESA DE TRABALHO DE
CONCLUSÃO - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - Augusto Donadel Basso - MALACOCULTURA: CULTIVANDO
O MAR - PORTO ALEGRE - Abril de 2020).
De acordo com Ministério da Educação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA e Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é
representada por ostras, mexilhões e vieiras.
Fonte: ABRUNHOSA, Jacqueline Pompeu. Novas Oportunidades na Aquicultura. Ministério da Educação - Secretaria de
Educação a Distância- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, 2011. Disponível em:
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf
Inscrição: 252741
Data do Envio: 11/10/22 20:15
De acordo com a Revista Panorama da Aquicultura no Brasil, o cultivo de moluscos filtradores, tais como ostras, mexilhões,
vieiras, sururus e sarnambis é também conhecido no Brasil como malacocultura. Desse modo, a questão continha mais de
uma resposta correta, prejudicando a escolha do candidato. Informação Disponível em:
<https://panoramadaaquicultura.com.br/cultivo-de-moluscos/>.
Inscrição: 228726
Data do Envio: 11/10/22 21:04
A questão 20 de conhecimentos gerais (nível superior) possivelmente está com uma grafia incorreta. A citada questão pede
em seu enunciado o significado da palavra "malacoculturase". Pelo contexto, possivelmente a palavra correta seria
"malacocultura" (sem a última sílaba que consta grafada na prova). Na referida questão, a grafia correta é fundamental para
correlacionar com o a criação correta.
A grafia correta é encontrada em diversas referências, como:
- EMBRAPA (empresa brasileira de pesquisa agropecuária), vide
https://www.em brapa.br/visao-de-futuro/trajetoria-do-agro/desem penho-recente-do-agro/aquicultura;
- Estudos divulgados no site do ministério da Educação
(http://redeetec.m ec.gov.br/im ages/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf );
- Estudos desenvolvidos em Universidades Federais como em https://lume.ufrgs.br/handle/10183/237883.
Contudo, em nenhum contexto encontra-se o verbete conforme a questão escreve (malacoculturase). Por esse motivo,
pedimos a ANULAÇÂO da questão por não existir o termo utilizado.
Inscrição: 257287
Data do Envio: 11/10/22 21:37
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Questão com mais de uma resposta correta.
"A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras."
Disponível em: <http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf>
Inscrição: 256699
Data do Envio: 11/10/22 21:50
Solicito que seja revista a resposta da questão 20 para pedagogo social, visto que ao digitar no google a seguinte pergunta:
“o que é malacocultura o que é?” obtemos a seguinte resposta
1.2 Malacocultura
A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras. A
ostreicultura, como o próprio nome já nos remete, trata-se da criação racional de ostras.
Resposta que podemos encontrar direto no site:
http://redeetec.mec.gov.br › 181012_nov_op_aquicPDF
Técnico em Aquicultura - Ministério da Educação
http://r edeetec .m ec .gov.br /im ages /s tor ies /pdf /eix o_r ec _natur ais /aquic ultur a/181012_nov_op_aquic .pdf .
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/339/3a_Disciplina_-_Malacocultura.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Site oficial como exposto no documento oficial que expõe a resposta como o meu entendimento ao responder a questão
letra “E”, não podendo ser considerado correto o gabarito como letra “D” moluscos, e sim todas as opções de resposta.
Inscrição: 253153
Data do Envio: 11/10/22 22:50
O termo: malacoculturase não está coreto. segundo Jacqueline Pompeu Abrunhosa no trabalho Técnico em Aquicultura o
termo é malacocultura. O mesmo trabalho diz que: "A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No
Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras." Fonte:>
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf
Inscrição: 221231
Data do Envio: 11/10/22 23:13
No edital de abertura não consta como tema a ser abordado sobre meio ambiente e sim somente sobre educação ambiental,
a pergunta se referiu especificamente sobre a chamada malacoculturase, o que nada tem a ver com a educação ambiental.
Além do mais apontou como alternativa correta somente a alternativa D “moluscos (caramujo, chocos, lulas e polvos)”,
porém a alternativa A “ostras” também encontra-se correta, conforme definição encontrada no site do MEC “A malacocultura
pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras.” Desse modo fica
evidenciado que as ostras também são moluscos, ou seja, também estão inseridas na malacocultura. Desse modo por
possuir mais de uma alternativa correta solicito a anulação da questão e efetiva atribuição da pontuação a todos os
candidatos.
Inscrição: 243795
Data do Envio: 12/10/22 9:05
MALACOCULTURA, também é sobre o cultivo de ostras, desta forma, opção A, também esta correta.
fonte; PAGINA 15 - ITEM 1.2
ht t p: / / r edeet ec . m ec . gov. br / im ages / s t or ies / pdf / eix o_r ec _nat ur ais / aquic ult ur a/ 181012_nov_op_aquic . pdf
Inscrição: 256041
Data do Envio: 12/10/22 10:39
A questão se refere a conhecimentos especificos e está erroneamente classificada como como conhecimentos gerais e
legislação, o que acarreta em peso diferente na pontuação da questao prejudicando a nota final.
Inscrição: 224000
Data do Envio: 12/10/22 13:34
M a l a c o c u l t u r a s e A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras.
Na questão 20 demonstra que apenas a resposta D esta correta porem existem 4 alternativas corretas se tratando que
Malacoculturase referece a criação de OSTRAS- VIEIRAS - MOLUSCOS E MEXILHÕES, COMO DEMOSTRA NA
DEFINICÃO DE MALACOCULTURASE.
Inscrição: 251679
Data do Envio: 12/10/22 15:20
A malacoculturase não refere-se apenas ao conteúdo exposto na alternativa D, mas também aos expostos nas alternativas
A, C e E. Sendo uma cultura que engloba as subculturas citadas em 4 das 5 alternativas da questão 20.
Inscrição: 249403
Data do Envio: 12/10/22 16:06
Segundo artigo divulgado pelo MEC em:
ht t p: / / r edeet ec . m ec . gov. br / im ages / s t or ies / pdf / eix o_r ec _nat ur ais / aquic ult ur a/ 181012_nov_op_aquic . pdf
A malacoculturase trata-se da criação de moluscos, no Brasil representada por ostras, mexilhões e vieiras, o que torna as
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alternativas A, C, D e E verdadeiras.
Portanto a questão deve ser anulada visto que há mais de uma resposta correta.
Inscrição: 238154
Data do Envio: 12/10/22 19:18
Questão 20 sobre Conhecimentos Gerais, Legislação.
Consta em gabarito como alternativa D sendo a correta: moluscos (caramujos, chocos, lulas e polvos).
Segundo o material "Técnico em Aquicultura" do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA em
parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA e a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN) para o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e -Tec Brasil, na página 12 define:
"A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras."
Em outras referências, como do Instituto Federal do Paraná, a criação de moluscos tais como: ostras, mexilhões e vieiras,
lulas, polvos, caramujos é definida como malacocultura. Assim como no "Boletim da Maricultura em Águas da União
2017-2018-2019" que considera a malacocultura a criação de mexilhões, vieiras e ostras e no “Planos Locais para
Desenvolvimento da Maricultura: Paraná. Além de trabalhos científicos que consideraram como objeto de estudo a
malacocultura como a criação de ostras e mexilhões (Santi, 2006), mexilhões, ostras e vieiras (Basso, 2010).
Logo, não haveria alternativa correta para essa questão.
R e f e r ê n c i a s :
Abrunhosa, J. P. Técnico em Aquicultura: Novas Oportunidades na Aquicultura. Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Pará. 2010. 118 p. Disponível em:
<http://redeetec.m ec.gov.br/im ages/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf>
Basso, A. D. Malacocultura: Cultivando o Mar. Monografia. Faculdade de Agronomia. Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. 2020. 28 p. Disponível em: < https://lume.ufrgs.br/handle/10183/237883>
Instituto GIA. Planos Locais para Desenvolvimento da Maricultura: Paraná. 2010. 506 p. Disponível em:
<https://gia.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/01/Volume-02-Maricultura.pdf>
Marenzi, A. W. C.; Castilho-Westphal, G. G. Cultivos de Organismos Aquáticos - Malacocultura. Instituto Federal do Paraná.
2011. 130 p. Disponível em:
<http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/339/3a_Disciplina_-_Malacocultura.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria de Aquicultura e Pesca. Boletim da Maricultura em Águas da
União 2017/2018-2019. 2020. 27 p. Disponível em:https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/aquicultura-e-pesca/arquivos
/ B o l e t i m d a M a r i c u l t u r a e m g u a s d a U n i o _ 2 0 1 7 2 0 1 8 2 1 9 _ f i n a l 1 . p d f
Santi, J. C. Diagnóstico da Malacocultura no Município de São Francisco do Sul – Santa Catarina. Monografia.
Departamento de Ciências Econômicas. Universidade Federal de Santa Catarina. 2006. 119 p. Disponível em: <
http://tcc.bu.ufsc.br/Economia293999>
Inscrição: 250523
Data do Envio: 12/10/22 19:50
20. Malacoculturase
Resposta da prova: Moluscos
ht t p: / / r edeet ec . m ec . gov. br / im ages / s t or ies / pdf / eix o_r ec _nat ur ais / aquic ult ur a/ 181012_nov_op_aquic . pdf
1.2 Malacocultura
A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é
representada por ostras, mexilhões e vieiras.
Logo, a resposta da prova nenhuma está correta, pois mexilhões, vieiras e ostras pertencem a essa cultura.
Ficando de fora apenas a resposta de "camarão"
Inscrição: 246983
Data do Envio: 12/10/22 20:38
Neste questão sobre malacoculturase como a criação de moluscos, e de acordo com o documento da embrapa, instituições
brasileiras atuantes em pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de malacocultura, de Angela Puchnick et al, os
moluscos bivalves fazem parte da malacocultura. Neste sentido a alternativa a, b, c , e também estâo corretas.
Respectivamente ostras, camaroes, vieiras e mexilhões,
Inscrição: 246016
Data do Envio: 12/10/22 21:44
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Conforme informações contidas no material divulgado pelo Ministério da Educação, no link:
ht t p: / / r edeet ec . m ec . gov. br / im ages / s t or ies / pdf / eix o_r ec _nat ur ais / aquic ult ur a/ 181012_nov_op_aquic . pdf
“A malacocultura pode ser defi nida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras.”
Sendo assim, as respostas contidas na questão não condizem com os dados, uma vez que não há alternativa que
contemple ostras, mexilhões e vieiras juntas. Nas alternativas há a opção de moluscos, porém refere-se a eles como
caramujos, chocos, lulas e polvos. Desta forma, as respostas contidas na prova estão em discordância com as informações
do material do Ministério da Saúde.
Inscrição: 234921
Data do Envio: 13/10/22 7:18
20- A partir de estudos de autores como Jaqueline Pompeu Abrunhosa do Instituto Federal de Educação , ciência e
tecnologia do Pará, elaborado em parceria com o a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para o sistema escola
técnica aberta do Brasil (E-tec Brasil), é possível afirmar que a chamada malacocultura pode ser definida como a criação
de moluscos. No Brasil é representada por OSTRAS, mexilhões e VIEIRAS.
Desta forma, não é possível afirmar que a resposta é a D- Moluscos (caramujos, chocos, lulas e polvos). A resposta também
pode ser Ostras (letra A) ou Vieiras (letra C).
Bibliografia: http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf
Inscrição: 220208
Data do Envio: 13/10/22 7:52
Em relação a questão: Malacocultura
1)O
enunciado já se encontra com erro de grafia, pois não existe a palavra “ malacocultase”;
2)Segundo o Caderno “ Tecnico em Aquicultura – Novas Oportunidades em Aquicultura “ de Jacqueline Pompeu
Abrunhosa, 2011, © Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA. Elaborado em parceria entre o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) para o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e -Tec Brasil.
A definição de Malacocultura refere-se: A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é
representada por ostras, mexilhões e vieiras.
O gabarito é a alternativa D – Moluscos ( caramujos, chocos, lulas e polvos), portanto a definição está incorreta.
A íntegra encontra-se:
http://r edeetec .m ec .gov.br /im ages /s tor ies /pdf /eix o_r ec _natur ais /aquic ultur a/181012_nov_op_aquic .pdf
( página 15 e 16)
Portanto, solicito a revisão e anulação dessa questão.
Inscrição: 225361
Data do Envio: 13/10/22 9:41
Na prova de Analista de Tributos, a questão 20 (Conhecimentos Gerais) o gabarito está em desacordo.
Conforme informação no site do MEC, disponível em:
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf , "a malacocultura
pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras."
O item D exemplifica os moluscos mas conforme a definição pode incluir os itens A, C e E.
Sendo assim a questão terá várias resposta corretas justificando a anulação.
Inscrição: 221036
Data do Envio: 13/10/22 16:23
A malacoculturase pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras.
A ostreicultura, como o próprio nome já nos remete, trata-se da criação racional de ostras. Portanto essa questão dentre as
resoluções há diversas respostas como: Ostras, vieiras e mexilhões, deve ser cancelada.
Inscrição: 227411
Data do Envio: 13/10/22 11:37
De acordo com a Escola Técnica
Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007:
A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras.
Nesse caso a questão teria várias respostas corretas.
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf
Inscrição: 229713
Data do Envio: 13/10/22 11:59
Ilustríssimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da questão nº. 20 da
prova objetiva de Enfermeiro do Concurso Público – Edital nº 01/2022 do Município de Guaratuba – Paraná, pelos fatos e
fundamentos a seguir declinados:
Primeiramente a Ilustríssima banca examinadora, em seu gabarito preliminar considerou como correta a alternativa D da
questão 20 da prova objetiva de Enfermeiro do Concurso Público – Edital nº 01/2022.
Contudo, já no enunciado da questão nº. 20 da prova objetiva de Enfermeiro do Concurso Público – Edital nº
01/2022 “A chamada Malacoculturase refere-se à criação de:” encontra-se em erro, considerando que a palavra
“Malacoculturase” não existe nos manuais, sendo correto a “Malacocultura”.
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Além disso, as Ostras são considerados Moluscos que, por terem duas conchas, são conhecidos como bivalves
(duas valvas ou duas conchas). A atividade do cultivo de moluscos é conhecida como “Malacocultura”.
Ou seja, as Ostras fazem parte da criação chamada de Malacocultura.
Veja, que na questão nº. 20 ao acrescentar a alternativa opção “Ostras”, a questão passou a ter duas respostas,
letra “a” e “d”.
Ante ao exposto, faz-se necessário a anulação da questão nº. 20 da prova objetiva de Enfermeiro do Concurso
Público – Edital nº 01/2022 do Município de Guaratuba – Paraná, pelos motivos acima mencionados.
Pitanga/PR, 13 de Outubro de 2022.
KETLIN CRISCIANE PASQUALOTTO LOCATELLE
R E F E R Ê N C I A S :
https://panoramadaaquicultura.com.br/panorama-da-malacocultura-brasileira
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/339/3a_Disciplina_-_Malacocultura.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Inscrição: 258118
Data do Envio: 13/10/22 11:59
O enunciado se refere á "Malacoculturase", palavra inexistente. Seu sufixo -ase aparenta se referir a uma enzima (p.ex.
lipase, polimerase, luciferase, ...), não a uma atividade de criação. A atividade de criação de mexilhões é a Malacocultura
Inscrição: 220552
Data do Envio: 13/10/22 12:12
De acordo com o documento Técnico em Aquicultura, do Ministério da Educação, Malacoculturase "pode ser definida como
a criação de moluscos. No Brasil é
representada por ostras, mexilhões e vieiras.". Neste sentido, ela não é definida apenas como a criação de Moluscos, mas
também como a criação de mexilhões, ostras e vieiras. Peço, portanto, a anulação desta questão.
Técnico em Aquicultura, Ministério da Educação, Red e-tec- Brasil, 2011. Disponível em:
<http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf>
Inscrição: 249800
Data do Envio: 13/10/22 12:20
Solicito a anulação da questão de número 20, pois segundo o técnico de Aquicultura do Ministério da educação junto ao
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Pará, (BRASIL,2011) “A malacocultura pode ser definida como a
criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras.”
BRASIL, 2011. Técnico em Aquicultura Novas Oportunidades na Aquicultura. Instituto Federal De Educação, Ciência E
Tecnologia Pará. Pará, 2011.
Inscrição: 243415
Data do Envio: 13/10/22 13:02
Prezados, gostaria de apresentar um contraponto ao resultado do gabarito preliminar quanto à Questão nº 20 de
CONHECIMENTOS GERAIS da prova para o cargo de Psicólogo.
O gabarito preliminar da questão indica que resposta correta é a alternativa D, onde consta a afirmação de que a
Malacocultura refere-se ao cultivo de “Moluscos (caramujos, chocos, lulas e polvos)”. Porém, o que encontramos na
literatura é que a atividade da Malacocultura refere-se à criação de moluscos bivalves, tais como os mexilhões (citados na
alternativa E), as ostras (citadas na alternativa A) e as vieiras (citadas na alternativa C). Sendo assim, solicito a avaliação da
banca frente à possibilidade de anulação da questão, uma vez que as três alternativas citadas estão igualmente corretas.
Além do problema citado acima, outro fator que prejudica a compreensão da questão é a presença da palavra
“Malacocultarase” no enunciado, palavra que difere-se do termo correto “Malacocultura”, o que abre margem para a
interpretação de que a questão se refere a uma atividade diferente.
A respeito da atividade de Malacocultura, Abrunhosa afirma:
A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras.
A ostreicultura, como o próprio nome já nos remete, trata-se da criação racional de ostras. Esta atividade está entre as mais
produtivas da Aquicultura brasileira e destaca-se em volume de produção no Estado de Santa Catarina, com
aproximadamente 10 toneladas por ano.
Já os mexilhões são os animais cultivados na mitilicultura e podem ser encontrados em quase toda região costeira do nosso
l i t o r a l .
O cultivo de vieiras ainda encontra-se em fase de experimento, com a espécie Nodipecten nodosus, por estudiosos da
Universidade de Santa Catarina, mas já apresenta resultados significativos. (ABRUNHOSA, 2011, p. 15,16).
Portanto, a Malacocultura engloba a Mitilicultura (cultivo de mexilhões), a Ostreicultura (cultivo de ostras) e a Pectinicultura
(cultivo de vieiras). De acordo com Marenzi e Castilho-Westphal (2016), “Vieiras, ostras e mexilhões pertencem à classe dos
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Bivalves por terem uma concha dividida em duas valvas duras, que protegem as partes moles do animal” (p.294). Os
autores ainda afirmam que:
O cultivo de moluscos bivalves é representado basicamente pela produção de mexilhões, ostras e vieiras, no qual o estado
de Santa Catarina tem se destacado como o líder nacional. O restante da produção nacional de moluscos está distribuído
nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sergipe. (MARENZI; CASTILHO-WESTPHAL, 2016, p.
2 9 0 ) .
R e f e r ê n c i a s :
Abrunhosa, J. P. Novas oportunidades na aquicultura. Instituto Federal do Pará – IFPA, 2011.
Marenzi, A. W., & Castilho-Westphal, G. G. Cultivo de organismos aquáticos-Malacocultura. Instituto Federal do Paraná –
IFPR, 2016.
Inscrição: 246017
Data do Envio: 13/10/22 13:21
Conforme informações contidas no material divulgado pelo Ministério da Educação, no link:
ht t p: / / r edeet ec . m ec . gov. br / im ages / s t or ies / pdf / eix o_r ec _nat ur ais / aquic ult ur a/ 181012_nov_op_aquic . pdf
“A malacocultura pode ser defi nida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras.”
Sendo assim, as respostas contidas na questão não condizem com os dados, uma vez que não há alternativa que
contemple ostras, mexilhões e vieiras juntas. Nas alternativas há a opção de moluscos, porém refere-se a eles como
caramujos, chocos, lulas e polvos. Desta forma, as respostas contidas na prova estão em discordância com as informações
do material do Ministério da Saúde.
Inscrição: 239651
Data do Envio: 13/10/22 13:55
Em relação a questão: Malacocultura
1)O enunciado já se encontra com erro de grafia, pois não existe a palavra “ malacocultase”;
2)Segundo o Caderno “ Tecnico em Aquicultura – Novas Oportunidades em Aquicultura “ de Jacqueline Pompeu Abrunhosa,
2011, ©? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA. Elaborado em parceria entre o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para
o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e -Tec Brasil.
A definição de Malacocultura refere-se: A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é
representada por ostras, mexilhões e vieiras.
O gabarito é a alternativa D – Moluscos ( caramujos, chocos, lulas e polvos), portanto a definição está incorreta.
Aí n t e g r ae n c o n t r a - s e :
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.
pdf
( página 15 e 16)
Portanto, solicito a revisão e anulação dessa questão.
Inscrição: 239954
Data do Envio: 13/10/22 14:05
A questão apresenta um erro tipográfico no seu enunciado, o que pode levar à dificuldade de compreensão da palavra cuja
definição é a resposta para a questão. O gabarito provisório sinaliza a alternativa D "moluscos (caramujos, chocos, lulas e
polvos)" como a alternativa correta. Porém, a questão fica dúbia por apresentar a alternativa C "vieiras", cuja criação
também se define como malacocultura, por se classificarem como moluscos. Sendo assim, a questão apresenta duas
alternativas de resposta corretas. De acordo com o manual de Aquicultura do Ministério da Educação (2006), Malacocultura
é a criação de moluscos, incluindo vieiras, moluscos da família Pectinidae (MARTIN; DIAZ, PAREDES, 2000).
MARTIN, A; DIAZ, Y; PAREDES, C. BOLETÍN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS. v. 34, n. 2, 2000, p.
259-289. UNIVERSIDAD DEL ZULlA, MARACAIBO, VENEZUELA.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica: Brasília, DF. 2006. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/cartilha_aquicultura.pdf>
Inscrição: 248965
Data do Envio: 13/10/22 14:14
1)O enunciado já se encontra com erro de grafia, pois não existe a palavra “ malacocultase”;
2)Segundo o Caderno “ Tecnico em Aquicultura – Novas Oportunidades em Aquicultura “ de Jacqueline Pompeu Abrunhosa,
2011, ©? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA. Elaborado em parceria entre o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para
o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e -Tec Brasil.
A definição de Malacocultura refere-se: A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é
representada por ostras, mexilhões e vieiras.
O gabarito é a alternativa D – Moluscos ( caramujos, chocos, lulas e polvos), portanto a definição está incorreta.
Aí n t e g r ae n c o n t r a - s e :
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.
pdf
( página 15 e 16)
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Matéria: Conhecimentos Gerais, Legislação Sup.-Manhã (Domingo)
Número da questão: 20
Portanto, solicito a revisão e anulação dessa questão.
Inscrição: 249357
Data do Envio: 13/10/22 14:15
Em relação a questão: Malacocultura
1)O enunciado já se encontra com erro de grafia, pois não existe a palavra “ malacocultase”;
2)Segundo o Caderno “ Tecnico em Aquicultura – Novas Oportunidades em Aquicultura “ de Jacqueline Pompeu Abrunhosa,
2011, ©? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA. Elaborado em parceria entre o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para
o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e -Tec Brasil.
A definição de Malacocultura refere-se: A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é
representada por ostras, mexilhões e vieiras.
O gabarito é a alternativa D – Moluscos ( caramujos, chocos, lulas e polvos), portanto a definição está incorreta.
Aí n t e g r ae n c o n t r a - s e :
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.
pdf
Portanto, solicito a revisão e anulação dessa questão.
Inscrição: 250378
Data do Envio: 13/10/22 15:32
O gabarito preliminar da questão 20 referente ao conteúdo de Conhecimentos Gerais da prova para o Cargo de Psicólogo
está incorreto, pois o que encontramos na literatura é que a atividade da Malacocultura refere-se à criação de moluscos
bivalves, tais como os mexilhões (citados na alternativa E), as ostras (citadas na alternativa A) e as vieiras (citadas na
alternativa C). Sendo assim, solicito a avaliação da banca frente a possibilidade de anulação da questão, uma vez que as
três alternativas citadas estão igualmente corretas. Além do problema citado acima, outro fator que prejudica a compreensão
da questão é a presença da palavra “Malacocultarase” no enunciado, palavra que difere-se do termo correto “Malacocultura”,
o que abre margem para a interpretação de que a questão se refere a uma atividade diferente.
Segundo Abrunhosa:
A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é representada por ostras, mexilhões e vieiras.
A ostreicultura, como o próprio nome já nos remete, trata-se da criação racional de ostras. Esta atividade está entre as mais
produtivas da Aquicultura brasileira e destaca-se em volume de produção no Estado de Santa Catarina, com
aproximadamente 10 toneladas por ano.
Já os mexilhões são os animais cultivados na mitilicultura e podem ser encontrados em quase toda região costeira do nosso
l i t o r a l .
O cultivo de vieiras ainda encontra-se em fase de experimento, com a espécie Nodipecten nodosus, por estudiosos da
Universidade de Santa Catarina, mas já apresenta resultados significativos.
Portanto, a malacocultura engloba a Mitilicultura (cultivo de mexilhões), a Ostreicultura (cultivo de ostras) e a Pectinicultura
(cultivo de vieiras). De acordo com Marenzi e Castilho-Westphal:
Vieiras, ostras e mexilhões pertencem à classe dos Bivalves por terem uma concha dividida em duas valvas duras, que
protegem as partes moles do animal. São comprimidos lateralmente e com tamanho variado, que vai de alguns poucos
milímetros a mais de 1 m, como o gigante Tridacna.
Os autores ainda afirmam que:
O cultivo de moluscos bivalves é representado basicamente pela produção de mexilhões,ostras e vieiras, no qual o estado
de Santa Catarina tem se destacado como o líder nacional. O restante da produção nacional de moluscos está distribuído
nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sergipe.
Inscrição: 248928
Data do Envio: 13/10/22 16:00
Questão mal formulada, com erro de grafia e concordância que causa confusão deve ser anulada.
Inscrição: 246420
Data do Envio: 13/10/22 16:49
Em relação a questão: Malacocultura
1)O enunciado já se encontra com erro de grafia, pois não existe a palavra “ malacocultase”;
2)Segundo o Caderno “ Tecnico em Aquicultura – Novas Oportunidades em Aquicultura “ de Jacqueline Pompeu Abrunhosa,
2011, ©? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA. Elaborado em parceria entre o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para
o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e -Tec Brasil.
A definição de Malacocultura refere-se: A malacocultura pode ser definida como a criação de moluscos. No Brasil é
representada por ostras, mexilhões e vieiras.
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Matéria: Conhecimentos Gerais, Legislação Sup.-Manhã (Domingo)
Número da questão: 20
O gabarito é a alternativa D – Moluscos ( caramujos, chocos, lulas e polvos), portanto a definição está incorreta.
Aí n t e g r ae n c o n t r a - s e :
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.
pdf
( página 15 e 16)
Portanto, solicito a revisão e anulação dessa questão.
Inscrição: 249414
Data do Envio: 13/10/22 16:57
Recurso Administrativo:
Pedido de Anulação da questão nº 20.
A referida questão diz que a "Malacoculturase refere-se a criação de Molusco (caramujos, Chocos, Lulas e polvos)".
Contudo, discordamos da resposta, tendo em vista que a "Molacoculturase" trata-se da criação de moluscos, o que no Brasil
corresponde a ostras (letra A), vieiras (letra C) e Mexilhões (letra E).
Dessa forma, requeiro a anulação desta questão.
Inscrição: 244740
Data do Envio: 13/10/22 16:59
Venho, respeitosamente pedir a anulação da questão de número 20, visto que nenhuma das atlernativas preenche
completamente a definição de malocultura.
1.2 Malacocultura
A malacocultura pode ser defi nida como a criação de moluscos. No Brasil é
representada por ostras, mexilhões e vieiras.

http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_rec_naturais/aquicultura/181012_nov_op_aquic.pdf
Resposta aos Recursos
A banca por entender que daforma como foi colocada a questão acabou gerando inconformidade na resposta correta uma
vez que o termo usado apresentou um erro de grafia. Invalidar a questão.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Matéria: Analista Ambiental-Manhã (Sábado)
Número da questão: 23
Inscrição: 254796
Data do Envio: 10/10/22 23:30
A questão 23 solicita que, considerando as etapas de produção do húmus, deve-se assinalar a alternativa correta.
O gabarito preliminar apresenta a alternativa A, como correta.
Contudo, a questão não solicita que seja assinalada a alternativa em que etapas ocorrem respectivamente. Desta forma, a
alternativa C, também está correta.
Temos que considerar também que, após a etapa de esfriamento, ocorre o surgimento de comunidades mesófilas
n o v a m e n t e .
Considerando

o

exposto,

solicita-se

respeitosamente

a

banca

avaliadora

pela

anulação

da

questão

23.

Fonte:http://www2.uesb.br/ppg/ppgca/wp-content/uploads/2019/02/Produ%C3%A7%C3%A3o-e-Caracteriza%C3%A7%C3%
A3o-de-H%C3%BAmus-em-Diferentes-Substratos-Compostados.pdf
Resposta aos Recursos
Em resposta a solicitação de revisão e da alternativa em questão, o recurso disposto mantem a questão como coerente :"as
etapas da produção de humus" reproduz o indicativo de ordem
de processos "bem definidos" e portanto a questão deixou claro não apenas no enunciado, mas também na correspondente
sequencia das alternativas referenciando a ordem na sequencia das questões da produção de humus,
como
arquivo
indexado
:http://www1.rc.unesp.br/ib/ceis/mundoleveduras/2013/Compostagem-GeorgeFetti.pdf
Livro P.Arne VESILIND S. M. MORGAN introdução a engenharia ambiental 2º edição traduzida
Decisão da Banca: Manter Questão
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Matéria: Analista Ambiental-Manhã (Sábado)
Número da questão: 24
Inscrição: 250959
Data do Envio: 13/10/22 13:24
A questão possui mais que uma alternativa correta:
Alternativa (E) também está correta: Menciona a Matriz de interação, sendo que a mesma pode ser representada por um
gráfico, que relaciona cada ação com cada impacto, em forma de linhas e colunas. A relação entre os dois pode ser feita
com a geração de índices, pela multiplicação da magnitude e da importância atribuída para cada impacto.
Uma das primeiras matrizes utilizadas para avaliação de impacto é a Matriz de Leopold, que cruza 88 componentes (ou
fatores) ambientais que podem ser afetados por 100 ações humanas potencialmente alteradoras do meio ambiente. Em
cada uma dessas quadrículas de interação são indicados algarismos que variam de 1 a 10 correspondendo a magnitude e
importância. Magnitude é indicada no canto superior esquerdo e importância no inferior direito.
O produto da matriz é obtido pela multiplicação da magnitude * importância.
Uma exemplificação da aplicação do método pode ser observada no artigo PROPOSTA DE UMA MATRIZ PARA
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
AMBIENTAIS EM UMA INDÚSTRIA PLÁSTICA Disponível em:
https://abepro.org.br/biblioteca/enegep2012_tn_stp_165_962_19580.pdf
F o n t e :
Luiz Enrique Sanchez. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 2 ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.
Professor Fernando Periard Gurgel do Amaral (https://slideplayer.com.br/slide/2746170/)
Professora Giovanna Ortiz (https://pt.slideshare.net/GiovannaOrtiz/aula-13-maia)
Professor Felipe Cid(https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3121/7/7%20Apresentacao_Matrizes%20de%20impacto_Lice
nciamento%20Ambiental.pdf)
Inscrição: 254796
Data do Envio: 11/10/22 12:41
A questão 24 pede para assinalar a alternativa correta relacionada as metodologias aplicadas ao EIA/RIMA.
O gabarito preliminar apresenta a alternativa C, como correta.
A alternativa C está de fato correta, contudo, é possível fazer a junção entre duas metodologias, como complementação
técnica. Métodos de simulação podem usar a base de dados do mapa de superposição que sozinho não avalia a magnitude
do impacto. Desta forma, os métodos de simulação farão o trabalho de considerar a dinâmica dos sistemas ambientais,
interações entre fatores e impactos e variável temporal, promover troca de informações e interações das disciplinas e o
tratamento organizado de grande quantidade de variáveis quantitativas e qualitativas.
Portanto, é possível considerar a utilização de mapa de superposição juntamente com os métodos de simulação, com isso,
a alternativa B também está correta.
Considerando

o

exposto,

solicita-se

respeitosamente

a

banca

avaliadora

pela

anulação

da

questão

24.

F o n t e s :
https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/post/principais-metodos-de-avaliacao-de-impacto-ambiental-uma-revisao-da-literat
u r a
http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/pos-graduacao/trabalhos-de-conclusao-de-bolsistas/trabalhos-de-conclusao-de-b
olsistas-a-partir-de-2018/ciencias-exatas-e-da-terra/especializacao-3/647-estudo-e-analise-das-metodologias-utilizadas-na-a
valiacao-de-impacto-ambiental-aia-nos-eia-rima-realizados-em-santa-catarina/file
Resposta aos Recursos
Em resposta a solicitação de revisão e da alternativa em questão, o recurso disposto mantém a questão como coerente;
considerando cada método como entidades individuais, o método da
da simulação que utiliza de modelos Modelos matemáticos automatizados, não há obrigatoriedade de ser do uso da base de
dados o mapa de superposição e portanto o mapa da superposição
é outra metodologia
http://www1.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/estudos_ambientais/ea11.html
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 25
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Matéria: Analista Ambiental-Manhã (Sábado)
Número da questão: 25
Inscrição: 233939
Data do Envio: 13/10/22 14:43
A "lei" citada no enunciado, na verdade Portaria n° 2.914/2011 que dispõe sobre os procedimentos de controle e de
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade foi revogada pela Portaria de
Consolidação n° 05 de 2017, logo, não está mais vigente. Supondo que estivesse vigente, a questão teria duas alternativas
corretas, sendo as letras B e D que estão exatamente ao pé da letra da Portaria n° 2.914/2011.
Inscrição: 224317
Data do Envio: 11/10/22 15:18
Segundo a Portaria 2.914/2011, Capítulo V, Art. 28., as alternativas B e D estão corretas, conforme demonstra a seguir: § 1º
A contagem de bactérias heterotróficas deve ser realizada em 20% (vinte por cento) das amostras mensais para análise de
coliformes totais nos sistemas de distribuição (reservatório e rede).
§ 2º Na seleção dos locais para coleta de amostras devem ser priorizadas pontas de rede e locais que alberguem grupos
populacionais de risco à saúde humana.
Portanto, a questão deve ser anulada.
Resposta aos Recursos
Em resposta a solicitação de revisão e da alternativa em questão, o recurso disposto predita como anulado pois B e D estão
corretas mediante a lei nº 2.914/2011
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 26
Inscrição: 254796
Data do Envio: 10/10/22 22:58
A questão 26 faz uma abordagem sobre a Resolução CONAMA 01/1986 sobre o uso e implementação da Avaliação de
Impacto Ambiental, pedindo para assinalar a alternativa correta.
O gabarito preliminar apresenta a alternativa D como correta.
A CONAMA 01/86 é bastante antiga, porém válida. Contudo, sabe-se também que cabe aos conselhos estaduais de meio
ambiente, estabelecer as atividades passíveis de licenciamento ambiental.
No Estado do Paraná, as linhas de transmissão e subtransmissão são passíveis de licenciamento.
Considerando que a questão aborda mais especificamente o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), devem elaborar o
EIA/RIMA de acordo Art. 59, Itens IX e X, Seção VII da Resolução CEMA 107/2020:
"IX - linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 kV;"
"X - linhas de transmissão de energia elétrica que atravessem área de importância do ponto de vista ambiental, desde que
impliquem em corte de vegetação em estágio sucessional de regeneração médio ou avançado;"
Portanto, no Estado do Paraná, linhas de transmissão/subtransmissão abaixo de 230 kV que se enquadrarem no item X da
referida resolução CEMA, também deverão elaborar EIA/RIMA, ou seja, pode se dizer que a alternativa (B) é correta.
Observação: Cabe salientar que, as linhas de transmissão/subtransmissão <230kV, não enquadradas no item X, também
devem ser licenciadas obrigatoriamente no Estado do Paraná, ainda que não por EIA/RIMA.
Desta forma, solicita-se respeitosamente a banca avaliadora pela anulação da questão 26, considerando que há duas
alternativas corretas.
Fonte:https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=239356&indice=1&totalRegistros=2
&anoSpan=2020&anoSelecionado=2020&mesSelecionado=0&isPaginado=true
Inscrição: 250959
Data do Envio: 13/10/22 13:25
A questão possui mais que uma alternativa correta.
Letra (A) Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a
serem submetidos à aprovação do órgão Federal competente.
O texto é tal qual o Art.3 da Conama 01/86, sendo que na questão menciona o órgão Federal competente, e o IBAMA é o
órgão federal competente.
Artigo 3º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação
do IBAMA, o licenciamento de atividades que, por lei, seja de competência federal.
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Matéria: Analista Ambiental-Manhã (Sábado)
Número da questão: 26
Desse modo o conteúdo da alternativa (A) não tem nada de incorreto e a questão possui duas alternativas consideradas
corretas, letra (A) e letra (D).
Resposta aos Recursos
Em resposta a solicitação de revisão e da alternativa em questão, o recurso disposto predita como anulado pois A e D estão
corretas mediante ao licenciamento ambiental
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 29
Inscrição: 254796
Data do Envio: 10/10/22 22:08
A questão 29 faz uma abordagem sobre a ABNT 10004/2004 e RDCs 306 e 222 da ANVISA e pede para identificar
corretamente a classe e seu possível tratamento ou destinação final dos resíduos.
Nas alternativas, são apresentadas as classes A, B, C, D e E, divergindo das normas abordadas no enunciado. A ABNT
10004/2004, apresenta duas classes de resíduos I e II, sendo a classe II subdivida em IIA e IIB, não possui classificação de
resíduos de saúde nesta norma. Já as RDCs 306 e 222 da ANVISA, apresentam classes de risco 1, 2, 3 e 4 e divisão dos
resíduos em Grupos A, B, C, D e E, sendo o grupo A subdivido em Subgrupos A1, A2, A3, A4 e A5, e não em classes.
Desta forma, a divergência entre o que está escrito nas normas apontadas, e o utilizado na elaboração da questão, pode
gerar confusão aos candidatos.
Já para os possíveis tratamentos ou destinação final, também pode gerar confusão aos candidatos, por exemplo, o Grupo A
possui diversos diversos tratamentos que irão depender de cada subgrupo.
Desta forma, solicita-se respeitosamente a banca avaliadora pela anulação da questão 29, considerando o exposto.
Resposta aos Recursos
Em resposta a solicitação de revisão e da alternativa em questão, o recurso disposto mantém a questão como coerente; as
variadas normatizações não se contradizem e portanto todas as normas citadas em sequência estão representadas de
forma pontual,
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 39
Inscrição: 254796
Data do Envio: 10/10/22 19:49
A questão 39 pede para assinalar a alternativa correta em relação a NBR 9649.
O gabarito preliminar informa que a alternativa correta é B) Vazão máxima pela equação: Qdmax = K1xK2xQdmed, sendo
K1 o coeficiente de vazão diária máxima.
Contudo na NBR 9649 é apresentado em seu ANEXO 4, nos itens A4.6 e A4.7, vazões iniciais e finais de um trecho de rede,
respectivamente, o que não é abordado na alternativa e possui equações diferentes em relação aos coeficientes.
Deve-se considerar também, que o ANEXO IV do edital do concurso não prevê "redes coletoras de esgoto", tendo apenas:
"Sistemas de Tratamento de Esgotos: Conceitos básicos, Características do esgoto doméstico, Sistemas de Tratamento,
Gestão e Disposição de Efluentes e lodos.", tendo apenas sistemas de tratamento, o que tratado também de forma distinta
pelas NBRs, o tratamento e a rede coletora.
Desta forma, solicita-se respeitosamente a banca avaliadora pela anulação da questão 39, considerando o exposto.
Resposta aos Recursos
Em resposta a solicitação de revisão e da alternativa em questão, o recurso disposto mantém a questão como coerente; as
redes coletoras de esgoto fazem parte da conjuntura do Sistemas de Tratamento de Esgotos, os cálculos das vazões são
procedimentos básicos dessa temática
referencia : hidráulica básica Rodrigo de Melo Porto, norma Nbr-12218
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 40
Inscrição: 254796

Data do Envio: 10/10/22 18:59
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A questão 40 pede para relacionar as doenças e seus agentes patogênicos oriundos da contaminação de fezes humanas.
A toxoplasmose não é oriunda da contaminação de fezes humanas. Conforme fonte do governo (Ministério da Saúde), as
transmissões ocorrem:
1
2
3
ó

r

Via oral (ingestão de alimentos e água contaminados)
Congênita (transmitido de mãe para filho durante gestação)
Formas raras: por inalação de aerossóis contaminados, inoculação acidental, transfusão sanguínea e transplante de
g ã o s .

O risco está no contato com as fezes contaminadas de felinos, no consumo de água contaminada ou alimentos mal lavados
ou mal cozidos.
Fonte:https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/toxoplasmose#:~:text=A%20toxoplasmose%20%C3%A9%2
0uma%20infec%C3%A7%C3%A3o,em%20humanos%20e%20outros%20animais.
Desta forma, solicita-se respeitosamente a banca avaliadora pela anulação da questão 40, considerando que não há
resposta correta.
Resposta aos Recursos
Em resposta a solicitação de revisão e da alternativa em questão, o recurso disposto mantém a questão como coerente;
pois a identificação dos agentes patogênicos e suas doenças correlacionadas que é o foca questão e mediante a esta
informação que será avaliada
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Analista de Tributos-Manhã (Domingo)
Número da questão: 29
Inscrição: 249414
Data do Envio: 13/10/22 16:38
Pedido de Anulação da Questão.
Questão 29.
A questão debatida teve seu gabarito a letra "E", qual seja:
“Acerca do "Empréstimos Compulsórios, assinale a alternativa correta:
( . . )
E) Corresponde a um tributo não vinculado, porém, é um tributo de receita vinculada";
Tal questão deve ser anulada por falta de resposta correta em razão dos argumentos abaixo, o qual passamos a debater:
Em que pese, as receitas provenientes dos empréstimos compulsórios possuírem receita vinculada em razão do disposto no
§ único do art. 148 da Constituição Federal ele não pode ser classificado com um tributo vinculado.
Não há qualquer definição prévia como tributo vinculado ou não vinculado, tanto na Constituição Federal como no Código
Tributário Nacional, de forma que este aspecto somente poderá ser verificado por intermédio da análise pormenorizada do
fato gerador definido nas leis que os instituírem.
Ou seja, o Estado, no caso a União, pode optar por fazer ou não a cobrança do tributo depender da realização de uma
atividade voltada ao sujeito passivo. Com isso, a União pode optar pela criação de determinado empréstimo compulsório
utilizando um fato gerador que seja vinculado a uma atividade estatal específica.
Dessa forma, em razão desta faculdade, podemos concluir que os Empréstimos Compulsórios podem ou não serem tributos
v i n c u l a d o s .
Pelos motivos acima elencados, requeiro a anulação da questão 29.
Resposta aos Recursos
A questão está de acordo com a legislação e com a jurisprudência. Recurso não provido.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 30
Inscrição: 235296
Data do Envio: 11/10/22 9:44
A instituição de taxa é facultativa, não compulsória.
Facultatividade faz parte dos princípios tributários.
Logo, a alternativa "A" também está errada.
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Inscrição: 246339
Data do Envio: 12/10/22 16:13
A alternativa D dada como gabarito da questão apresenta divergência uma vez que as taxas conforme CTN nos diz em seu
Art. 77 “As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas
respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial,
de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.”, ou seja, o fato gerador das
taxas são a utilização efetiva OU potencial, sendo que a alternativa dada como resposta dá a entender que as taxas são
devidas quando se tem apenas a utilização efetiva, desconsiderando totalmente que as taxas também podem ser cobradas
pela utilização potencial, visto que se têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva
ou potencial . Portanto sugiro a alteração da resposta para alternativa B, pois, taxas e preços públicos não são sinônimos,
conforme expressa a alternativa, devido suas diversas diferenças.
Resposta aos Recursos
A questão encontra-se correta, pois a alternativa A aborda sobre a cobrança da taxa e não sua instituição, como alega o
recurso. Já no que tange a alternativa B, taxa e preço público não são sinônimos, e como a questão pede pela incorreta, não
há a possibilidade desta ser a alternativa correta. Portanto, recurso não provido.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 31
Inscrição: 254844
Data do Envio: 10/10/22 21:36
A questão deve ser anulada, uma vez que a letra B, tão somente, tratou-se de ALTERAÇÃO de alíquota e não sobre
MAJORAÇÃO de alíquota, trazendo prejudicialidade na questão e compreensão. Nesse sentido, alterar pode ser tanto para
redução ou majoração. Se a alíquota é ALTERADA para redução, não necessita observar o principio da anterioridade
nonagesimal. Sendo assim, a questão deveria ser clara no sentido de trazer nos enunciados acerca de MAJORAÇÃO DE
BASE DE CALCULO OU ALIQUOTAS e não simplesmente aludir sobre a alteração que tanto pode ser para reduzir,
reestabelecer ou majorar
Resposta aos Recursos
O embasamento do recurso não condiz com o erro da alternativa B, uma vez que o que torna a alternativa incorreta não é o
fato de ser alteração da alíquota, como discute o recurso sobre redução ou majoração, mas sim o fato da exceção ser a
fixação da base de cálculo do imposto e não a alteração da alíquota. Portanto, questão mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 32
Inscrição: 221231
Data do Envio: 11/10/22 23:14
Apontou o gabarito extraoficial como a alternativa correta a letra B “Não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em
lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel ou que possua imóvel de pequeno valor, assim definido
em lei.” ou seja, tal afirmativa não pode ser considerada incorreta como o comando da questão pedia para assinalar pois ao
interpretar a forma como foi escrito entende-se que o imóvel de pequeno valor é o seu próprio imóvel, desse modo tal
assertiva está correta. Assim não há nenhuma alternativa incorreta na questão e por isso faz-se necessária a anulação da
questão e atribuição da pontuação a todos os candidatos.
Resposta aos Recursos
A previsão constitucional no art. 153, parágrafo 4º, inciso II é de que “não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas
em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel”. Desse modo, uma vez que a legislação é clara e a
alternativa não corresponde com a legislação, recurso não provido e questão mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 36
Inscrição: 222118
Data do Envio: 10/10/22 19:12
Requer a alteração de gabarito, para considerar como resposta correta a letra E (itens corretos: II, III, IV e VII.
Em verdade, trata-se de considerar o item I falso. Senão vejamos.
Conforme dita o comando da questão: “Em virtude do caráter EXTRAFISCAL do IPTU, analise os itens a seguir: I – Esse
imposto pode ser progressivo em razão do valor do imóvel”.
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Pois bem.
De fato, é possível a progressividade em razão do valor do imóvel, conforme redação dada pela EC 29/00 ao artigo 156, §
1º, I, da CF. Entretanto, a esta progressividade se dá o nome de progressividade FISCAL, que se relaciona ao princípio da
Capacidade Contributiva do Direito Tributário.
A progressividade extrafiscal, que é citada no comando da questão, trata da progressividade no tempo, disposta no § 4°, do
art. 182 da CF.
De conformidade com o § 4°, do art. 182 da CF, o Poder Público Municipal pode exigir, nos termos da lei federal, do
proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova o adequado aproveitamento sob pena
sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios; IPTU progressivo no tempo; e a desapropriação com
pagamento da indenização pelo valor real em títulos de dívida pública resgatáveis em até 10 anos, mediante autorização
prévia do Senado Federal para sua emissão.
O IPTU progressivo no tempo aparece como o segundo instrumento de intervenção urbanística. As condições e os limites
dessa progressividade foram regulamentados pela Lei n° 10.257 de 10-7-2001, conhecida como Estatuto da Cidade (arts. 5°
a 7°).
Resumidamente, são seguintes os requisitos para a implementação do IPTU progressivo:
(a) O imóvel a ser tributado progressivamente há de estar previamente incluído na área abrangida pelo Plano Diretor da
Cidade (§ 4°), que só poderá ser aprovado por 3/5 dos Vereadores, após duas audiências públicas, não podendo ser feita
mais de uma alteração anual (art. 40, § 4°, 41, I e 46 da LOMSP).
(b) A definição da função social da propriedade urbana pela lei especial que aprova o Plano Diretor da Cidade impositivo
para cidades com mais de 20.000 habitantes.
(c) Concessão de prazo para o proprietário construir ou lotear o imóvel incluído no Plano Diretor (§ 4°, I). Esse prazo,
segundo o Estatuto da Cidade não poderá ser inferior a um ano, a partir da notificação (art. 5°, § 4°, I); será de dois anos
para o início das obras do empreendimento, a contar da aprovação do projeto (art. 5°, § 4°, II). Em se tratando de
empreendimento de grande porte o § 5° desse art. 5° faculta a lei municipal, em caráter excepcional, prever a conclusão em
etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo. Assim, os prazos para
execução do projeto contam-se para cada uma das etapas.
(d) Somente após o descumprimento dos prazos previstos para a apresentação do projeto e a sua execução é que o
Município poderá instituir o IPTU progressivo. Vedada fica, porém, o uso de qualquer modalidade de progressividade.
Apenas a modalidade da progressividade no tempo poderá ser implementada. A alíquota irá sendo majorada a cada ano
que o proprietário descumprir a função social da propriedade urbana limitada a majoração, porém, a cinco anos
consecutivos (art. 7° do Estatuto da Cidade). De um ano para outro a majoração de alíquota não poderá exceder duas vezes
o valor referente ao exercício anterior, respeitado o teto de quinze por cento (art. 7°, § 1°). Atingida a alíquota máxima e
persistindo a disfunção social de propriedade urbana aquela alíquota será mantida até que se promova a desapropriação do
imóvel mediante pagamento em títulos da dívida pública (art. 7° § 2°).
Dessa forma, a progressividade extrafiscal, que é o objeto de questionamento da questão, não será dada em razão do valor
venal do imóvel, mas sim em razão do tempo em que se descumpre a função social.
Por todo o exposto, o item I deve ser considerado falso, corrigindo-se o gabarito para considerar como resposta correta a
letra E.
É o que se requer.
Inscrição: 222987
Data do Envio: 11/10/22 13:58
Ilustre banca julgadora,
Este candidato encontrou um equívoco na questão 36 que gostaria que fosse sanado:
“36. Em virtude do caráter extrafiscal do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, analise os itens a seguir:
I - Esse imposto pode ser progressivo em razão do valor do imóvel.
II - Esse imposto pode ter alíquotas diferentes de acordo com a localização do imóvel.
III - Esse imposto pode ter alíquotas diferentes de acordo com o uso do imóvel.
IV - Quando o Poder Público exigir o adequado aproveitamento da propriedade, há a possibilidade de penalizar o
proprietário caso não o faça. Entre as penas, há o parcelamento ou edificação compulsórios e a aplicação de imposto
progressivo no tempo.
V - Quando o Poder Público exigir o adequado aproveitamento da propriedade, há a possibilidade de penalizar o
proprietário caso não o faça. Entre as penas, há, por último, a desapropriação. Nesse caso, não é necessária a indenização,
já que não houve o respeito do direito fundamental à função social da propriedade, com previsão constitucional.
VI - Quando o Poder Público exigir o adequado aproveitamento da propriedade, há a possibilidade de penalizar o
proprietário caso não o faça. Entre as penas, há, por último, a desapropriação, com pagamento mediante títulos da dívida
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até cinco anos, em parcelas
anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
VII - Quando o Poder Público exigir o adequado aproveitamento da propriedade, há a possibilidade de penalizar o
proprietário caso não o faça. Entre as penas, há, por último, a desapropriação, com pagamento mediante títulos da dívida
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pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais,
iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
Assinale a alternativa que corresponde apenas aos itens que estão CORRETOS:
A. I, II, III, IV e V.
B. I, II, III, IV e VI.
C. I, II, III, IV e VII.
D. II, III, IV e V.
E. II, III, IV e VII.”
Não há no gabarito nenhum erro, porém, parte crucial da resposta se encontra no estatuto da cidade, e suas referidas leis
modificadoras, as quais NÃO estão presentes no edital, não se encontram intrinsecamente relacionados nem com as
demais matérias do edital e nem com o cargo pretendido (Analista de tributos). Logo, não há algo que justifique cabimento à
q u e s t ã o .
O candidato requer então que seja anulada a questão por estar em desconformidade com o edital.
Inscrição: 229956
Data do Envio: 13/10/22 5:37
Com relação a questão de número 36, segue:
Sobre o inciso I, de acordo com o artigo 11 e §1º, da Lei nº 9.393/1996, a tributação e aplicação da alíquota é de acordo com
o grau de utilização do imóvel e tamanho da área do terreno. Portanto, a progressividade da tributação do ITR não guarda
vínculo com o valor do imóvel.
Sobre o inciso II, conforme informa o próprio perguntas e respostas da Receita Federal, de número 190, disponibilizado no
seguinte site:https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/perguntas-e-respostas/itr/perguntas-erespostas-itr-2022/view, a alíquota utilizada para cálculo do ITR é estabelecida para cada imóvel rural, com base em sua
área total e no respectivo grau de utilização, devendo observar a tabela disponibilizada no Anexo da Lei nº 9.393/1996. (Lei
nº 9.393, de 1996, art. 11, e Anexo; RITR/2002, art. 34; IN SRF nº 256, de 2002, art. 34). Portanto, independe da localidade
do imóvel para fins da legislação Federal.
Desta forma, considerando que todas as alternativas têm como afirmativa correta o inciso II, não há alternativa correta para
essa questão.
Resposta aos Recursos
A questão tem embasamento na Constituição Federal de 1988, prevista no edital e está de acordo com os termos de direito
tributário. Portanto, questão mantida.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 37
Inscrição: 226052
Data do Envio: 10/10/22 20:34
A questão 37 não pede a literalidade da lei, mas sim uma situação possível e o artigo 6º, da Lei Complementar 116/2003
tem a seguinte redação: “Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.”
Portanto, excluir a responsabilidade do contribuinte ou não a excluir e atribuir a este caráter supletivo é uma faculdade e não
uma imposição. Dessa forma, a alternativa apresentada na letra E cita a segunda possibilidade, sendo assim uma hipótese
plenamente realizável, devendo ser considerada correta também.
Inscrição: 254844
Data do Envio: 10/10/22 21:14
A questão deve ser anulada com fulcro no entendimento recente da Suprema Corte, plasmado no RE 784439, em que
hodiernamente admite-se interpretação extensiva da lista anexa da Lei Complementar 116. Sendo assim, a Suprema Corte
mitigou o rol da lista anexa, podendo se falar num rol exemplificativo ou de interpretação extensiva. Destarte, a questão 37
deve ser anulada.
Inscrição: 229956
Data do Envio: 13/10/22 5:39
A questão de número 37, a alternativa “e” foi considerada como errada por afirmar que não se exclui a responsabilidade do
contribuinte, sendo a ele atribuída a responsabilidade supletiva.
Resta salientar que, embora a Lei Complementar nº 116/2003 no artigo 6º informe que deve ser excluída a responsabilidade
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do contribuinte OU atribuída a responsabilidade supletiva, com reserva de ordem, de acordo com o próprio CTM da
Prefeitura de Guaratuba/PR, Lei Complementar nº 1/2008, o artigo 146 prevê a responsabilidade solidária, ou seja, sem
reserva de ordem para exigir os valores devidos a título de ISS.
Portanto, pela legislação do município de Guaratuba não é excluída a responsabilidade do contribuinte, mas poderia ser
atribuída a ele a responsabilidade de forma subsidiária de acordo com a Lei Complementar nº 116/2003.
Desta forma como a questão não se baseia em uma legislação específica a alternativa não esta errada, devendo ser
considerada as alternativas “D” e “E” como correta ou anulada a questão
Resposta aos Recursos
Primeiramente, o entendimento majoritário é o de que o rol da lista anexa não é meramente exemplificativo. Eventual
aplicação extensiva por parte da Suprema Corte a um caso em concreto não altera a classificação do rol, portanto, a
alternativa A está incorreta. Em uma segunda análise, na alternativa E, a questão aborda que “NÃO” haveria exclusão da
responsabilidade, quando a previsão legal é de que há a exclusão, sendo o motivo alegado no recurso inadequado ao
embasamento da questão. Portanto, questão e gabarito mantidos.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 39
Inscrição: 221231
Data do Envio: 11/10/22 23:16
Apontou o gabarito preliminar como alternativa correta a assertiva D, porém a assertiva E também encontra-se correta,
senão vejamos, conforme entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXAS DE COLETA E REMOÇÃO
DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL. 1. O juízo de retratação não se confunde
com o julgamento do recurso extraordinário. Nos estritos termos da legislação processual, ao juízo de retratação cabe tão
somente verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma. Ir além significaria fazer as vezes do Supremo
Tribunal Federal em termos de competência jurisdicional. 2. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência
firmada no Tema 146 da sistemática da repercussão geral, logo deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, de
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJE 26.03.2010. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se
no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do
imóvel. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 971.511- AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin)”.
Segundo entendimento acima, a assertiva E “O serviço de coleta de lixo pode ser cobrado por meio de taxa, por se tratar de
serviço público específico e divisível. Desse modo, quando da instituição da base de cálculo desse tributo, o Município pode
fazer uso integralmente da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, pois esta seria a
melhor alternativa para respeitar o princípio da isonomia e da capacidade contributiva, segundo o Supremo Tribunal Federal”
encontra-se correta.
Desse modo por possuir mais de uma alternativa correta solicito a anulação da questão e efetiva atribuição da pontuação a
todos os candidatos.
Inscrição: 228985
Data do Envio: 12/10/22 22:03
A alternativa apontada como correta no gabarito provisório - Alternativa D - afirma, sobre o serviço de iluminação pública,
que "(...) esse serviço tem fato gerador não mensurável (...)". No entanto, há uma confusão gerada por essa assertiva: a
expressão fato gerador se relaciona diretamente com o tributo, não com o serviço. Mesmo que o serviço (nesse caso o de
iluminação pública) seja o fato gerador da referida contribuição, não se pode confundir os termos serviço e fato gerador, pois
representam entidades distintas. Assim, seria incorreto afirmar que o serviço possui fato gerador, como a afirmativa coloca:
o tributo é a entidade que tem fato gerador e, no caso da COSIP, coincide desse fato gerador ser o próprio serviço, mas não
justifica a utilização dos termos como sinônimos.
Ainda, é possível apontar ainda que a alternativa expõe que o fato gerador não é mensurável, o que não se aplica: o fato
gerador da referida contribuição é a prestação do serviço de iluminação pública, uma vez que a mesma foi criada para o
custeio desse serviço. O que não é mensurável é a utilização individual por cada contribuinte, não o fato gerador.
Nesses termos, solicito a anulação dessa questão.
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Resposta aos Recursos
Questão e gabarito mantidos, uma vez que a alternativa se encontra incorreta na expressão “fazer uso integralmente”.
Vejamos: “Além disso, no que diz respeito ao argumento da utilização de base de cálculo própria de impostos, o Tribunal
reconhece a constitucionalidade de taxas quem na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que
compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base
e a outra."(RE 576321 RG-QO, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 4.12.2008, DJe de
13.2.2009, com repercussão geral -tema 146)“.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 40
Inscrição: 226052
Data do Envio: 10/10/22 21:03
A letra A não deve ser considerada incorreta, pois considerando a alínea A, do Inciso III do Art. 150 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
Inscrição: 254844
Data do Envio: 10/10/22 21:06
A questão deve ser anulada, uma vez que a assertiva (A) deve ser considerada correta, com fulcro no art. 105 do Ctn, no
qual consagra o principio da irretroatividade, na medida que a lei tributária não se aplica a fatos geradores anteriores à data
de sua publicação, ou seja, a lei atinge somente fatos presentes e futuros.Destarte, por ferir o principio da irretroatividade a
lei não deve ser aplicada a fatos geradores pretéritos
Inscrição: 231912
Data do Envio: 10/10/22 21:15
Na questão a qual diz "Sobre a legislação tributária, assinale a alternativa INCORRETA", foi dada como incorreta a
alternativa "A" a qual segue descrição:
“Por ferir o princípio da irretroatividade, a lei não se aplica a ato ou fato pretérito”.
Ora, de forma alguma a assertiva está incorreta, conforme apontado pelo gabarito, tendo em vista que conforme o princípio
da irretroatividade na legislação tributária é expresso nos artigos 150, II da Constituição Federal, 106; 144, caput, do CTN.
Conforme Eduardo Sabbag em Direito tributário essencial. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, o
princípio da irretroatividade tributária a lei deve abranger fatos geradores posteriores à sua edição, ou seja, não pode
retroceder para abarcar situações pretéritas. Portanto, será aplicada a lei vigente no momento do fato gerador. Todavia, o
artigo 106 do CTN traz “exceções” a regra, sinalizando que a retroação poderá ocorrer em duas situações, em caso de lei
interpretativa e de lei mais benéfica (no âmbito do direito tributário penal).
Deste modo, é cristalino que a alternativa “A”, trouxe o conceito BÁSICO do princípio da irretroatividade, não sendo de
nenhuma forma razoável exigir que a considere incorreta pelo fato de existirem exceções, dado que tal fato não foi exposto
no enunciado e na alternativa, ainda mais que no trecho “a lei não se aplica a ato ou fato pretérito” não trouxe nenhum
advérbio ou locução adverbial negativa (não, absolutamente, tampouco, nunca, de modo algum, de forma alguma, etc.), que
pudesse exprimir a ideia que a afirmação da alternativa é absoluta, não podendo ser cobrada sobremaneira que a exceção
do princípio estaria incorporada na assertiva dada como incorreta.
Ante o exposto, requeiro anulação da questão.
Inscrição: 222987
Data do Envio: 11/10/22 15:35
Ilustre banca julgadora,
Este candidato encontrou um equívoco na questão 40 que gostaria que fosse sanado:
“40. Sobre a legislação tributária, assinale a alternativa INCORRETA:
A. Por ferir o princípio da irretroatividade, a lei não se aplica a ato ou fato pretérito.
B. A obrigação acessória tem como objeto prestações positivas e também negativas, e, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
C.
Quando não houver disposição expressa em sentido contrário, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na seguinte ordem: a analogia; os princípios gerais de direito tributário; os
princípios gerais de direito público; e, por fim, a equidade.
D. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público, que se constituir pelo
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desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor
a sua própria.
E. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, e também da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.”
O gabarito apresentado para esta questão é a letra “A. Por ferir o princípio da irretroatividade, a lei não se aplica a
ato ou fato pretérito”.
A princípio, sobre a alternativa do gabarito, o mesmo afirma que a alternativa A está INCORRETA sendo que ela
está CORRETA e apresenta a regra geral com base no princípio da irretroatividade. Tanto é, que o Código Tributário
Nacional traz um rol taxativo de exceções à regra, em seu artigo 106.
Já sobre a alternativa “B” da questão, esta contém um erro pois não há obrigações acessórias NEGATIVAS no
ordenamento brasileiro. Todas as obrigações acessórias tributárias são de natureza positiva (declarar, registrar, informar,
guardar, recolher, etc.).
O candidato requer então que seja alterado o gabarito para considerar a alternativa “B” como a alternativa correta
para a questão.
Inscrição: 228985
Data do Envio: 12/10/22 22:18
A Alternativa C gera interpretação dúbia: levando em consideração a ordem apresentada no Art. 108 do Código Tributário
Nacional, a alternativa está correta; no entanto, o Código Tributário do Município de Guaratuba apresenta uma ordem
diferente em seu Art. 7ª, conforme transcrição abaixo:
" ( . . . )
CAPÍTULO III
DA INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 7º Na aplicação da legislação tributária são admissíveis quaisquer métodos ou processos de interpretação, observado o
disposto neste capítulo.
§ 1º Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará,
sucessivamente, na ordem indicada:
I - os princípios gerais de direito tributário;
II - os princípios gerais de direito público;
III - a analogia;
IV - a eqüidade.
( . . . ) "
O enunciado da questão solicita uma alternativa incorreta, e, de acordo com o Código Tributário do Município de Guaratuba,
a alternativa C também está incorreta, gerando duas possibilidades de alternativas incorretas. E o enunciado faz breve
menção apenas a "legislação tributária", não deixando claro se é de acordo com o Código Tributário Nacional ou o Código
Tributário Municipal - ambas legislações tributárias.
Considerando a falta dessa informação no enunciado da questão e o impacto que essa ausência tem na definição da
resposta correta, solicito a anulação dessa questão.
Inscrição: 229956
Data do Envio: 13/10/22 5:44
Na questão 40 que pede para assinalar a alternativa INCORRETA, faz-se necessário salientar que afirmação incompleta
não é alternativa incorreta, pois na parte a qual ela foi informada esta correta.
Melhor esclarecendo, como regra, a legislação tributária não se aplica em ato ou fato pretérito devido ao princípio de
irretroatividade e para viabilizar a segurança jurídica. Entretanto é verdade que tal princípio assim como outros possuem
exceção, neste caso as exceções estão previstos de forma taxativa no artigo 106 do CTN, a seguir transcrito:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
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dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento
e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”
Portanto, as hipóteses da lei poder retroagir a fato ou ato anterior não fere o referido princípio da irretroatividade, e são
considerados como exceção a regra pela maioria da doutrina.
Diante desta analise não há alternativa incorreta, pois para quem tem conhecimento da legislação, entende-se que como
regra a aplicação da legislação não deve ser aplicada a fato ou ato pretérito. E na alternativa não foi citada de modo
expresso as possibilidades de exceção e sim de regra geral, que a legislação vigente deve ser aplicada de acordo com o
momento do fato gerador do imposto.
Inscrição: 225361
Data do Envio: 13/10/22 9:41
Na prova de Analista de Tributos, a questão 40 (Conhecimentos Específicos) está com o gabarito divergente.
É questionado o item INCORRETO sobre legislação tributária.
O Item C questiona a ordem sucessiva e segundo a Lei Complementar 1/2008 (Código Tributário Municipal) art 7:
§ 1º Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará,
sucessivamente, na ordem indicada:
I - os princípios gerais de direito tributário;
II - os princípios gerais de direito público;
III - a analogia;
IV - a eqüidade.
A analogia é o inciso III. Sendo assim tornando o ITEM ERRADO.
Conforme consta no conteúdo programático específico para o cargo de Analista de Tributos - Código Tributário Municipal solicito alteração do gabarito para item C.
Resposta aos Recursos
Primeiramente, a questão corresponde a previsão do Código Tributário Nacional, art. 106, como segue “Art. 106. A lei
aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de
defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.” Outra análise é sobre a previsão do CTN de obrigação
acessória negativa, como segue “Art. 113. § 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.“. Portanto,
recurso não provido.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Arquiteto-Manhã (Domingo)
Número da questão: 22
Inscrição: 232002
Data do Envio: 10/10/22 18:53
No edital 001/2022 consta como conteúdo programado para o cargo de Arquiteto:
"Legislação Urbana - código de obras, plano diretor, uso, zoneamento e parcelamento do solo. Etapas de um projeto de
arquitetura. A evolução da arquitetura. Acessibilidade. Meio Ambiente e a arquitetura. Urbanismo. Evolução do Planejamento
Urbano e Regional. As Teorias do Planejamento Urbano e Regional. Processos Construtivos tradicionais, novos e evoluídos.
Instalações de obras e construções auxiliares. Tecnologia de construções, fundações, estruturas. Obras de acabamento.
Infraestrutura urbana, circulação viária, espaços livres, percursos de pedestres. Renovação e preservação urbana. Projetos
de reforma, revitalização e restauração de edifícios. Fiscalização e gerenciamento, acompanhamento, coordenação,
supervisão e execução de obras. Atividades e serviços adicionais estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e
legal. Estimativas de custos. Laudos e pareceres técnicos. Noções de representação gráfica digital. Mecânica dos solos.
Instalação hidráulica e elétrica."
Pode-se observar entre os itens do conteúdo programado que apenas apareceu a palavra "ACESSIBILIDADE." não se
referindo a qual edição da ABNT NBR 9050 seria abordada, sendo a versão mais recente a ABNT NBR 9050 de 2020.
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Nesse sentido, na ABNT NBR 9050/2020 página 2 apresenta o conceito de "ACESSÍVEL" como sendo: "Espaços,
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e
tecnologias ou elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa".
Por outro lado, a questão 22 da prova de conhecimentos específicos do cargo de Arquiteto trás como gabarito preliminar
letra B, apresentando um conceito da palavra "ACESSÍVEL" já defasado, de 2005, que já foi corrigido e atualizado pelas
versões de 2015 e a mais atual de 2020 da ABNT NBR 9050.
Em adição a questão desatualizada, em que nenhuma alternativa contempla o correto conceito de "ACESSÍVEL" nos dias
atuais, o Edital não especificou que seria abordado na prova a ABNT 9050 de 2005, que há muito tempo já foi corrigida por
outras versões.
Considerando os argumentos explicitados acima, solicito a anulação da questão.
Inscrição: 230716
Data do Envio: 11/10/22 8:33
a DEFINIÇÃO solicitada na NORMA ABNT 9050 para "acessível" é: "espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edifcações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias ou elemento que possa ser
alcançado, acionado, utilizado
e vivenciado por qualquer pessoa". Nenhuma das respostas traz o texto correto, embora TODAS as respostas
compreendem a mesma IDEIA,com variacoes de termos como "pessoas com mobilidade reduzida". Todas estariam corretas
embora não tragam a DEFINIÇÃO EXATA da norma.
Resposta aos Recursos
Conforme informado no enunciado da questão, o tema da mesma é a ABNR NBR 9050, em sua versão corrigida de
30.12.2005
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 28
Inscrição: 230716
Data do Envio: 11/10/22 8:40
o termo RETROFIT é traduzido, em vários artigos técnicos e científicos como REVITALIZAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO e até
REABILITAÇÃO. A categoria trata de um prêmio organizado por instituições de lingua inglesa. Neste caso, ao formular uma
pergunta em português, as 4 definições - idioma original - tradução ou conceito similar, em português, colocou 4 respostas
de igual sentido.
Resposta aos Recursos
A pergunta da questão 28 é em que categoria foi a premiação. A premiação foi na categoria RETROFIT
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Assistente Social-Manhã (Domingo)
Número da questão: 21
Inscrição: 234070
Data do Envio: 10/10/22 19:52
Questão com duas alternativas de escolha de resposta, duplicada (A e E)
Inscrição: 242479
Data do Envio: 11/10/22 8:28
Alternativa A e E estão iguais.
Inscrição: 234554
Data do Envio: 11/10/22 8:18
A Questão 21 possui duas alternativas com a mesma sequência, sendo que a alternativa a) esta da seguinte maneira
(F),(F),(V),(V) e (F) e a alternativa e) F),(F),(V),(V) e (F). Deste modo, considerando que existem duas alternativas iguais,
não é possível que a questão seja validada, isto pois, conforme orientações para a prova "Nesta prova, as questões
objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência A,B,C,D e E, das quais
somente UMA deve ser assinalada".
Inscrição: 241825
Data do Envio: 11/10/22 9:20
na questão de numero 21, havia duas alternativas de respostas idênticas sendo: alternativa (A)
Alternativa (E)
solicito anulação da questão
Inscrição: 227363
Data do Envio: 11/10/22 10:32
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A Questão 21 possui duas alternativas com a mesma sequência, sendo que a letra A) esta da seguinte maneira
(F),(F),(V),(V) e (F) e a letra E) (F),(F),(V),(V) e (F). Deste modo, considerando que existem duas alternativas iguais, não é
possível que a questão seja validada, isto pois, conforme orientações para a prova "Nesta prova, as questões objetivas são
de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência A,B,C,D e E, das quais somente UMA deve
ser assinalada".
Inscrição: 251052
Data do Envio: 11/10/22 12:18
A questão deve ser anulada, pois possui duas alternativas repetidas (A e E).
Inscrição: 222065
Data do Envio: 11/10/22 12:18
A questão deve ser anulada pois possui duas alternativas repetidas (letras A e E).
Inscrição: 246906
Data do Envio: 11/10/22 12:58
Questão com respostas repetidas (iguais) - Prova de Conhecimentos Específicos do Cargo Público, questão 21, alternativas
A e E.
Inscrição: 240288
Data do Envio: 11/10/22 14:20
Visto que a letra A e a letra E estão iguais nesta questão dificultou para acharmos a resposta pois a sequência abcde teria
quer ser todas diferentes
Inscrição: 249357
Data do Envio: 11/10/22 14:21
Nesta referida questão, é possível observar a existência de 2 respostas iguais, letras: A e E.
Inscrição: 249098
Data do Envio: 11/10/22 14:22
Venho por meio deste solicitar a revisão da questão 21, existe duas letras para escolha do candidato para assinalar como
verdadeira ou falsa que estão exatamente iguais, porém a questão de letra A e letra E estão elencadas da mesma forma,
isso deixou claro que houve erro na elaboração das alternativas para ser assinaladas. Solicito a apreciação de vós na
certeza que será anulada a referida questão. Grato
Inscrição: 222930
Data do Envio: 11/10/22 18:19
A questão 21 possui duas alternativas iguais, sendo respostas A e E. Essa incoerência tumultuou a sala durante a prova,
gerando discussão e ainda gerou dúvidas na resolutiva da questão, causando prejuízo à mim como candidata. Sendo assim,
solicito anulação da mesma.
Inscrição: 222762
Data do Envio: 11/10/22 18:38
Ilustríssimo Sr Examinador, venho, respeitosamente, solicitar a anulação da questão 21 do concurso para prefeitura de
Guaratuba Edital 01/2022, para o cargo de Assistente Social, visto que a questão apresenta uma mesma resposta em duas
alternativas, tornando possíveis como respostas as letras “a” e “e”, acredito que com isso invalidaria a questão.
A t t
Certos de sua compreensão
Inscrição: 238679
Data do Envio: 11/10/22 19:17
Tem duas alternativas iguais
A letra A e E
Inscrição: 222927
Data do Envio: 11/10/22 19:36
Solicito anulação da questão, visto estar sinalizado na formação as alternativas, havendo uma associação direta com a
resposta da questão induzindo assim uma possível alternativa, pois possui maior espaçamento no interior de parênteses.
Assim como também possui duplicidade de alternativas, constando duas idênticas.
Inscrição: 248782
Data do Envio: 11/10/22 22:33
A questão tem 2 alternativas de respostas iguais a letra A e E.
Inscrição: 232139
Data do Envio: 11/10/22 23:17
PREZADO EXAMINADOR
Referente ao CONCURSO PÚBLICO realizado no município de Guaratuba - PR, na data de 09/10/2022, para o cargo de
Assistente Social, entendo que há equívoco no gabarito da questão 21, em virtude de haver respostas em duplicidade,
demonstradas a seguir:
Questão 21, as letras da resposta A e E apresentam a mesma sequência de V ou F;
A duplicidade de respostas de questão de prova objetiva de concurso público enseja a anulação em prol do controle de
legalidade dos atos administrativos, pois excepcionalmente, em caso de flagrante de ilegalidade de questão objetiva de
prova de concurso público ou ausência de observância às regras do edital, admite-se sua anulação seja pela banca
examinadora e/ou pelo poder judiciário. Ressalto que ante a ocorrência de erro grosseiro na formulação da questão
impugnada, qual seja, a existência de resposta em duplicidade, deve ser decretada a sua anulação, com a consequente
atribuição da pontuação relativa à referida questão à todos os candidatos.
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Ainda destaco que tal erro ensejou severas dúvidas na resolução da questão, acarretando na indução inclusive de erro,
assim, a referida questão do Concurso Público apresenta duplicidade de respostas, estando presente o erro grosseiro da
Banca justificando assim a anulação desta questão.
Diante do exposto por ser uma medida de direito e justiça, requer-se a anulação da questão atribuindo pontuação desta à
todos os candidatos.
Inscrição: 222823
Data do Envio: 12/10/22 15:45
Solicito a revisão e possível anulação da questão número 21, pois a mesma apresenta duas alternativas de repostas iguais,
A e E.
Inscrição: 253433
Data do Envio: 12/10/22 16:27
A questão 21 possui duas alternativas idênticas (A e E), o que possibilita que duas alternativas estejam corretas,
contrariando o previsto no item 9.4 do Edital 001/2022. Portanto, solicito a ANULAÇÃO da questão 21.
Inscrição: 248200
Data do Envio: 12/10/22 16:34
O item 9.4 do Edital nº 001/2022 estabelece que das cinco alternativas (do tipo A, B, C, D e E), somente uma alternativa será
correta. Na questão número 21 as alternativas A e E são idênticas, possibilitando, assim, que duas alternativas estejam
corretas. Diante disso, solicitamos a ANULAÇÃO da questão 21.
Inscrição: 243917
Data do Envio: 12/10/22 18:09
Duas alternativas iguais nas opções A e E.
Inscrição: 230557
Data do Envio: 12/10/22 18:50
Solicito anulação da referida questão por haver duas opções de resposta iguais A e E
Inscrição: 246232
Data do Envio: 12/10/22 20:52
Na Questão n° 21 (na qual era necessário6t julgar como “verdadeiro” ou “falso” cinco assertivas e depois escolher qual
alternativa contempla a sequência correta) há dois erros.
Primeiro erro é a presença de duas alternativas idênticas (letra “A” e letra “E”), ambas com a mesma resposta. O que
possibilita, independentemente de outra alternativa ser a correta, gerar confusão nos candidatos durante a realização do
certame, visto que caso algum candidato optasse por uma dessas alternativas como gabarito da questão, o mesmo não
saberia qual das alternativas marcar diante da repetência das mesmas.
O segundo erro diz respeito à alternativa que a questão n° 21 apresenta como gabarito preliminar (alternativa "B") que
contém um equívoco na sua última assertiva ao afirmar ser VERDADEIRO o fato de que nos primórdios da profissão de
Serviço Social a visão era a de adaptação do meio ao indivíduo. Essa afirmação está incoerente, pois sabe-se que na
gênese da profissão a prática profissional objetivava somente a adaptação do indivíduo ao meio, atendendo parte de suas
reivindicações para garantir as bases necessárias de manutenção e expansão do capitalismo no Brasil numa perspectiva
moralizante e doutrinadora de ajuste social à ordem instituída. Portanto, contrariamente do que afirma a última assertiva, é
FALSO que nos primórdios da profissão o Serviço Social visava a adaptação do meio ao indivíduo, pois essa tendência
passou a ocorrer somente com o movimento “Intenção de Ruptura”, quando a profissão se apropria da base teórica marxista
de interpretação e intervenção na realidade e se vincula a um Projeto Societário comprometido com a construção de uma
nova ordem social, sem exploração e dominação de classe, etnia e gênero.
Logo, nos primórdios da profissão, o objetivo era a adaptação do indivíduo ao meio e não do meio ao indivíduo.
Sendo assim, solicito à banca examinadora a anulação da referida questão.
Inscrição: 246857
Data do Envio: 13/10/22 10:44
Tendo em vista o edital nº 001/2022 considerando o item:
9.4 A Prova Objetiva para a Carreira de Agente Profissional (Nível Superior): tem caráter classificatório e eliminatório para o
candidato que não obtiver nota mínima 50,0 da Prova Objetiva e 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, atribuindo-se o valor, conforme quadro abaixo, para cada questão
correta, totalizando 100 (cem) pontos.
Solicito anulação da questão 21 do caderno de provas de assistente social considerando que possui-a duas respostas
iguais. a opção A e D são idênticas o qual em concurso publico não há viabilidade de 1 questão apresentar 2 respostas
corretas, gerando confusão independente se tal opção fosse a correta ou incorreta, sendo assim acarreta a violação das
normas do próprio edital
Inscrição: 232687
Data do Envio: 13/10/22 12:08
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Número da questão: 21
a questão apresenta duas alternativas idênticas, sendo as letras A e E.
Inscrição: 227165
Data do Envio: 13/10/22 12:59
Resposta A e E estão iguais
Inscrição: 222261
Data do Envio: 13/10/22 13:01
O item 9.4 do Edital n°001/2022 estabelece uma alternativa correta. Na questão 21 a alternativa A e E são identicas ,
possibilitando, assim, que duas alternativas estejam corretas. Diante disso, solicito a ANULAÇÃO da questão.
Resposta aos Recursos
Prezados(os), considerando que o erro na digitação não comprometeu a compreensão da questão e a escolha da alternativa
correta, mantemos a questão! Conforme o Edital, são 5 opções A, B, C, D e E, mas somente uma estará correta!!
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 22
Inscrição: 249676
Data do Envio: 11/10/22 20:40
Na alternativa desta questão está escrito da seguinte forma, A)Organizar as ações de prevenção e controle da dengue. Na
alternativa C) é utilizado as palavras "prevenir e controlar". Desta forma em minha interpretação enquanto Agente de
Combate a Endemias(PSS) e candidato a esta vaga, a palavra prevenção, tem no seu objetivo máximo evitar o óbito por
dengue, por mais que o objetivo geral das diretrizes seja uma frase engessada por "evitar a ocorrência de óbito por dengue",
a própria interpretação de prevenção e controle da dengue é exatamente prevenir o óbito, tendo as duas alternativas o
mesmo sentido óbvio e claro, pois são utilizadas as mesmas palavras com o mesmo sentido empregado. Cabe a Unioeste
verificar se falha a minha interpretação do sentido de organizar ações de prevenção, pelo que é o entendimento geral de
prevenção, e analisar se cabe este recurso.
Resposta aos Recursos
essa questão não se refere a questão 22 da prova de Assistente Social.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 25
Inscrição: 227477
Data do Envio: 11/10/22 8:13
O enunciado da questão não esta claro, pois informa somente "em seu Artigo 5º, assinale a alternativa correta. Desta forma
todas as alternativas estão corretas. Não é exigido no enunciado que assinale a alternativa correta de acordo com a
sequência dos incisos do Art. 5º da Lei 8662/93
Resposta aos Recursos
Foi solicitado o conhecimento sobre o artigo 5º que trata das atribuições privativas do Assistente Social!
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 29
Inscrição: 246285
Data do Envio: 12/10/22 14:12
Trata-se da solicitação de recurso relacionado a questão de nº 29 da prova escrita objetiva para o cargo de Assistente
Social, haja vista que apesar da douta banca exprimir no conteúdo programático – anexo VI do referido edital – os temas:
Política Social; Relação Estado\Sociedade – crê-se que não foi lídimo referenciar uma obra singular (cabe frisar, que
entende-se por singular uma obra que não pertence a Biblioteca Básica do Serviço Social) como a utilizada na questão, sem
ao menos especificá-la – tendo em conta que nenhum anexo do edital menciona referenciais bibliográficos. Além disso,
trata-se de alternativas que correspondem a pura transcrição de citações expressas nas páginas 133, 134 e 136 (VIEIRA,
2004) de um livro que, pontua-se novamente, sequer foi aludido na publicação – o que dificulta inclusive uma interpretação.
Dito isso, a partir dos fundamentos acima expendidos, requeiro, respeitosamente a anulação da questão dado que fere as
regras editalícias.
Inscrição: 253433
Data do Envio: 12/10/22 16:33
A alternativa B, da questão 29, tida como a incorreta, não possui qualquer erro ou equívoco que justifique que seja
assinalada como alternativa incorreta. Ao longo da obra referenciada, do autor Eraldo Vieira, em momento algum o autor
afirma que a história seja "incongruente". A alternativa B parece se referir ao dito no início do Capítulo V da obra do autor,
em que o mesmo afirma que “Qualquer exame da política econômica e da política social deve fundamentar-se no
desenvolvimento contraditório da história”, ou seja, não significa que a história seja "incongruente", mas contraditória. Diante
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Número da questão: 29
disso, solicitamos a ANULAÇÃO da questão 29.
Inscrição: 248200
Data do Envio: 12/10/22 16:35
Na questão 29 a incorreta, segundo o gabarito provisório, é a alternativa B, da qual diz que “Qualquer exame da política
econômica e da política social deve fundamentar-se no desenvolvimento congruente da história” (grifo nosso). No livro Os
Direitos e a Política Social, de Evaldo Vieira, mais precisamente na página 133, primeiro parágrafo do capítulo V, o autor
afirma que “Qualquer exame da política econômica e da política social deve fundamentar-se no desenvolvimento
contraditório da história” (grifo nosso). Ou seja, a alternativa B estaria incorreta somente por afirmar que o desenvolvimento
da história é congruente ao invés de contraditório. No entanto, o termo congruente não denota oposição ao termo
contraditório. Congruente, segundo o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano (5ª Edição, Martins Fontes, 2007),
significa “adequação”. Contradição, por sua vez, do ponto de vista ontológico, significa algo não linear ou não idêntico a si
mesmo. Sendo assim, o oposto de um desenvolvimento contraditório da história seria um desenvolvimento linear ou sempre
igual a si mesmo - Tom Bottomore (em Dicionário do Pensamento Marxista) define contradição como “qualquer situação que
permita a satisfação de um fim unicamente às expensas de um outro, isto é, uma conexão ou coerção”. Ou seja, o
desenvolvimento da história pode ser contraditório, sem deixar de ser congruente. A alternativa B, portanto, está correta,
dado que o desenvolvimento da história pode ser congruente, sendo que no livro do autor Eraldo Vieira não encontramos
nada que diga o contrário. Diante disso, solicitamos a ANULAÇÃO da questão 29.
Inscrição: 250205
Data do Envio: 12/10/22 23:31
O mesmo autor citado nos seus estudos faz colocações de forma em geral sobre a importância do desenvolvimento
histórico da criação da Política Social e a criação dos Direitos.
Toda relação histórica deve ser levada em consideração, ora pois, o ser humano é dotado de transformações de seu meio
social continuamente e esses mesmos dados serão de extrema importância para a atualidade.
Escrito isso, entende-se que todo estudo deve-se levar em consideração os seus fundamentos históricos para entender e
compreender as suas dimensões.
Inscrição: 236992
Data do Envio: 13/10/22 9:33
Apresento recurso a questão n° 29 da prova de nível superior, para o cargo de Assistente Social, tendo em vista que o
conteúdo da questão foi muito específico e que o autor em questão não faz parte dos autores do Serviço Social, e nem faz
parte da biblioteca Básica do Serviço Social. Em nenhuma parte do edital é mencionado referências bibliografias especificas,
que ainda trazem consigo alternativas que são os fragmentos do texto original, não permitindo sequer a interpretação. Pelo
exposto solicito respeitosamente a anulação da questão.
Inscrição: 250412
Data do Envio: 13/10/22 16:53
R e c u r s o
Referente a questão: 29
O recurso em questão é vinculado a prova objetiva para o cargo de Assistente Social. Questiona a questão número 29, visto
que a mesma envolve literatura especifica não listada no conteúdo do - anexo IV do edital do Concurso Público Nº 001-2022.
Uma vez que a questão 29 aponta, trechos específicos da obra de Evaldo Vieira em suas opções de resposta, tornando
inviável a compreensão e melhor escolha da opções de resposta (a, b, c e d).Sem o devido acesso a obra de forma
antecipada, visto o conteúdo de estudo disponibilizado. Considerando, que a questão solicita a escolha da alternativa
INCORRETA, a prejuízo já que somente se pode realizar esta ação, a partir da leitura prévia da obra para identificar a
reprodução fiel de trechos da mesma. Concluindo, solicito a anulação da questão explicitada, cordialmente, visto os
argumentos apresentados e considerando a conteúdo explicitado no edital citado.
Resposta aos Recursos
A concepção de política social utilizada, mesmo que citando um autor, é a concepção utilizada na formação em Serviço
social. Acrescento, ainda que esse autor faz parte da bibliografia discutida na formação do Curso de Serviço Social.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 32
Inscrição: 234070
Data do Envio: 10/10/22 19:52
Questão com duas alternativas de escolha de resposta, duplicada (A e B)
Inscrição: 246229
Data do Envio: 11/10/22 7:36
A Questão 32 possui duas alternativas com a mesma sequência, sendo que a letra a) esta da seguinte maneira
(V),(V),(F),(F),(V) e (v) e a letra b) V),(V),(F),(F),(V) e (v). Deste modo, considerando que existem duas alternativas iguais,
não é possível que a questão seja validada, isto pois, conforme orientações para a prova "Nesta prova, as questões
objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência A,B,C,D e E, das quais
somente UMA deve ser assinalada".
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Número da questão: 32
Inscrição: 234554
Data do Envio: 11/10/22 8:15
A Questão 32 possui duas alternativas com a mesma sequência, sendo que a letra a) esta da seguinte maneira
(V),(V),(F),(F),(V) e (v) e a letra b) V),(V),(F),(F),(V) e (v). Deste modo, considerando que existem duas alternativas iguais,
não é possível que a questão seja validada, isto pois, conforme orientações para a prova "Nesta prova, as questões
objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência A,B,C,D e E, das quais
somente UMA deve ser assinalada".
Inscrição: 241410
Data do Envio: 11/10/22 14:18
Questão com duas assertivas iguais, mesmo que não sejam o gabarito definido pela banca, podem induzir o candidato ao
erro. Ademais, em situações excepcionais, em que os vícios constantes de questões objetivas não puderem ser sanados, ou
seja, sejam tão graves, a ponto de representarem flagrante erro material de acordo com a “lei que rege os certames
públicos”, a nulidade da questão se mostra necessária.
Inscrição: 220931
Data do Envio: 11/10/22 14:43
venho por meio deste, solicitar o cancelamento da questão de numero 32 tendo como justificativa o fato de a questão
possuir duas alternativas iguais. são elas: as opções A e B. Estão assim: VVFFVV. Considero que, mesmo não sendo a
questão disposta como a correta no gabarito, o erro induz a outro erro de interpretação para os candidatos. Destarte, solicito
analise deste pedido.
Atenciosamente, thiago eduardo dos santos gimenes.
Inscrição: 222762
Data do Envio: 11/10/22 18:41
Ilustríssimo Sr Examinador, venho, respeitosamente, solicitar a anulação da questão 32 para o cargo de Assistente Social,
do concurso para prefeitura de Guaratuba Edital 01/2022,visto que a questão apresenta uma mesma resposta em duas
alternativas, tornando possíveis como respostas as letras “a” e “b”, acredito que com isso invalidaria a questão.
A t t
Certos de sua compreensão
Inscrição: 222927
Data do Envio: 11/10/22 19:02
Solicito anulação da questão, visto a mesma ter ralação com conhecimentos gerais. Vale ressaltar que mesmo que a
questão esta direcionado aos diretos dos trabalhadores, o edital 001/2022 em questão não direciona como assunto de
conhecimentos específicos os direitos dos trabalhadores, assim como não compõe conhecimentos específicos do cargo de
assistente social temas como pisos salariais, décimo terceiro, adicional de remuneração, avisos prévios, a não ser que o
cargo fosse direcionado ao campo previdenciário, o que não ocorre neste edital em questão.
Inscrição: 238679
Data do Envio: 11/10/22 19:19
Tem duas alternativas iguais a letra A e B
Inscrição: 252676
Data do Envio: 12/10/22 10:14
Solicita-se a anulação dessa questão, tendo em vista ela ter ralação com conhecimentos gerais. Ressalta-se ainda que
estando a questão deirecionada aos diretos trabalhistas, no edital 001/2022 este não refere como assunto de conhecimentos
específicostaiss direitos, sendo assim temas como assim como: pisos salariais, décimo terceiro, adicional de remuneração,
avisos prévios, não compõe conhecimentos específicos do cargo de assistente social. E ainda por trazer na questão duas
alternativas iguais oque induz o candidato a erro.
Inscrição: 222823
Data do Envio: 12/10/22 15:48
Solicito a revisão e possível anulação da questão número 32, pois a mesma apresenta duas alternativas de repostas iguais,
A e B.
Inscrição: 253433
Data do Envio: 12/10/22 16:29
A questão 32 possui duas alternativas idênticas (A e B), o que possibilita que duas alternativas estejam corretas,
contrariando o previsto no item 9.4 do Edital 001/2022. Portanto, solicito a ANULAÇÃO da questão 32.
Inscrição: 248200
Data do Envio: 12/10/22 16:35
O item 9.4 do Edital nº 001/2022 estabelece que das cinco alternativas (do tipo A, B, C, D e E), somente uma alternativa será
correta. Na questão número 32 as alternativas A e B são idênticas, possibilitando, assim, que duas alternativas estejam
corretas. Diante disso, solicitamos a ANULAÇÃO da questão 32.
Inscrição: 245044
Data do Envio: 12/10/22 17:42
O presente recurso solicita a anulação da questão 32, tendo em vista que o item 4 das instruções menciona que as questões
objetivas possuem 5 alternativas (A, B, C, D e E). No entanto, a questão supracitada apresenta duas alternativas iguais,
sendo elas: A e B.
Inscrição: 243917
Data do Envio: 12/10/22 18:10
Duas alternativas iguais para opção de respostas, letra A e B, exatamente iguais.
Inscrição: 230557
Data do Envio: 12/10/22 18:51
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Matéria: Assistente Social-Manhã (Domingo)
Número da questão: 32
Solicito anulação da referida questão por haver duas opções de resposta iguais A e B
Inscrição: 250215
Data do Envio: 13/10/22 9:31
A questão possui duas alternativas idênticas de resposta sendo letra "A" e letra "B". Portanto, deve ser anulada.
Inscrição: 232687
Data do Envio: 13/10/22 12:09
a questão apresenta duas alternativas idênticas, sendo as letras A e B
Inscrição: 222261
Data do Envio: 13/10/22 13:03
O item 9.4 do Edital n°001/2022 estabelece uma alternativa correta. Na questão 32 a alternativa A e B são identicas ,
possibilitando, assim, que duas alternativas estejam corretas.
Diante disso, solicito a ANULAÇÃO da questão.
Resposta aos Recursos
Prezados(os), considerando que o erro na digitação não comprometeu a compreensão da questão e a escolha da alternativa
correta, mantemos a questão! Conforme o Edital, são 5 opções A, B, C, D e E, mas somente uma estará correta!!
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 33
Inscrição: 225292
Data do Envio: 10/10/22 19:42
A referida questão apresentava que "De acordo com o que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, Capítulo II, Da Seguridade Social, artigo 194 dispõe que "A seguridade social compreende um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência
e à assistência social. Parágrafo Único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com
base nos seguintes objetivos: Diante do Exposto assinale alternativa incorreta:"
Portanto venho através, do presente solicitar anulação da supracitada questão uma vez que houveram-se modificações
quanto os objetivos conforme dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências- LEI Nº
8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 " objetivos:
I - universalidade de participação nos planos previdenciários;
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;
IV

-

cálculo

dos

benefícios

considerando-se

os

salários-de-contribuição

corrigidos

monetariamente;

V - irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo;
VI - valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado
não inferior ao do salário mínimo;
VII - previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional;
VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em
especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados.
Parágrafo único. A participação referida no inciso VIII deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal".
Neste aspecto, possui duas alternativas incorreta letra C e D, tendo em vista que alternativa D não apresenta corretamente
a solicitação da questão, em consonância com a lei .
Link de referência: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
h t t p : / / www. p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / c o n s t i t u i c a o / c o n s t i t u i c a o . h t m
Inscrição: 222927
Data do Envio: 11/10/22 18:48
Solicito anulação da questão, visto a alternativa "C) diversidade na forma de participação no custeio" ser considerada
incorreta, pois existe no tripé da seguridade social à Previdência, Assistência Social e Saúde.
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Número da questão: 33
Sendo que a Previdência é contributiva, sendo paga pelo usuário; a Assistência Social é a quem dela necessitar, não sendo
contributiva; a Saúde é universal, também não tendo custeio. Com isso se observa a diversidade no meio de acesso, tenso
situações contributivas e outras não.
Vale ressaltar que a Assistência e Saúde são custeadas mediante aos impostos arrecadados muitas vezes pelos próprios
usuários do sistema, com isso é possível considerar que colaboram com o custeio da própria política pública.
Inscrição: 252676
Data do Envio: 12/10/22 10:14
Solicito anulação da questão de número 33, tendo em vista que a alternativa "C) diversidade na forma de participação no
custeio" estar incorreta, uma vez que o tripé da seguridade social é compopsto pela Previdência,
Assistência Social e Saúde. E a Previdência é contributiva e é paga pelo usuário; e a pol´[itica de Assistência Social é para
quem dela necessitar, ou seja não contributiva; eva Saúde não tem custeio uma vez que é universal. Sendo assim se nota a
diversidade no meio de acesso, independendente das situações contributivas.
Ressalta-se ainda que o custeio da Assistência e Saúde vem da arrecadação de impostos pagos por vezes pelos próprios
usuários dando aeles estatus de próprios colboradores dessa política pública.
Inscrição: 225330
Data do Envio: 13/10/22 0:44
Solicito anulação desta questão pois na constituição de 1988 art. 194 - V está escrito: "equidade na forma de participação no
custeio". O correto é "equidade" e não "diversidade" conforme afirmaram na questão. Outras alternativas estão escritas
palavra por palavra conforme está na lei, exceto a alternativa "C" que não está correta.
Resposta aos Recursos
A questão está de acordo com o capítulo citado da CF/1988. Manter a questão!
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 35
Inscrição: 227477
Data do Envio: 11/10/22 8:50
Se for analisar a questão num todo, todas as alternativas estão corretas conforme resolução Resolução CNAS nº 1,
de 21 de fevereiro de 2013. E caderno de orientações Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/2016 disponível no link
https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/cartilha_paif_2511.pdf
Resposta aos Recursos
De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais artigo 1º, a Assistência Social no âmbito da proteção
social básica, desenvolvida nas atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), se define e detalha nos
seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos e Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Considerando o artigo
citado, mantemos a questão!
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 36
Inscrição: 234070
Data do Envio: 10/10/22 19:52
Questão com duas alternativas de escolha de resposta, duplicada (A e D)
Inscrição: 246906
Data do Envio: 11/10/22 13:02
Questão com respostas repetidas (iguais) - Prova de Conhecimentos Específicos do Cargo Público, questão 36, alternativas
A e D.
Inscrição: 251301
Data do Envio: 11/10/22 15:37
Questão possui mesmo gabarito em duas alternativas, sendo alternativa "A" e alternativa "C". Sendo inclusive este o
gabarito da questão, situação que impede o candidato de esolher
Inscrição: 222930
Data do Envio: 11/10/22 18:21
A Questão nº 36, possui duas alternativas iguais, sendo as alternativas A e D. Essa incoerência tumultuou a sala durante a
prova, gerando discussão e ainda gerou dúvidas na resolutiva da questão, causando prejuízo à mim como candidata. Sendo
assim, solicito anulação da mesma.
Inscrição: 222762
Data do Envio: 11/10/22 18:42
Ilustríssimo Sr Examinador, venho, respeitosamente, solicitar a anulação da questão 21 do concurso para prefeitura de
Guaratuba Edital 01/2022, para o cargo de Assistente Social, visto que a questão apresenta uma mesma resposta em duas
alternativas, tornando possíveis como respostas as letras “a” e “d”, acredito que com isso invalidaria a questão.
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Matéria: Assistente Social-Manhã (Domingo)
Número da questão: 36
A t t
Certos de sua compreensão
Inscrição: 238679
Data do Envio: 11/10/22 19:20
A alternativa A e D são iguais
Inscrição: 232139
Data do Envio: 11/10/22 23:17
PREZADO EXAMINADOR
Referente ao CONCURSO PÚBLICO realizado no município de Guaratuba - PR, na data de 09/10/2022, para o cargo de
Assistente Social, entendo que há equívoco no gabarito da questão 36, em virtude de haver respostas em duplicidade,
demonstradas a seguir:
Questão 36, as letras da resposta A e D apresentam a mesma sequência de V ou F;
A duplicidade de respostas de questão de prova objetiva de concurso público enseja a anulação em prol do controle de
legalidade dos atos administrativos, pois excepcionalmente, em caso de flagrante de ilegalidade de questão objetiva de
prova de concurso público ou ausência de observância às regras do edital, admite-se sua anulação seja pela banca
examinadora e/ou pelo poder judiciário. Ressalto que ante a ocorrência de erro grosseiro na formulação da questão
impugnada, qual seja, a existência de resposta em duplicidade, deve ser decretada a sua anulação, com a consequente
atribuição da pontuação relativa à referida questão à todos os candidatos.
Ainda destaco que tal erro ensejou severas dúvidas na resolução da questão, acarretando na indução inclusive de erro,
assim, a referida questão do Concurso Público apresenta duplicidade de respostas, estando presente o erro grosseiro da
Banca justificando assim a anulação desta questão.
Diante do exposto por ser uma medida de direito e justiça, requer-se a anulação da questão atribuindo pontuação desta à
todos os candidatos.
Inscrição: 246285
Data do Envio: 12/10/22 14:14
Cuida-se de pedido recursal referente à questão de nº 36 do bloco de Conhecimentos Específicos para o cargo de
Assistente Social, em virtude da ambiguidade expressa no enunciado baseado na citação indireta de Behring e Boschetti.
Compreende-se que as autoras discutem de modo geral “o processo de organização da sociedade e do Estado para se
adequar a novos moldes requeridos pela ideologia neoliberal” especificando na narrativa “medidas implementadas” e “efeitos
destrutivos” sendo tais efeitos oriundos das medidas. Ou seja, a interpretação da questão pode ser feita não apenas de
modo genérico, como também de modo restrito se considerar para análise as medidas ou os efeitos. Assim, realmente a
alternativa E – dada como correta – expressa de modo amplo as discussões das autoras. Contudo se analisadas de modo
restrito a alternativa D ou A (iguais na sua composição) refletem a resposta adquedada quando a interpretação pauta-se nos
efeitos, tendo em vista que a “redução dos salários devido ao aumento de mão-de-obra” e “o aumento da taxa de lucro
liquido empresarial” configuram-se como medidas. Ademais, “a estagnação ou redução de gastos com políticas sociais”
também é uma medida. Nesses termos, tratando-se de uma citação indireta – a qual não foi possível localizar na obra
original – e de uma questão cuja ambiguidade reflete ao menos DUAS RESPOSTAS CORRETAS, peço-lhes sua anulação.
Inscrição: 222823
Data do Envio: 12/10/22 15:51
Solicito a revisão e possível anulação da questão número 36, pois a mesma apresenta duas alternativas de repostas iguais,
A e D.
Inscrição: 245044
Data do Envio: 12/10/22 17:43
O presente recurso solicita a anulação da questão 36, tendo em vista que o item 4 das instruções menciona que as questões
objetivas possuem 5 alternativas (A, B, C, D e E). No entanto, a questão supracitada apresenta duas alternativas iguais,
sendo elas: A e D.
Inscrição: 229114
Data do Envio: 13/10/22 14:26
Venho através desse solicitar recurso referente a Função: Assistente Social Prova de Conhecimentos Específicos.
As alternativas de resposta A e D estão exatamente iguais o que induz o candidato a selecionar uma das alternativas.
Inscrição: 248928
Data do Envio: 13/10/22 15:56
Questão contendo duas alternativas de resposta iguais, Letra A e Letra D.
Resposta aos Recursos
Prezados(os), considerando que o erro na digitação não comprometeu a compreensão da questão e a escolha da alternativa
correta, mantemos a questão! Conforme o Edital, são 5 opções A, B, C, D e E, mas somente uma estará correta!!
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Biólogo-Manhã (Sábado)
Número da questão: 21
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Matéria: Biólogo-Manhã (Sábado)
Número da questão: 21
Inscrição: 246832
Data do Envio: 10/10/22 20:43
Solicitação: Anulação por apresentar uma redação subjetiva.
A questão 21 que trata dos domínios morfoclimáticos brasileiros traz a alternativa “A” como a INCORRETA, conforme pedia
o enunciado. Contudo, a redação dessa alternativa trouxe vários elementos subjetivos que não são pertinentes para uma
prova objetiva. A redação da alternativa A diz o seguinte: “O complexo do Pantanal, ou Pantanal Mato-Grossense, é um dos
domínios morfoclimáticos mais importantes da região central do Brasil, com características bem distintas dos demais
domínios brasileiros.
Dentre os elementos de subjetividade temos o trecho: “um dos domínios morfoclimáticos mais importantes”, na região
Centro-Oeste temos três domínios morfoclimáticos, Amazônia no extremo norte do Mato Grosso, Cerrado ocupando a maior
extensão do Centro-Oeste e o Pantanal na região mais a oeste da divisa entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. O
mais importante, no entanto, é que a alternativa não deixa claro quais são os parâmetros utilizados para tratar um domínio
como mais ou menos importante, nem tão pouco o que significa “um dos”, visto que todos são incontestavelmente
importantes para o equilíbrio do Planeta e conservação da diversidade biológica brasileira, mesmo que com extensões
territoriais diferentes.
Outra subjetividade presente na alternativa está no trecho “da região central do Brasil”. Esse trecho não deixa claro que está
se referindo a divisão política, logo região central, não necessariamente se refere a região Centro-Oeste em sua totalidade.
Dessa forma a Amazônia (Situada no extremo norte do Mato Grosso, como dito anteriormente) não faria parte da região
central do Brasil, mesmo fazendo parte do Centro-Oeste.
Um último ponto de subjetividade da redação está no trecho “com características bem distintas dos demais domínios
brasileiros”, assim como na primeira subjetividade apontada, esse trecho não deixa claro quais parâmetros estão sendo
utilizado para tratar dessa distinção. Apesar do Pantanal sofrer influências de outros biomas brasileiros (Amazônia e
Cerrado), esse domínio apresenta diferenças significativas dos outros domínios brasileiros vizinhos, como a presença de
grande quantidade de terrenos alagados, águas com alta salinidade, planícies pantaneiras que alagam no verão e secam no
inverno (fato que o diferencia também dos manguezais), além de uma grande quantidade de animais endêmicos dessa área.
Por fim, o fato de o Pantanal ser considerado ou não um domínio morfoclimático brasileiro, é um ponto divergente na
literatura, enquanto alguns autores o tratam apenas como área de transição, outros atribuem ao pantanal o status de
domínio morfoclimático devido as suas inúmeras particularidades, algumas delas apresentadas anteriormente.
Inscrição: 227154
Data do Envio: 10/10/22 22:57
Acredito que houve um equivoco da banca, pois foi exigida na prova uma questão cujo conteúdo não se encontra previsto no
programa do edital. Trata-se da questão 21, que exige conhecimentos de dominios morfoclimaticos, matéria não
contemplada no edital.
No edital cita-se apenas Biomas, considerando que biomas e dominios morfoclimaticos não são sinonimos deveria estar
especificado que seria cobrado tal conteudo.
Tendo em vista a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança jurídica, venho
respeitosamente à presença
desta banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Inscrição: 220522
Data do Envio: 13/10/22 10:15
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os Biomas
brasileiros são: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal e Mata Atlântica. Aziz Ab’Saber classificava os domínios
morfoclimáticos brasileiros em: Domínio Amazônico, Domínio dos Cerrados, Domínio dos Mares e Morros, Domínio das
Caatingas, Domínio das Araucárias e Domínio das Pradarias. Dessa forma, não há a utilização do termo ‘bioma’ para se
referir à Mata das Araucárias em nenhuma das principais literaturas. Portanto, a alternativa D não pode ser considerada
como correta.
Inscrição: 235525
Data do Envio: 13/10/22 14:25
Peço a anulação dessa questão, devido a questão tratar de domínios morfoclimáticos que não consta como tema do edital.
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Matéria: Biólogo-Manhã (Sábado)
Número da questão: 21
Resposta aos Recursos
Embora o conteúdo possa ser tratado dentro de Ecossistemas, tendo em vista que no enunciado, "Considerando
características climáticas, botânicas, hidrológicas, fitogeográficas e edáficas, o geógrafo brasileiro Aziz Ab’Sáber
(1924-2012) considerou a existência de vários domínios morfoclimáticos brasileiros...", e o mesmo não utilizar o termo
Bioma, apesar de outros autores utilizarem, deve-se ser coerente. Questão anulada.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 31
Inscrição: 244299
Data do Envio: 10/10/22 21:28
O tema da questão NÃO estava no edital.
Questão 31, genética de populações.
Inscrição: 227154
Data do Envio: 10/10/22 23:08
A questão numero 31 exige conhecimentos

em

genética,

matéria

não

contemplada

em

edital.

Segue conteudo programatico retirado do proprio edital na integra:
"Biologia: Zoologia. Classificação e nomenclatura dos seres vivos. Entomologia. Invertebrados. Vertebrados.
Botânica. Classificação e características principais dos grupos vegetais. Algas e Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas
e Angiospermas. Ecologia Vegetal. Parasitologia. Protozoários. Helmintos. Principais Zoonoses. Medidas Profiláticas
em Saúde Pública. Ecologia. Componentes abióticos e bióticos. Habitat e Nicho Ecológico. Relações intraespecíficas
e interespecíficas. Ecossistemas aquáticos e terrestres. Ciclos Biogeoquímicos. Biomas. Resíduos sólidos: Tipos de
Resíduos. Classificação dos Resíduos. Resíduos Infectantes. Resíduos Químicos. Resíduos Radioativos. Resíduos
Comuns. Resíduos Perfurocortantes. Descarte de Resíduos. Poluição, Impactos Ambientais e Legislação Ambiental:
Órgãos Governamentais do Meio Ambiente. Instruções normativas e resoluções. Leis Ambientais. Poluição do Ar,
Águas e Solos. Impactos Ambientais. Medidas Mitigadoras. Medidas Compensatórias. Termos de Ajuste de Conduta
(TACS). Unidades de Conservação. Biologia Marinha"
Tendo em vista a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança jurídica, venho
respeitosamente à presença desta banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Resposta aos Recursos
Não procede. A genética de populações verifica a dinâmica das frequências da população ao longo do tempo, conhecimento
necessário para o manejo e conservação das espécies, tema este previsto em vários itens do Edital, e enquadra-se dentro
da ecologia (estrutura de populações).
Ainda, enquadra-se dentro das atribuições do cargo dp edital.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 33
Inscrição: 244299
Data do Envio: 10/10/22 21:29
O conteúdo abordado na questão não estava no edital. Conteúdo: evolução
Inscrição: 227154
Data do Envio: 10/10/22 23:11
A questão numero 33 exige conhecimentos em genética,

matéria

não

contemplada

em

edital.

Segue conteudo programatico retirado do proprio edital na integra:
"Biologia: Zoologia. Classificação e nomenclatura dos seres vivos. Entomologia. Invertebrados. Vertebrados.
Botânica. Classificação e características principais dos grupos vegetais. Algas e Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas
e Angiospermas. Ecologia Vegetal. Parasitologia. Protozoários. Helmintos. Principais Zoonoses. Medidas Profiláticas
em Saúde Pública. Ecologia. Componentes abióticos e bióticos. Habitat e Nicho Ecológico. Relações intraespecíficas
e interespecíficas. Ecossistemas aquáticos e terrestres. Ciclos Biogeoquímicos. Biomas. Resíduos sólidos: Tipos de
Resíduos. Classificação dos Resíduos. Resíduos Infectantes. Resíduos Químicos. Resíduos Radioativos. Resíduos
Comuns. Resíduos Perfurocortantes. Descarte de Resíduos. Poluição, Impactos Ambientais e Legislação Ambiental:
Órgãos Governamentais do Meio Ambiente. Instruções normativas e resoluções. Leis Ambientais. Poluição do Ar,
Águas e Solos. Impactos Ambientais. Medidas Mitigadoras. Medidas Compensatórias. Termos de Ajuste de Conduta
(TACS). Unidades de Conservação. Biologia Marinha"
Tendo em vista a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança jurídica, venho
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Matéria: Biólogo-Manhã (Sábado)
Número da questão: 33
respeitosamente à presença desta banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Resposta aos Recursos
Não procede. A questão "A afirmativa “falha de uma geração em recompor a geração seguinte” refere-se ao processo"
refere-se ao processo de extinção, tema este relacionado com ecologia e dinâmica de populações, previsto em vários itens
do Edital.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 34
Inscrição: 244299
Data do Envio: 10/10/22 21:30
O conteúdo abordado na questão não estava no edital. Conteúdo: genética de populações
Inscrição: 221072
Data do Envio: 11/10/22 13:46
No enunciado da questão é dito que a frequência do alelo recessivo para a fibrose cística é de 0,01. Com isso, como não foi
definida se a frequência estaria em valores percentuais ou não; a questão pode ser interpretada de duas maneiras: a
primeira como frequência relativa sem porcentagem onde o valor dado seria de 1% (0,01 vezes 100) de 4.000.000 de
indivíduos que resultaria em 40.000 pessoas (RESPOSTA E). E a segunda como valor de frequência relativa em
porcentagem onde o valor seria de 0,01% (acrescenta-se somente a porcentagem) de 4.000.000 de indivíduos que são 400
pessoas (RESPOSTA C).
Resposta aos Recursos
Não procede. A genética de populações verifica a dinâmica das frequências da população ao longo do tempo, conhecimento
necessário para o manejo e conservação das espécies, tema este previsto em vários itens do Edital (dinâmica de
populações/ecologia de populações).
Não procede. O enunciado é claro. Caso a frequência fosse em porcentagem, teria que estar no enunciado.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 35
Inscrição: 227154
Data do Envio: 10/10/22 23:17
Acredito que houve um equivoco da banca, pois foi exigida na prova uma questão cujo conteúdo não se encontra previsto no
programa do edital. Trata-se da questão 35, que exige conhecimentos
de metabolismo energético, matéria não
contemplada no edital.
Tendo em vista a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança jurídica, venho
respeitosamente à presença desta banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Resposta aos Recursos
Não procede. O tema é tradado dentro das áreas da Botânica, Descarte de Resíduos, Poluição, Impactos Ambientais
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 39
Inscrição: 244299
Data do Envio: 10/10/22 21:30
O conteúdo abordado na questão não estava no edital. Conteúdo: genética e biologia celular
Inscrição: 227154
Data do Envio: 10/10/22 23:20
Acredito que houve um equivoco da banca, pois foi exigida na prova uma questão cujo conteúdo não se encontra previsto no
programa do edital. Trata-se da questão 39, que exige conhecimentos
de genética, matéria não
contemplada no edital.
Segue conteudo programatico retirado do proprio edital na integra:
"Biologia: Zoologia. Classificação e nomenclatura dos seres vivos. Entomologia. Invertebrados. Vertebrados.
Botânica. Classificação e características principais dos grupos vegetais. Algas e Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas
e Angiospermas. Ecologia Vegetal. Parasitologia. Protozoários. Helmintos. Principais Zoonoses. Medidas Profiláticas

Página 202 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
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Número da questão: 39
em Saúde Pública. Ecologia. Componentes abióticos e bióticos. Habitat e Nicho Ecológico. Relações intraespecíficas
e interespecíficas. Ecossistemas aquáticos e terrestres. Ciclos Biogeoquímicos. Biomas. Resíduos sólidos: Tipos de
Resíduos. Classificação dos Resíduos. Resíduos Infectantes. Resíduos Químicos. Resíduos Radioativos. Resíduos
Comuns. Resíduos Perfurocortantes. Descarte de Resíduos. Poluição, Impactos Ambientais e Legislação Ambiental:
Órgãos Governamentais do Meio Ambiente. Instruções normativas e resoluções. Leis Ambientais. Poluição do Ar,
Águas e Solos. Impactos Ambientais. Medidas Mitigadoras. Medidas Compensatórias. Termos de Ajuste de Conduta
(TACS). Unidades de Conservação. Biologia Marinha"
Tendo em vista a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança jurídica, venho
respeitosamente à presença desta banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Resposta aos Recursos
Procede. A questão foi elaborada com base nas atribuições do cargo prevista em edital, e nesse caso o conteúdo não se
enquadra.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 40
Inscrição: 227154
Data do Envio: 10/10/22 23:24
A questão numero 40 é sobre EVOLUÇÃO, esse conteudo não se encontra previsto no programa de edital.
Tendo em vista a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança jurídica, venho
respeitosamente à presença
desta banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Resposta aos Recursos
Procede.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Matéria: Cirurgião Dentista-Manhã (Domingo)
Número da questão: 28
Inscrição: 225731
Data do Envio: 11/10/22 16:40
A questão coloca como sendo verdadeira a Letra C (somatória do numero 01, 02 e 04). Na alternativa 01 a questão está
parcialmente correta. onde se diz "Se existir uma alergia documentada a um anestesico local do grupo amida, caso
bastante improvável.." está parte est correta. o restante da frase " pode-se empregar outro anestesico do grupo amida, já
que não há alergenicidade cruzada entre eles." está parte gera duvidas pois na literatura foi verificado o contrario conforme
trecho a seguir de um artigo.
Artigo: O paciente alérgico no consultório de Medicina Dentária, Sara Rios Moreira, Universidade Estudual de João Pessoal
2 0 1 4 .
No artigo diz "Os sulfitos, sais do ácido sulfuroso, são compostos inorgânicos (SO32-), incluídos nas soluções anestésicas
locais contendo vasoconstritores. Têm o objetivo de evitar a sua oxidação e têm sido implicados nas reações alérgicas. Para
além disso, estes mesmos sulfitos estão presentes nas frutas e nos vegetais frescos preservando a sua cor e aparência. Por
este mesmo motivo, é importante estar atento a estes pacientes, alérgicos a esses alimentos, pois podem apresentar
reações cruzadas (Becker e Reed, 2012). A reatividade cruzada é frequente entre compostos do mesmo grupo, mas rara
entre ésteres e amidas (Finucane, 2003)."
Se a reatividade cruzada é frequente entre compostos do mesmo grupo não haveria logica eu anestesiar alguém que já
documentou alergia de um tipo de grupo anestésico com uma anestesia mesmo grupo.
Peço que revejam essa questão.
Obrigada

Página 203 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Cirurgião Dentista-Manhã (Domingo)
Número da questão: 28
Resposta aos Recursos
Se existir uma alergia documentada a um anestésico local do grupo amida, caso bastante improvável, pode-se empregar
outro anestésico do grupo amida, já que não há alergenicidade cruzada entre eles.
Página 332, linhas 49- 52. do Manual de Anestesiologia Local.
Malamed, Stanley F., Manual de anestesia local / Stanley F. Malamed; [tradução Fernando Mundim...et al.]. - Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013. 428p.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 29
Inscrição: 251578
Data do Envio: 13/10/22 12:16
Prova do concurso público de Guaratuba-PR, cargo cirurgião dentista.
Solicito recurso devido à questão de número 29 segundo a cartilha do Ministério de Saúde PROTOCOLO CLÍNICO E
DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO (PEP) DE RISCO À INFECÇÃO PELO HIV, IST E
HEPATITES VIRAIS-2021, pág. 24 ’’O primeiro atendimento após a exposição ao HIV é uma urgência. A PEP deve ser
iniciada o mais precocemente possível, tendo às 72 horas subsequentes à exposição. ’’Sendo assim a alternativa B da
mesma questão também como gabarito correto, onde a questão pedia a alternativa INCORRETA, a mesma cita que a
profilaxia deve ser iniciada em até 2 horas após o acidente
R e f e r e n c i a :
file:///C:/Users/ana_c/Downloads/Prot_Clinico_Diretrizes_Terap_PEP_%20Risco_Infeccao_HIV_IST_HV_2021.pdf
Resposta aos Recursos
Houve equívoco de digitação on de está duas horas deveria ser setenta e duas horas. Desta forma, vê-se procedente o
recurso.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 32
Inscrição: 250825
Data do Envio: 11/10/22 11:33
Na questão diz que no item III a classe III e IV são iguais e esta afirmação está falsa.
Classe III: Cavidades preparadas nas faces proximais dos incisivos e caninos, sem remoção do ângulo
i n c i s a l .
Classe IV: Cavidades preparadas nas faces proximais dos incisivos e caninos com remoção e
restauração do ângulo incisal.
Com isso as alternativas corretas são I, II, IV e V. Com isso não tem gabarito.
Inscrição: 225731
Data do Envio: 11/10/22 16:57
A questão coloca como como a Letra E como opção correta. Dentre as alternativas dessa questão a de numero I acredito
que deva ser avaliada. Na alternativa fala " Classe I cavidades preparadas em cicatriculas e fissuras, na face oclusal de
pré-molares e molares; 2/3 oclusais da face vestibular dos molares e na face lingual dos incisivos superiores;
ocasionalmente, na face palatina dos molares superiores; em cicatriculas e fissuras incipientes (de ponto), na face vestibular
dos dentes anteriores". No enunciado não especifica qual a Classificação de cavidades dentarias, sendo a mais ultilizada
na pratica clinica a Classificação de Black. Essa classificação ( de Black) menciona que a Classe I seria "Cavidades
preparadas em regiões de má coalescência de esmalte – cicatrículas e fissuras na face oclusal de molares e pré-molar; 2/3
oclusal da face vestibular dos molares inferiores; e na face lingual dos incisivos e caninos superiores, 2/3 a face palatina dos
molares superiores", não mencionando a parte de cicatriculas e fissuras na face vestibular dos dentes anteriores. Essa
classificação é feita por Sockwell, pouco conhecida e utilizada.
Acredito que a questão deva ter outro gabarito pois o enunciado não especifica por qual classificação devo seguir. Se for por
um lado dos autores ela vai estar correta, mas se fomos para o lado mais usual na pratica odontológica ela esta errada.
Sendo assim o gabarito deveria ser letra B e não letra E
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Resposta aos Recursos
A alternativa III diz classes III e IV envolvem as proximais de incisivos e caninos. O que é verdade! Em nenhum momento a
alternativa afirma que são iguais, nem sugere isso.
Pautada por evidências a classificação existe - como o próprio requerente do recurso afirma - e em nenhum artigo ou
referência pode ser dada como errada. Assim NÃO pode ser considerada errada por uma questão do que é mais “usual”.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 35
Inscrição: 225297

Data do Envio: 10/10/22 21:24

A questão 35 solicitou ao candidato que respondesse a seguinte questão “Com o advento das diretrizes para prevenção de
endocardite da AHA de 2007,93 do Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC)24 e do
National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) da Inglaterra,82 as indicações para profilaxia antibiótica foram
reduzidas para poucas situações. São contraindicações da profilaxia antibiótica:”
O gabarito preliminar aponta como correta a alternativa “E - Valvas cardíacas protéticas ou material protético usado para
reparo da valva cardíaca”. Porém, essa é uma das poucas situações onde a profilaxia antibiótica está recomendada,
conforme Lachowski et al. “Profilaxia antibiótica para prevenção da Endocardite Infecciosa Em 1997, a American Heart
Association (AHA) publicou as primeiras recomendações para a prevenção da Endocardite Infecciosa. Em 2007, houve uma
evolução do protocolo, estabelecendo quais procedimentos odontológicos e condições cardíacas devem receber a profilaxia
antibiótica. A mais recente atualização dessas diretrizes é de 2017, que restringiu a prescrição antibiótica para prevenção da
Endocardite Infecciosa a determinados procedimentos e grupos específicos de pacientes portadores de doenças. Com base
nas recomendações da AHA, a American Association of Endodontists (AAE) publicou as diretrizes para profilaxia antibiótica
para prevenção da Endocardite Infecciosa em procedimentos odontológicos. Indicação da profilaxia antibiótica na prática
Odontológica A indicação da profilaxia antibiótica é para todos os procedimentos odontológicos que envolvem manipulação
de tecido gengival ou região periapical dos dentes, ou perfuração da mucosa bucal, em pacientes que apresentam as
seguintes condições: 1. Válvulas cardíacas protéticas, incluindo implantadas por próteses transcateter e homoenxertos; 2.
Material protético utilizado para reparo de válvula cardíaca, como anéis e cordas de anuloplastia; 3. Endocardite Infecciosa
anterior; 4. Cardiopatia congênita cianótica não reparada ou congênita reparada doença cardíaca, com shunts residuais ou
regurgitação valvular no local ou adjacente ao local de uma prótese; 5. Transplante cardíaco com regurgitação valvar devido
a uma estrutura valvular anormal”
Diante do exposto solicito a anulação da questão.
Fonte:https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/63395/Terap%C3%AAutica%20aplicada%20%C3%A0%20Odontolo
gia_Profilaxia%20Antibi%C3%B3tica.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Inscrição: 250825
Data do Envio: 11/10/22 11:14
A pergunta da questão é: são contraindicações de profilaxia antibiótica? O gabarito foi letra E (valvas cardíacas protéticas ou
material protético usado para reparo da valva cardíaca), mas essa afirmativa é uma indicação de profilaxia antibiótica.
Outra hipótese é que na pergunta faltou a para EXCETO, mas com isso a alternativa B também estaria certa.
Inscrição: 225731
Data do Envio: 11/10/22 17:17
A questão pede as contraindiçoes de profilaxia antibiotica para prevenção de endocardite da AHA 2007. No gabarito mostra
a questao certo letra E que seria " valvas cardiacas protéticas ou material protético usado para reparo da valva cardíaca".
Conforme pesquisado nota da prefeitura de Belo Horizonte de 2015 conforme site(https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/fil
es/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/nota-tecnica-antib.pdf#:~:text=Em%20
Odontologia%20a%20profilaxia%20antibi%C3%B3tica%20mais%20utilizada%20%C3%A9,no%20perfil%20da%20endocardit
e%20infecciosa%2C%20de%20uma%20doen%C3%A7a), as contraindicações para não se usar profilaxia antibiotica são:
CONDIÇÕES NAS QUAIS A PROFILAXIA ANTIBIÓTICA NÃO É RECOMENDADA
A profilaxia antibiótica NÃO É RECOMENDADA nas seguintes condições:
? Presença de defeito no septo atrial;
? Correção cirúrgica de defeito de septo atrial ou ventricular ou pacientes com persistência de ducto arterioso (sem resíduo
após seis meses);
? Cirurgia de revascularização miocárdica, stents coronários;
? Prolapso da válvula mitral com ou sem regurgitação e/ou espessamento dos folhetos;
? Doença de Kawasaki prévia, sem disfunção valvar;
? Antecedente de febre reumática, sem disfunção valvar
? Marcapasso cardíaco intravascular, desfibrilador implantado.
? Hidrocefalia: a derivação ventrículo peritoneal (DVP), que é a forma mais comum e não tem indicação de profilaxia
antibiótica. Casos que envolvam estrutura vasculares ou cardíaca devem ser discutidos com o médico assistente.
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Acho que o gabarito da questão deve estar errado sendo o correto a alternativa D que fala sobre "marca-passos cardiacos e
desfibriladores implantados"
Inscrição: 250717
Data do Envio: 13/10/22 0:41
A questão considera como alternativa Contra indicada para receber profilaxia antibiótica para Endocardite a letra: "E)Valvas
cardíacas protéticas ou material protético usado para reparo da valva cardíaca."
Porém as referências citadas no enunciado da questão, especificamente, a AHA, considera como alto risco o paciente
portador de prótese cardíaca valvar, indicando profilaxia antibiótica. As citações da BSAC, AHA e NICE não trazem sobre
profilaxia em diabéticos e lupus. A questão deve ser anulada devido incoerência das alternativas com as referências do
enunciado.
Inscrição: 220208
Data do Envio: 13/10/22 8:34
Em relação a questão: sobre a contraindicação da profilaxia antibiótica.
Em: Siviero M, Kanegane K, Bispo CGC, Tortamano IP, Armonia PL. Evolução das alterações e atualizações do protocolo
2007 da American Heart Association para prevenção da endocardite infecciosa. Rev Inst Ciênc Saúde. 2009;27(2):176-80.
Link em: https://dms.ufpel.edu.br/static/bib/V27_N2_2009_p176-180.pdf
Se avaliarmos o QUADRO 01. Condições cardíacas onde recomenda-se a antibioticoprofilaxia é indicado também em
situações de Válvula cardíaca protética.
A questão pede uma contraindicação da profilaxia antibiótica, portanto o gabarito diverge da recomendação da
antibioticoprofilaxia. Portanto, solicito a revisão e anulação dessa questão.
Inscrição: 231838
Data do Envio: 13/10/22 14:07
Na questão 35, temos divergências literárias sobre o assunto, não sendo compatível com a resposta apresentada como
correta no gabarito provisório. Solicito anulação da questão com base nos seguintes dados dos artigos referidos:
Cavezzi Junior O. Endocardite infecciosa e profilaxia antibiótica: um assunto que permanece controverso
para a Odontologia. Rev Sul-Bras Odontol. 2010 Jul-Sep;7(3):372-6.
Instituto do Coração. Incor-HCFMUSP. Endocardite Infecciosa: Em quem e como fazer a prevenção [acesso em Out: 2022].
Disponível
em:
http://www.incor.usp.br/conteudo-medico/geral/prevencao%20de%20endocardite%20infecciosa.html
"Assim a prevenção da endocardite infecciosa é de grande importância, sendo desejável a prevenção, particularmente em
indivíduos de alto risco como os portadores de próteses valvares, shunts ou condutos sistêmico-pulmonares, passado de
endocardite e cardiopatia congênita cianótica complexa. Outras situações são de risco moderado como a maioria das
cardiopatias congênitas acianóticas, disfunção valvar pela doença reumática, do colágeno, cardiomiopatia hipertrófica e
prolapso valvar mitral com regurgitação; as demais são de baixo risco."
Resposta aos Recursos
Ocorreu um erro de digitação. A questão deveria ter solicitado a "indicação". Assim, a questão será anulada.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 36
Inscrição: 225731
Data do Envio: 11/10/22 17:38
A questao pede para " dentre as situações qual não se deve administrar anestesico local com vasocontritor". Pelo site do
CFO -PR https://website.cfo.org.br/saude-bucal-da-gestante-mitos-e-verdades/ diz " É proibido o uso de anestésico em
gestantes. MITO! O uso de anestesia nas gestantes é permitido, desde que a substância anestésica usada não contenha
vasoconstritores, e por isso o cirurgião-dentista deve ser informado para que possa tomar esse cuidado." a alternativa A da
questão fala " pacientes gestantes no primeiro trimestre de gestação (organogenese)" pelo Conselho Federal não se deve
administrar vasoconstritor em nenhum dos trimestres. A alternativa B descreve " pacientes com pressão sanguinea sistolica
acima de 150mg ou diastolica de 100mg" pacientes com essa aferição de pressão são considerados hipertensos. A
alternativa não menciona se os pacientes são compensados (tomam medicação) ou não, o que dá dubiedade na escolha do
anestesico com ou sem vasoconstritor. Coloquei um trecho do artigo
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-40122011000100008, para analisar a questão.
"Em pacientes hipertensos compensados não há contraindicação ao uso de anestésico com vasoconstritores adrenérgicos,
recaindo a preferência sobre a epinefrina (concentração de 1:100.000) associada à prilocaína. Ressalta-se que a quantidade
administrada por sessão limita-se entre 18 µg e 58 µg, o que corresponderia a um a três tubetes (1,8 a 5,4 mL), evitando-se
a administração intravascular da solução anestésica. Entretanto, em pacientes hipertensos descompensados o uso desses
medicamentos deve ser evitado e a opção deve ser por anestésicos sem vasoconstritor, como a mepivacaína a 3%".
Referencias " Oliveira AEM, Simone JL, Ribeiro RA. Pacientes hipertensos e a anestesia na Odontologia: devemos utilizar
anestésicos locais associados ou não com vasoconstritores? HU Revista 2010; 36(1):69-75." e "Soares RG, Salles AA, Irala
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LED, Limongi OL. Como escolher um adequado anestésico local para as diferentes situações na clínica odontológica diária.
Rev Sul-Bras Odontol 2006; 3(1):35-40."
Então nessa questão apresentaria mais de uma alternativa correta e por isso deveria ser anulada.
Resposta aos Recursos
A Gestação em si não é contraindicação de uso de vasoconstritor em NENHUMA fase. O uso de vasoconstritores aumenta
o tempo de anestesia, reduz a luz dos vasos sanguíneos e consequentemente a absorção de solução anestésica depositada
o que diminui a toxicidade da mesma. A anestesia local mais indicada para gestantes é a lidocaína 2% com o vasoconstritor
epinefrina, na concentração 1:100.000.
O uso de anestésicos locais com vasopressores deve ser evitado ou mantido ao mínimo absoluto nos seguintes casos:
"...Pacientes com pressão sanguínea sistólica acima de 200 mmHg ou diastólica 115 de mmHg."
Assim, pacientes com pressão sanguínea sistólica acima de 150mmHg ou diastólica de 100mmHg podem ser submetidos à
anestesia local com vasoconstritores. A alternativa não menciona demais problemas por questionar exatamente sobre a
questão pressão, visto que não é um relato de caso.
Rodrigues F, Mármora B, Carrion SJ, Rego AEC, Pospich FS. Anestesia local em gestantes na odontologia contemporânia.
Journal Health NPEPS. 2017;2(1):254-71.
Malamed SF. Manual de anestesia local. 5. ed. São Paulo: Elsevier; 2004.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Contador-Manhã (Sábado)
Número da questão: 25
Inscrição: 256612
Data do Envio: 13/10/22 12:56
Solicito anulação da questão de número 25, pois não apresenta apresentava dados compatíveis com o gabarito, conforme
s e g u e :
A questão solicita o valor do estoque para revenda para que os índices de Liquidez sejam os seguintes: Liquidez Geral: 1,16;
Liquidez Corrente: 1,63; e Liquidez Seca: 1,22?
O gabarito sugere que a resposta seja de R$ 4.100.
A Liquidez seca é o grau de capacidade de utilizar o ativo circulante, menos os estoques, para liquidar as dívidas do passivo
circulante e é obtida pela fórmula: Liquidez seca = ( Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante.
Substituindo os dados apresentados temos que: 1,22 = (7100 + 5100 - Estoques) / 10.000
==>
==>
==>
==>

1,22 = ( 12.200 - Estoques) / 10.000
1,22 x 10.000 = 12.200 - Estoques
12200 - 12.200 = Estoques
Estoques = 0

Se o valor do estoque for de 4.100, a liquidez seca seria de 0,81
LS
LS
LS
LS

=
=
=
=

(AC - E) / 10.000
(12.200 - 4.100)/10.000
8100/10.000
0,81

Liquidez geral = ( Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ) / (Passivo Circulante / Exigível a longo prazo)
==> 1,16 = (7.100 + Estoques + 5.100 + 1.100) / ( 10.000 + 5.000)
==> 1,16 x 15.000 = 12.200 + Estoques
==> 17.400 - 12200 = Estoques
==> Estoques = 5.200
Novamente incompatível com o gabarito.
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Resposta aos Recursos
O Valor do Estoque para Revenda deve ser de R$ 4.100,00, indicado na alternativa D, conforme demonstração a seguir para
alcançar os índices apontados no enunciado.
Liquidez Geral (LG)= [Ativo Circulante + Ativo Não Circulante (Realizável à Longo Prazo)] ÷ [Passivo Circulante + Exigível a
Longo Prazo] --> LG = [Disponível + Estoque para Revenda + Cientes Circulante + Clientes Longo Prazo] ÷ [Passivo
Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo] --> LG = [7100,00 + 4.100,00 + 5.100,00 + 1.100,00] ÷ [10.000,00 + 5.000,00]
--> LG = 17.400,00 ÷ 15.000,00 --> LG = 1,16.
Liquidez Corrente (LC)= [Ativo Circulante] ÷ [Passivo Circulante] --> LC = [Disponível + Estoque para Revenda + Cientes
Circulante] ÷ [Passivo Circulante] --> LC = [7100,00 + 4.100,00 + 5.100,00] ÷ [10.000,00] --> LC = 16.300,00 ÷ 10.000,00 -->
LC = 1,63.
Liquidez Seca (LS)= [Ativo Circulante - Estoques] ÷ [Passivo Circulante] --> LS = [Disponível + Cientes Circulante] ÷ [Passivo
Circulante] --> LS = [7100,00 + 5.100,00] ÷ [10.000,00] --> LS = 12.200,00 ÷ 10.000,00 --> LS = 1,22.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 30
Inscrição: 233500
Data do Envio: 11/10/22 19:37
Alteração de gabarito para alternativa D: segundo a lei 4320/1964 receitas extraorçamentárias são arrecadações
inesperadas e podem ser utilizadas para financiar despesas orçamentárias, sendo que a questão pede a incorreta a única
alternativa cabível é a D que traz como despesa extraorçamentária benefícios previdenciário estando em desacordo com a
norma.
Resposta aos Recursos
A alternativa a ser assinalada é a “E” haja vista que o enunciado pede para apontar a afirmação incorreta.
A alternativa “E” está incorreta porque de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) em
sua 9ª Ed., na página 38: “Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é
mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária
Anual (LOA).” Portanto, pelo fato de ser mero depositário e não integrar a LOA, não podem ser utilizados para financiar
despesas orçamentárias.
Já a afirmativa da alternativa “D” (questionada no recurso) está correta de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado
ao Setor Público (MCASP) em sua 9ª Ed., na página 103 onde menciona que “fatos de caráter extraorçamentário são
aqueles decorrentes de: i. Saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro – representam desembolsos de recursos
de terceiros em poder do ente público, tais como: [...] - Pagamentos de Salário-Família, Salário-Maternidade e
Auxílio-Natalidade – os benefícios da Previdência Social adiantados pelo empregador, por força de lei, têm natureza
extraorçamentária e, posteriormente, serão objeto de compensação ou restituição. Neste caso, são os benefícios de
responsabilidade do RGPS – Regime Geral de Previdência Social, e que o ente tenha efetuado o pagamento e terá direito a
compensar com a obrigação patronal.”
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 32
Inscrição: 222928
Data do Envio: 10/10/22 22:15
Peço a revisão da referida questão, visto que a alternativa (D) também está correta, ou seja, a questão apresenta duas
r e s p o s t a s .
Bens imóveis: compreende os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição ou danos. São
exemplos deste tipo de bem os imóveis residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos, pontes, viadutos, obras em
andamento, hospitais, dentre outros.
Bens de uso especial: compreendem os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da
administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas, como imóveis
residenciais, terrenos, glebas, aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hotéis dentre outros.
O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, não diz na integra a respeito de bens em construção, porém nos
respaldamos a Lei, no Código Civil, que foi alterado seu texto, estendeu o conceito de bens de uso especial para abarcar
objetos que ainda não estejam sendo efetivamente aplicados em serviço ou estabelecimento, mas tenham sido direcionados
para tanto (construção de bens que serão destinados a serviço do povo).
Imaginemos que “exista um terreno no qual se pretenda instalar um hospital municipal. Provavelmente, a data de afetação
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ou destinação do terreno à construção do prédio público precederá a data de início de funcionamento do hospital. Pela
interpretação literal do Código de 1916, o bem somente estaria protegido pelo princípio da indisponibilidade (inalienabilidade,
impenhorabilidade e imprescritibilidade) após a sua verdadeira utilização, depois de realmente aplicado ao serviço de saúde.
Pelo Código de 2002, de modo diverso, o bem já passará a gozar dos benefícios da indisponibilidade desde o momento que
algum ato jurídico o destine aos serviços futuros. Assim, resta patente que o terreno não poderia ser usucapido nem
penhorado a partir de sua destinação jurídica ao serviço de saúde, independentemente do funcionamento efetivo do hospital.
Se existe um bem destinado a serviço ou estabelecimento e devidamente afetado a tanto, o fato de o bem ainda não ter sido
realmente empregado não permite que a entidade proprietária possa tratá-lo como um bem público dominical (não afetado)
para aliená-lo, por exemplo. Bastará a afetação ao serviço ou ao estabelecimento, a despeito do uso administrativo ter-se
iniciado, para que o objeto entre em regime protetivo e seja considerado bem de uso especial, ou seja o bem em fase de
construção destinado a serviço (saúde, educação, segurança), é considerado bem de uso especial.
Diante do exposto solicito revisão e anulação da questão, pois possui duas alternativas corretas (B) e (D).
Resposta aos Recursos
O enunciado pede para, de acordo como Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) assinalar a
alternativa que apresenta um exemplo de bem de uso especial.
O MCASP 9ª Edição, em sua página 225, ao definir o que são considerados (para fins da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público – CASP) imóveis, os classifica nas seguintes categorias: Bens de Uso Especial; Bens Dominiais/Dominicais; Bens
de Uso Comum do Povo; Bens Imóveis em Andamento; e Demais Bens Imóveis.
Os conceitos apresentados para Bens de Uso Especial e Bens Imóveis em Andamento são os seguintes:
Bens de uso especial: compreendem os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da
administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas, como imóveis
residenciais, terrenos, glebas, aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hotéis dentre outros.
Bens imóveis em andamento: compreendem os valores de bens imóveis em andamento, ainda não concluídos. Exemplos:
obras em andamento, estudos e projetos (que englobem limpeza do terreno, serviços topográficos etc), benfeitoria em
propriedade de terceiros, dentre outros.
Portanto, a Alternativa B apresenta claramente um Bem de Uso Especial (Hospital pertencente a uma prefeitura municipal,
em uso para atender pacientes). Já a alternativa D (questionada no recurso) claramente enquadra-se como um Bem Imóvel
em Andamento (Creche que está sendo construída por um município, com a construção em andamento), de acordo como
MCASP como solicitado no enunciado.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 34
Inscrição: 220836
Data do Envio: 11/10/22 1:27
O enunciado da questão não possui informações suficientes, o que causa prejuízo ao candidato na formulação de uma
resposta válida.
"Qual alternativa apresenta os lançamentos contábeis de natureza
de informação orçamentária, que representa adequadamente a contabilização dos seguintes fatos nesta
sequência cronológica?
I – Empenho
II – Ocorrência do Fato gerador da obrigação patrimonial
III – Liquidação".
Dentro questionamento é explicito que será apresentada uma ordem cronológica, porem os Itens "I", "II" e "III" apresentam
somente atos contábeis, não estabelecendo quando ocorreram. Dentro da teoria contábil, a data relacionada ao registro
contábil é fator primordial para que ele seja registrado. A data da ocorrência do ato modifica inclusive os lançamentos
relacionados ao sistema orçamentário, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico - MCASP.
O simples fato de elencar uma serie de atos contábeis não é suficiente para efetuar um lançamento. Minimamente deve
existir a descrição do ato e a data em que ele ocorreu. A utilização do crédito empenhado em liquidação esta totalmente
ligada data da ocorrência do fato gerador que pode ter ocorrido de forma simultânea com todos o atos elencados, digo isso,
pois não existe ordem cronológica e sim atos elencados. Desde modo, no entendimento de que a questão faz um
questionamento e não apresenta os itens com informações suficientes, solicito a anulação da questão pela impossibilidade
de efetivamente analisa-la e pela falta de elementos básicos da escrituração contábil.
Inscrição: 232610
Data do Envio: 11/10/22 10:26
A questão se tornou confusa ao mencionar no item II - Ocorrência do fato gerador da obrigação patrimonial e solicitar o
lançamento no sistema orçamentário.
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Inscrição: 250862
Data do Envio: 11/10/22 10:40
O enunciado da questão não possui informações suficientes, o que causa prejuízo ao candidato na
formulação de uma resposta válida.
"Qual alternativa apresenta os lançamentos contábeis de natureza
de informação orçamentária, que representa adequadamente a contabilização dos seguintes fatos
n e s t a
sequência cronológica?
I – Empenho
II – Ocorrência do Fato gerador da obrigação patrimonial
III – Liquidação".
Dentro questionamento é explicito que será apresentada uma ordem cronológica, porem os Itens
"I", "II" e "III" apresentam somente atos contábeis, não estabelecendo quando ocorreram. Dentro
da teoria contábil, a data relacionada ao registro contábil é fator primordial para que ele seja
registrado. A data da ocorrência do ato modifica inclusive os lançamentos relacionados ao sistema
orçamentário, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico - MCASP. O
simples fato de elencar uma serie de atos contábeis não é suficiente para efetuar um lançamento.
Minimamente deve existir a descrição do ato e a data em que ele ocorreu. A utilização do crédito
empenhado em liquidação esta totalmente ligada data da ocorrência do fato gerador que pode ter
ocorrido de forma simultânea com todos o atos elencados, digo isso, pois não existe ordem
cronológica e sim atos elencados. Desde modo, no entendimento de que a questão faz um
questionamento e não apresenta os itens com informações suficientes, solicito a anulação da
questão pela impossibilidade de efetivamente analisa-la e pela falta de elementos básicos da
escrituração contábil.
Inscrição: 239191
Data do Envio: 11/10/22 15:13
O enunciado da questão não possui informações suficientes, o que causa prejuízo ao candidato na
formulação de uma resposta válida.
"Qual alternativa apresenta os lançamentos contábeis de natureza
de informação orçamentária, que representa adequadamente a contabilização dos seguintes fatos
n e s t a
sequência cronológica?
I – Empenho
II – Ocorrência do Fato gerador da obrigação patrimonial
III – Liquidação".
Dentro questionamento é explicito que será apresentada uma ordem cronológica, porem os Itens
"I", "II" e "III" apresentam somente atos contábeis, não estabelecendo quando ocorreram. Dentro
da teoria contábil, a data relacionada ao registro contábil é fator primordial para que ele seja
registrado. A data da ocorrência do ato modifica inclusive os lançamentos relacionados ao sistema
orçamentário, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico - MCASP. O
simples fato de elencar uma serie de atos contábeis não é suficiente para efetuar um lançamento.
Minimamente deve existir a descrição do ato e a data em que ele ocorreu. A utilização do crédito
empenhado em liquidação esta totalmente ligada data da ocorrência do fato gerador que pode ter
ocorrido de forma simultânea com todos o atos elencados, digo isso, pois não existe ordem
cronológica e sim atos elencados. Desde modo, no entendimento de que a questão faz um
questionamento e não apresenta os itens com informações suficientes, solicito a anulação da
questão pela impossibilidade de efetivamente analisa-la e pela falta de elementos básicos da
escrituração contábil.
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Resposta aos Recursos
De acordo com o Dicionário de Significados (www.significados.com.br) “Cronológico é um adjetivo que define tudo que
obedece uma cronologia, ou seja, que segue uma sequência natural de acontecimentos no decorrer do tempo. Diz-se que
algo é cronológico quando está organizado, listado ou descrito na ordem em que realmente aconteceu, adotando-se o tempo
como referência. O conceito implica a ideia de consecutividade e progressão. Dessa forma, se algo é cronológico, é porque
está inserido em uma série de eventos, seja no início, meio ou fim.”
Portanto, o fato de o enunciado não apresentar datas, apenas a sequência dos fatos enumerados do primeiro ao terceiro,
não prejudica a resposta da questão, haja vista que o procedimento contábil para registro dos acontecimentos seria o
mesmo, se ocorressem no mesmo dia, ou em meses diferentes, desde que na sequência apresentada no enunciado.
Para a natureza de informação orçamentária, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)
9ª Ed. Pg. 475, os fatos devem ser contabilizados da seguinte forma, quando o Fato gerador ocorre depois do empenho e
antes da liquidação:
No momento do empenho:
D Crédito Disponível
C Crédito Empenhado a Liquidar
No momento da ocorrência do fato gerador
(depois do empenho e antes da liquidação):
D Crédito Empenhado a Liquidar
C Crédito Empenhado em Liquidação
No momento da liquidação:
D Crédito Empenhado em Liquidação
C Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Portanto, alternativa correta é a “A”.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 37
Inscrição: 232610
Data do Envio: 11/10/22 10:26
A VPD ocorre também sem que ocorra liquidação de uma despesa. Desta forma, pode ocorrer VPD antes e após uma
liquidação.
Resposta aos Recursos
A afirmativa I é falsa, porque de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 9ª Ed. Pg. 524
“A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”. A afirmativa menciona que é
apurado o resultado orçamentário ao invés do patrimonial.
Já a afirmativa II é verdadeira de acordo com o MCASP 9ª Ed. Pg. 524 “A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária”.
E a afirmativa III também é verdadeira, em conformidade com o MCASP 9ª Ed. Pg. 114 “Para fins de contabilidade
patrimonial, verifica-se a existência de três tipos de relacionamentos entre o segundo estágio da execução da despesa
orçamentária (liquidação) e o reconhecimento da VPD: antes da liquidação; simultânea à liquidação; e após a liquidação.”
Portanto a Afirmativa I é falsa, e as afirmativas II e III são verdadeiras, o que culmina na alternativa correta ser a “C”.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 40
Inscrição: 220836
Data do Envio: 10/10/22 23:45
A questão não apresenta nenhuma alternativa correta. Conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) 12 edição
pagina 271 "RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]
Registra o resultado primário, por meio da metodologia “acima da linha”, que representa a diferença entre as receitas
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primárias totais realizadas e as despesas primárias totais pagas. O resultado positivo corresponde a um superávit de fluxo
de caixa primário e o negativo a um déficit de fluxo de caixa primário", portanto o resultado primário apurado pelo método
acima da linha é basicamente a diferença das receitas primarias totais arrecadadas pelas despesas primárias totais pagas.
Dentro do quadro apresentado pela questão temos apenas uma receita que não se encaixa nestes critérios, a "Receita
realizada - Operação de Crédito = 20.000.000,00. Deste modo, de maneira mais simplificada devemos somente realizar a
subtração
das
receitas
primárias
realizadas
pelas
despesas
primárias
pagas,
conforme
segue:
Receita realizada - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias R$ 61.300.000,00
Receita realizada - Transferências Correntes R$ 160.500.000,00
Receita Realizada - Aplicações Financeiras R$ 1.100.000,00
Total de receitas Realizadas: 222.900.000,00
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas

Pagas
Pagas
Pagas
Pagas

-

Pessoal e Encargos Sociais R$ 100.500.000,00
Juros e Encargos da Dívida R$ 1.400.000,00
Outras Despesas Correntes R$ 93.700.000,00
Investimentos R$ 23.000.000,00

Total de despesas Pagas: 218.600.000,00
Com isso temos a subtração do total das receitas primárias (222.900.000,00) pelo total da despesas primárias
(218.600.000,00) obtendo assim, neste caso, o resultado positivo de 4.300.000,00.
A alternativa "D" apontada como correta, estabelece o Resultado Positivo de 4.600.000,00, o qual difere do resultado em
3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
Observação: os cálculos foram realizados em planilha do Excel, por várias vezes e o resultado é o mesmo.
Outro ponto que deve ser observado e considerado é que o conhecimento exigido pela banca na questão não esta figurada
no conteúdo programático do edital 001/2022 para o cargo de contador.
Com o devido respeito a banca organizadora, discordo totalmente da alternativa apontada como correta, pois existe erro de
calculo na mesma, por este motivo, solicito a anulação da questão por não existir dentre as alternativas apontadas pela
banca uma resposta correta.
Inscrição: 250862
Data do Envio: 11/10/22 10:38
A
questão não apresenta nenhuma
alternativa correta.
Conforme
o
Manual de
Demonstrativos
Fiscais (MDF) 12 edição pagina 271 "RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa
+XXIIIb + XXIIIc)]
Registra o resultado primário, por meio da metodologia “acima da linha”, que representa a
diferença entre as receitas primárias totais realizadas e as despesas primárias totais pagas. O
resultado positivo corresponde a um superávit de fluxo de caixa primário e o negativo a um déficit
de fluxo de caixa primário", portanto o resultado primário apurado pelo método acima da linha é
basicamente a diferença das receitas primarias totais arrecadadas pelas despesas primárias totais
pagas. Dentro do quadro apresentado pela questão temos apenas uma receita que não se encaixa
nestes critérios, a "Receita realizada - Operação de Crédito = 20.000.000,00. Deste modo, de
maneira mais simplificada devemos somente realizar a subtração das receitas primárias realizadas
pelas despesas primárias pagas, conforme segue:
Receita realizada - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias R$ 61.300.000,00
Receita realizada - Transferências Correntes R$ 160.500.000,00
Receita Realizada - Aplicações Financeiras R$ 1.100.000,00
Total de receitas Realizadas: 222.900.000,00
Despesas Pagas - Pessoal e Encargos Sociais R$ 100.500.000,00
Despesas Pagas - Juros e Encargos da Dívida R$ 1.400.000,00
Despesas Pagas - Outras Despesas Correntes R$ 93.700.000,00
Despesas Pagas - Investimentos R$ 23.000.000,00
Total de despesas Pagas: 218.600.000,00
Com isso temos a subtração do total das receitas primárias (222.900.000,00) pelo total da
despesas primárias (218.600.000,00) obtendo assim, neste caso, o resultado positivo de
4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
A alternativa "E" apontada como correta, estabelece o Resultado Positivo de 4.600.000,00, o qual
difere do resultado em 300.000,00.
Observação: os cálculos foram realizados em planilha do Excel, por várias vezes e o resultado é o
m e s m o .
Outro ponto que deve ser observado e considerado é que o conhecimento exigido pela banca na
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questão não esta figurada no conteúdo programático do edital 001/2022 para o cargo de contador.
Com o devido respeito a banca organizadora, discordo totalmente da alternativa apontada como
correta, pois existe erro de calculo na mesma, por este motivo, solicito a anulação da questão por
não existir dentre as alternativas apontadas pela banca uma resposta correta.
Inscrição: 239191
Data do Envio: 11/10/22 15:10
A questão não apresenta nenhuma alternativa correta. Conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) 12 edição
pagina 271 "RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] Registra o resultado
primário, por meio da metodologia “acima da linha”, que representa a diferença entre as receitas primárias totais realizadas e
as despesas primárias totais pagas. O resultado positivo corresponde a um superávit de fluxo de caixa primário e o negativo
a um déficit de fluxo de caixa primário", portanto o resultado primário apurado pelo método acima da linha é basicamente a
diferença das receitas primarias totais arrecadadas pelas despesas primárias totais pagas. Dentro do quadro apresentado
pela questão temos apenas uma receita que não se encaixa nestes critérios, a "Receita realizada - Operação de Crédito =
20.000.000,00. Deste modo, de maneira mais simplificada devemos somente realizar a subtração das receitas primárias
realizadas pelas despesas primárias pagas, conforme segue: Receita realizada - Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhorias R$ 61.300.000,00 Receita realizada - Transferências Correntes R$ 160.500.000,00 Receita Realizada Aplicações Financeiras R$ 1.100.000,00 Total de receitas Realizadas: 222.900.000,00 Despesas Pagas - Pessoal e
Encargos Sociais R$ 100.500.000,00 Despesas Pagas - Juros e Encargos da Dívida R$ 1.400.000,00 Despesas Pagas Outras Despesas Correntes R$ 93.700.000,00 Despesas Pagas - Investimentos R$ 23.000.000,00 Total de despesas
Pagas: 218.600.000,00 Com isso temos a subtração do total das receitas primárias (222.900.000,00) pelo total da despesas
primárias (218.600.000,00) obtendo assim, neste caso, o resultado positivo de 4.300.000,00. A alternativa "E" apontada
como correta, estabelece o Resultado Positivo de 4.600.000,00, o qual difere do resultado em 300.000,00. Solicito anulação
da questão, pois existe erro de calculo na mesma, e por este motivo, por não existir dentre as alternativas apontadas pela
banca uma resposta correta a questão deve ser anulada
Inscrição: 224784
Data do Envio: 11/10/22 15:47
A
questão não apresenta nenhuma
alternativa correta.
Conforme
o
Manual de
Demonstrativos
Fiscais (MDF) 12 edição pagina 271 "RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa
+XXIIIb + XXIIIc)]
Registra o resultado primário, por meio da metodologia “acima da linha”, que representa a
diferença entre as receitas primárias totais realizadas e as despesas primárias totais pagas. O
resultado positivo corresponde a um superávit de fluxo de caixa primário e o negativo a um déficit
de fluxo de caixa primário", portanto o resultado primário apurado pelo método acima da linha é
basicamente a diferença das receitas primarias totais arrecadadas pelas despesas primárias totais
pagas. Dentro do quadro apresentado pela questão temos apenas uma receita que não se encaixa
nestes critérios, a "Receita realizada - Operação de Crédito = 20.000.000,00. Deste modo, de
maneira mais simplificada devemos somente realizar a subtração das receitas primárias realizadas
pelas despesas primárias pagas, conforme segue:
Receita realizada - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias R$ 61.300.000,00
Receita realizada - Transferências Correntes R$ 160.500.000,00
Receita Realizada - Aplicações Financeiras R$ 1.100.000,00
Total de receitas Realizadas: 222.900.000,00
Despesas Pagas - Pessoal e Encargos Sociais R$ 100.500.000,00
Despesas Pagas - Juros e Encargos da Dívida R$ 1.400.000,00
Despesas Pagas - Outras Despesas Correntes R$ 93.700.000,00
Despesas Pagas - Investimentos R$ 23.000.000,00
Total de despesas Pagas: 218.600.000,00
Com isso temos a subtração do total das receitas primárias (222.900.000,00) pelo total da
despesas primárias (218.600.000,00) obtendo assim, neste caso, o resultado positivo de
4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
A alternativa "E" apontada como correta, estabelece o Resultado Positivo de 4.600.000,00, o qual
difere do resultado em 300.000,00.
Observação: os cálculos foram realizados em planilha do Excel, por várias vezes e o resultado é o
m e s m o .
Outro ponto que deve ser observado e considerado é que o conhecimento exigido pela banca na
questão não esta figurada no conteúdo programático do edital 001/2022 para o cargo de contador.
J u s t i f i c a t i v a :
Questão: 40 Data de Envio: 11/10/22 10:38
Com o devido respeito a banca organizadora, discordo totalmente da alternativa apontada como
correta, pois existe erro de calculo na mesma, por este motivo, solicito a anulação da questão por
não existir dentre as alternativas apontadas pela banca uma resposta correta.
Inscrição: 250592
Data do Envio: 11/10/22 18:34
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A questão solicita metodologia de apuração do Resultado Primário através da metodologia acima da linha.
Na Lei de Responsabilidade Fiscal 101 faz referência ao Resultado Primário, apontando onde elas são apresentadas em seu
Art. 4 § 1º (anexo de metais fiscais) e a exigência da sua apresentação.
A questão ao solicitar a metodologia de apuração foge do que é proposto no edital do certame, pois a metodologia de
apuração como anunciado pela própria questão segue a legislação da resolução do Senado Federal e o Manual de
Demonstrativos Fiscais ambos não são previstos no edital, sendo assim, solicito a anulação da questão.
Inscrição: 221757
Data do Envio: 13/10/22 14:14
Solicito a anulação da questão por não existir resposta no gabarito conforme demonstrado abaixo:
Segundo do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) 12ª edição e que é válido para o exercício de 2022, na página 261,
apresenta as instruções para cálculo do resultado primário pela metodologia acima da linha, que será composto pelos
seguintes ítens:
Receitas Primárias
Receitas Primárias
F i n a n c e i r
Receitas Primárias

= Receitas Primárias Correntes + Receitas Primárias de Capital
Correntes = Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria + Transferências Correntes - Aplicações
a s
de Capital = - Operações de crédito

Com os dados apresentados no exercício, teremos o seguinte valor para as Receitas Primárias:
Receitas Primárias = Impostos, taxas e contribuições de melhoria + transferências correntes - aplicações financeiras operações de crédito
Receitas Primárias = 61.300.000 + 165.000.000 - 1.100.000 - 20.000.000
Receitas Primárias = 200.700.000
Já para as Despesas Primárias teremos as seguintes composições de contas e valores:
Despesas Primárias = Despesas Primárias Correntes + Despesas Primárias de Capital
Despesas Primárias Correntes = Pessoal e encargos sociais - juros e encargos da dívida + outras despesas correntes
Despesas Primárias de Capital = Investimentos
Com os dados apresentados no exercício, teremos o seguinte valor para as Despesas Primárias:
Despesas primárias = Pessoal e encargos sociais - juros e encargos da dívida + outras despesas correntes + Investimentos
Despesas Primárias = 100.500.000 - 1.400.000 + 93.700.000 + 23.000.000
Despesas Primarias = 215.800.000
Com os dados calculados, chega-se
de Demonstrativos Fiscais:
Resultado Primário acima da linha
Resultado Primário acima da linha
Resultado Primário acima da linha

ao resultado primário pela metodologia acima da linha, isso segundo o próprio Manual
= Receitas Primárias - Despesas Primárias
= 200.700.000 - 215.800.000
(déficit) = -15.100.000

Portanto, não existe resultado para a questão nas alternativas apresentadas.
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Resposta aos Recursos
A questão em tela, para ser respondida exige que o candidato conheça o conceito de Resultado Primário, o qual é tratado na
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)(Lei Complementar 101/2000), que não esgota o assunto, mas remete à
regulamentação. Os pontos do conteúdo programático que estão relacionados com o Conceito de Resultado Primário são:
“Contabilidade Pública, Orçamento Público e Responsabilidade Fiscal: Conceitos Gerais, campos de atuação [...] Dívida
Pública e Endividamento [...] Proposta Orçamentária [...] Cumprimento das Metas [...] Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
[...] Lei Complementar 101/2000 (Lei de responsabilidade fiscal) e alterações.” Apesar de não constar especificamente no
conteúdo programático da prova, a regulamentação da LRF, fica implícita a necessidade de conhecer tal conceito, e o
estudo da regulamentação, inclusive do Manual de Demonstrativos Fiscais, que faz parte do cotidiano das atribuições do
Contador, ao qual a prova se refere.
Com relação ao cálculo do Resultado Primário, o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF 12º Ed, Pg. 271) afirma que o
Resultado Primário “Registra o resultado primário, por meio da metodologia “acima da linha”, que representa a diferença
entre as receitas primárias totais realizadas e as despesas primárias totais pagas. O resultado positivo corresponde a um
superávit de fluxo de caixa primário e o negativo a um déficit de fluxo de caixa primário.”
Ainda de acordo com o MDF 12ª Ed. Pg. 266-271:
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL: Registra a soma das receitas primárias correntes com as receitas primárias de capital.
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES: Registra as receitas correntes, deduzidas as aplicações financeiras e as outras
receitas correntes financeiras.
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL: Registra as receitas de capital, deduzidas as operações de crédito, as amortizações
de empréstimos, as receitas de alienação de investimentos temporários e de investimentos permanentes e as outras
receitas de capital não primárias.
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS PAGAS: Registra o somatório das despesas primárias, correntes e de capital, e da
reserva de contingência.
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES: Registra o total das despesas correntes, deduzidos os juros e encargos da dívida.
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL: Registra as despesas de capital, deduzidas as concessões de empréstimos e
financiamentos, aquisições de títulos de capital já integralizados, aquisições de títulos de crédito e amortizações da dívida.
Portanto, a partir dos dados do enunciado da questão, ficam de fora das Despesas Primárias Correntes, o Juros e Encargos
da Dívida; das Receitas Primárias Correntes, as Receitas com Aplicações Financeiras; e das Receitas Primárias de Capital,
as Operações de Crédito.
Desta forma o Cálculo é o seguinte:
Receitas Primárias = Impostos, Taxas e Contribuições de
Receitas Primárias = 61.300.000,00 + 160.500.000,00 = 221.800.000,00

Melhorias

+

Transferências

Despesas Primárias = Pessoal e Encargos Sociais + Outras Despesas Correntes
Despesas Primárias = 100.500.000,00 + 93.700.000,00 + 23.000.000,00 = 217.200.000,00

+

Correntes

Investimentos

Resultado Primário = Receitas Primárias – Despesas Primárias
Resultado Primário = 221.800.000,00 – 217.200.000,00 = 4.600.000,00
Portanto, correta a alternativa E, Resultado Positivo de R$ 4.600.000,00.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Designer Gráfico-Manhã (Sábado)
Número da questão: 22
Inscrição: 220965
Data do Envio: 10/10/22 22:08
A questão 22 aborda semiótica das cores e pede para que o candidato assinale a alternativa correta. A alternativa A,
apresentada no gabarito provisório, está correta. Porém, a alternativa D também apresenta uma frase condizente com o
enunciado. Conforme FREITAS (2015, p. 02):
O aspecto cultural da cor, por fim, é sem dúvida o mais complexo, pois depende não apenas da relação com os
demais aspectos, mas também de uma espécie de autocompreensão. Como seres sociais, cada um de nós, fruidores ou
produtores visuais, somos influenciados pela nossa educação, gênero, crença, etnia, condição social e atuação profissional.
(...) Como sistema de valores e sentidos convencionais, a cultura, nos lembra a autora, age como uma “lente” que interfere
na elaboração dos significados cromáticos. (…) os significados das cores não são fixos, variando de acordo com os seus
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usos sociais concretos (FREITAS, 2015, p. 02).
A partir disso, podemos considerar que a
“cor participa da construção simbólica perceptiva de todas as pessoas, porém essas pessoas podem sentir essa construção
de maneiras diferentes. (...) Os aspectos simbólicos da construção perceptiva cromática são aspectos que os seres
humanos participam por se comunicar, por fazerem parte da cultura” (SILVEIRA, 2015, p. 17).
Dessa forma, é possível considerar que, ao escolher uma cor, devem-se considerar aspectos como “percepção,
diferenças socioculturais, contexto e os fatores temporais” (UNIOESTE, 2022, p. 08), pois, conforme a literatura da área, a
“percepção cromática envolve aspectos socioculturais, simbólicos, psicológicos, mentais e racionais ao mesmo tempo”
(SILVEIRA, 2015, p. 116).
“Nossas respostas à cor e a noção de harmonia de cores estão abertas à influência de uma série de fatores
diferentes. Esses fatores incluem diferenças individuais (como idade, gênero, preferência pessoal, estado afetivo, etc.), bem
como diferenças culturais, sub-culturais e de base social, que dão origem a condicionamentos e respostas aprendidas sobre
a cor. Além disso, o contexto sempre tem influência nas respostas sobre a cor e a noção de harmonia de cores, e este
conceito também é influenciado por fatores temporais (como tendências em mudança) e fatores perceptivos (como
contraste simultâneo) que podem afetar a resposta humana a cor” (HISOUR, sd).
Os trechos apontados esclarecem que a alternativa D está correta.
Por conta disso, o candidato poderia assinalar tanto a alternativa A quanto a alternativa D.
Ante o exposto, por conta da duplicidade de alternativas corretas, venho respeitosamente solicitar a anulação da questão 22.
FREITAS, Artur IN: SILVEIRA, Luciana Martha. Introdução à Teoria da Cor. Editora UTFPR, Curitiba, 2015.
FUNDIÇÃO DESIGN E TECNOLOGIA. Curso de Produção Gráfica. Recife, 2004. Disponível em:<http://www.exatas.ufpr.br/
portal/degraf_rossano/wp-content/uploads/sites/16/2014/10/Producao-grafica-1-fundicao-design-e-tecnologia.pdf>. Acesso
em: 10 de outubro de 2022.
HISOUR. Teoria das cores. Disponível em: <https://www.hisour.com/pt/color-theory-24583/>. Acesso em: 10 de outubro de
2 0 2 2 .
SILVEIRA, Luciana Martha. Introdução à Teoria da Cor. Editora UTFPR, Curitiba, 2015.
UNIOESTE. Designer Gráfico: Prova Prevista no Edital de concurso público municipal de Guaratuba. Edital nº 001/2022.
Cascavel, 2022.
Inscrição: 255873
Data do Envio: 12/10/22 21:04
Acerca da semiótica das cores, a questão considera errada a afirmativa D no sentido de que "Ao escolher uma cor, é
necessário sempre analisar alguns fatores, como: percepção, diferenças
socioculturais, contexto e os fatores temporais".
Entretanto, "O´Connor (2015) afirma a necessidade de uma observação mais ampla e
que a interpretação dos significados conotativos perpassam por quatro fatores: percepção
(percepção das cores nas imagens visuais), as diferenças sócio-culturais (variação nas
associações e significados das cores), o contexto (fatores contextuais que impactam o
significado da cor) e os fatores temporais (mudanças nas associações e significados da cor ao
longo do tempo)".
Os fatores citados acima são justamente aqueles constantes da alternativa D, dada como errada.
F o n t e s :
h t t p s : / / t r i a d e s . e m n u v e n s . c o m . b r / t r i a d e s / a r t i c l e / v i e w / 2 3 2
O´CONNOR, Zena. Color Symbolism: Individual, Cultural and Universal. Eletronic
publication by eBook Production, Sydney, Australia. 2015.
Inscrição: 224427
Data do Envio: 13/10/22 9:02
...é CORRETO afirmar:
O gabarito aponta como correta a alternativa "A"
Porém a alternativa "D" também está correta.
"Ao escolher uma cor, é necessário sempre analisar alguns fatores,... "
Correto. Cores têm significados e remetem a sentimentos.
"como: percepção,... "

Página 216 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Designer Gráfico-Manhã (Sábado)
Número da questão: 22
Correto. "As cores só existem se três componentes estiverem presentes: um observador, um objeto e luz."
Retirado de:
https://www.cambridgeincolour.com/pt-br/tutoriais/color-perception.htm
"diferenças socioculturais,..."
Correto. "O vermelho simboliza amor, paixão e excitamento, mas também pode significar perigo ou poder. Na Rússia,
simboliza o partido comunista. Em outras partes da Europa, masculinidade ou morte"
"Para o Japão, o laranja representa a coragem e o amor, enquanto na Índia, assume o papel de sagrado."
Retirado de:
h t t p s : / / b l o g . w e d o l o g o s . c o m . b r / q u a l - e - o - s i g n i f i c a d o - d a s - c o r e s /
contexto e os
Correto. "Bem, na verdade, o significado das cores frequentemente é inspirado na psicologia das cores. No entanto, o
primeiro pode variar muito mais dependendo do contexto."
Retirado de:
h t t p s : / / n e i l p a t e l . c o m / b r / b l o g / s i g n i f i c a d o - d a s - c o r e s /
fatores temporais.
"...o contexto sempre tem influência nas respostas sobre a cor e a noção de harmonia de cores, e este conceito também é
influenciado por fatores temporais (como tendências em mudança) e fatores perceptivos (como contraste simultâneo) que
podem afetar a resposta humana a cor."
Retirado de:
https://www.hisour.com/pt/color-theory-24583/
Inscrição: 250925
Data do Envio: 13/10/22 12:04
Nessa questão, ambas as opções A. e D. trazem informações coerentes e que podem ser consideradas corretas. A opção
A. afirma que a cor é uma ferramenta utilizada para comunicar de "forma eficiente", o que não é incorreto, porém, isso não
leva em conta usuários com baixa-visão ou com daltonismo (sendo que para esses grupos de usuários é necessário
considerar a utilização de contornos, por exemplo, dentre outros recursos que evidenciem o contraste de formas distintas
em uma interface gráfica (seja ela impressa ou digital). Já a questão D. cita outros fatores de extrema importância na
escolha de cores, o contexto, a percepção, as diferenças socioculturais e fatores temporais. As cores podem ter diferentes
significados em culturas diferentes, podem ser melhor ou pior percebidas dependendo do receptor ou do ambiente onde
uma comunicação é veiculada, portando, a opção D. deveria ser considerada como resposta correta.
Resposta aos Recursos
Invalidar questão. Contém duas alternativas corretas.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 23
Inscrição: 254563
Data do Envio: 10/10/22 20:47
Considerar as alternativas D e E corretas, pois ambas possuem as mesmas cores, em ordem diferente.
D. Verde, Roxo, Laranja.
E. Laranja, Roxo, Verde.
Inscrição: 220965
Data do Envio: 10/10/22 22:08
A questão 23 aponta, no gabarito provisório, a alternativa D como a correta. Porém, conforme o Curso de Produção Gráfica
da Fundição Design e Tecnologia, disponível no site da Universidade Federal do Paraná, “as cores pigmento secundárias
são verde, vermelho e azul” (FUNDIÇÃO DESIGN E TECNOLOGIA, 2004, p. 07). A mesma informação é confirmada na
página 49 do livro “Introdução à Teoria da Cor”, de Luciana Silveira (2015), onde a autora coloca as cores secundárias como
verde, vermelho e azul. Caso a questão estivesse abordando o sistema de cor RGB, a resposta seria magenta, amarelo e
ciano, porém, além de não ter alternativa com essas cores, pressupõe-se que a questão está abordando o sistema de cores
CMYK (o mais utilizado pelos designers, por tratar-se do sistema de cores para impressão). Dessa forma, a única alternativa
correta para a questão 23 é a alternativa A (azul, vermelho e verde).
FUNDIÇÃO DESIGN E TECNOLOGIA. Curso de Produção Gráfica. Recife, 2004. Disponível em:<http://www.exatas.ufpr.br/
portal/degraf_rossano/wp-content/uploads/sites/16/2014/10/Producao-grafica-1-fundicao-design-e-tecnologia.pdf>. Acesso
em: 10 de outubro de 2022.
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SILVEIRA, Luciana Martha. Introdução à Teoria da Cor. Editora UTFPR, Curitiba, 2015.
UNIOESTE. Designer Gráfico: Prova Prevista no Edital de concurso público municipal de Guaratuba. Edital nº 001/2022.
Cascavel, 2022.
Inscrição: 227237
Data do Envio: 10/10/22 22:26
As alternativas D e E contém as mesmas cores citadas como secundárias.
Ainda que não fosse citada a ordem das cores na pergunta, na alternativa D temos o sentido horário do círculo cromático e
na alternativa E o sentido anti-horário, visto que A ordem mais comum é a de colocar o amarelo na zona superior do círculo,
o vermelho à direita e o azul à esquerda.
F o n t e :
https://artes.umcomo.com.br/artigo/circulo-cromatico-como-usar-e-o-que-e-29367.html
Solicito considerar a resposta à pergunta as alternativas D e E ou a anulação da mesma se for de outro entendimento desta
banca.
Inscrição: 244365
Data do Envio: 11/10/22 13:48
A questão contextualiza a respeito do círculo cromático e solicita que o cadidato assinale a alternativa que contenha as
cores secundárias, sendo elas: Laranja, Roxo e Verde. O gabarito provisório determina que a resposta correta é a letra D:
Verde, Roxo e Laranja, porém esta alternativa é igual à letra E: Laranja, Roxo e Verde, mudando apenas a ordem das cores.
Não há como afirmar que a ordem das cores nas alternativas importa, e se importasse, a questão estaria testando um
conhecimento irrelevante para o cadidato à vaga de Design Gráfico, que é uma suposta "ordem correta das cores
secundárias do círculo cromático". Por esses motivos, a questão clama por uma revisão do gabarito provisório, seja para a
anulação da questão (que pode não ser necessário, visto que há, de fato, respostas corretas nas alternativas) ou pela adição
de uma alternativa correta adicional.
Inscrição: 250489
Data do Envio: 11/10/22 15:11
Resposta letra "E" também está correta, pois ao que se refere as cores secundárias são elas: laranja, roxo e verde, e não foi
estipulado uma ordem. Pediu apenas para assinalar a resposta que continha as cores secundárias.
Portanto letra "D" e letra "E" contém as mesmas cores. ( mesma resposta, porém com ordem diferente).
Inscrição: 222662
Data do Envio: 11/10/22 21:10
Não é especificado o sistema de cores utilizado para obter as cores secundárias solicitadas pela questão. Os sistemas RGB,
CMYK e RYB produzem resultados diferentes. Segundo o sistema CMYK as cores secundárias são: azul, vermelho e verde
(alternativa a). Segundo o sistema RYB as cores secundárias são: verde, roxo e laranja (alternativa d, e)

Referência: Introdução à teoria da cor – Luciana Martha Silveira
Páginas 48 – 51.
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/1582/4/teoriacor.pdf
Inscrição: 229452
Data do Envio: 11/10/22 22:05
A questão pede para assinalar a alternativa que contenha as cores secundárias, sendo elas "Laranja, Roxo e Verde". O
Gabarito indica a alternativa correta como sendo a "D", porém a alternativa "E" possui a mesma resposta, somente com a
ordem das cores invertida. Para o círculo cromático não há ordem na formação das cores.
Como visto no link abaixo, a ordem das cores não afeta a classificação das cores secundárias:
https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores-primarias.htm#:~:text=As%20cores%20podem%20ser%20formadas,e%20por%20
meio%20da%20luz.&text=Nas%20artes%2C%20definimos%20como%20cores,cores%20que%20obtemos%20as%20outras.
Desta maneira, a questão fica com duas alternativas corretas, "D" e "E", devido a terem a mesma resposta e ao enunciado
somente pedir para assinalar a alternativa que contenha as cores secundárias, sem identificação de ordem ou referência
para definição da ordem das cores.
Inscrição: 238546
Data do Envio: 12/10/22 12:24
A questão deve ser anulada. Pois para se chegar a seu resultado, não se estabelece um parâmetro para análise inicial.
Podendo ser criador do círculo cromático, Sejam Itten, Newton ou Goethe. Tão pouco a direção de leitura do padrão triádico
no círculo cromático. Pois na questão cita-se somente que a obtenção das cores começa por cores primárias e pede
somente para assinalar a alternativa que contenha cores secundárias e ambas respostas D e E as contém.
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Inscrição: 256028
Data do Envio: 12/10/22 23:10
As alternativas D e E apresentam a mesma resposta porém com uma sequência diferente
Inscrição: 224427
Data do Envio: 13/10/22 9:02
...Assim, assinale a alternativa que contenha as cores secundárias.
O gabarito aponta como correta a alternativa "D"
D. Verde, Roxo, Laranja.
Porém, a alternativa "E" também apresenta cores secundárias, porém em ordem diferente. Como não há de ordenação na
pergunta (como azul + amarelo resulta em...), a alternativa "E" também está correta.
E. Laranja, Roxo, Verde.
Inscrição: 250925
Data do Envio: 13/10/22 12:04
Há duas opções de resposta corretas, D. e E. A única diferença entre ambas é a sequência em que são listadas as cores,
em uma delas, no sentido horário, na outra, anti-horário, do círculo cromático.
Resposta aos Recursos
Existem duas alternativas com a mesma resposta, mesmo que em ordem diferentes as duas alernativas podem ser
consideradas corretas, o que invalida a questão.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 27
Inscrição: 254563
Data do Envio: 10/10/22 21:53
É incorreto afirmar que os tipos sem serifa são divididos em categorias como humanistas, transicionais e geométricas, pois
as transicionais são tipos com serifa.
Segue descrição do livro Tipografia: Uma apresentação", de Lucy Niemeyer.
Os tipos lineares (ou sem serifa) são divididos em grotescos, geométricos, neogrotescos e humanísticos.
Tipos transicionais (ou de transição, ou barrocos ou old style) são tipos romanos. (NIEMEYER, 2006, p.50)
Transicionais são "uma variação romana com grande contraste das hastes e serifas mais pontiagudas" (NIEMEYER, 2006,
p . 5 4 )
Kim Golombisky, Rebecca Hagen, 2011 em Espaço Em Branco Não É Seu Inimigo.
Fontes transicionais têm serifas, bem como transições grossas e finas
Melhores usos: Para conteúdo impresso, fontes no estilo antigo são as mais legíveis. (GOLOMBISKY & HAGEN, 2011, p.88)
De acordo com Kim Golombisky e Rebecca Hagen a alternativa A é a correta.
Inscrição: 222931
Data do Envio: 12/10/22 22:38
A questão aponta como correta a resposta que diz que as "fontes sem serifa podem ser classificadas por suas
características" e cita apenas as categorias "humanistas, transicionais e geométricas". (que são categorias comuns de
tipografias com serifa e sem serifa)
Pela categorização pedida no edital, (a Vox Atypi) as tipografias "sem serifa" tem uma classificação diferente, a correta é
com as categorias "grotesca, geométrica, neogrotesca e humanística".
Pode ser conferida no livro de referência em classificações: Niemeyer, L.. Tipografia: uma apresentação. Rio de Janeiro:
2AB, 2003 (página 50).
Inscrição: 224427
Data do Envio: 13/10/22 9:02
...é CORRETO afirmar:
O gabarito aponta como correta a alternativa "D"
D. Tipos sem serifa: Não apresentam serifa, ... as humanistas,...
Porém as fontes humanistas possuem serifas.
fontes com serifa:
"A maior representante desse grupo, fonte padrão das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para
trabalhos acadêmicos, a Times New Roman é a mais famosa das fontes com serifa. As fontes com serifa se subdividem em:
Humanista: As fontes pertencentes a esse grupo se assemelham aos desenhos feitos pelos monges e copiadores dos
séculos XV e XVI. Têm como principal característica o desenho feito a partir do movimento da mão. Exemplos: Centaur e
J e n s o n . "
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Retirado de:
https://medium.com/@inovaprintconteudo/fontes-tipogr%C3%A1ficas-muito-mais-que-letras-5d131b452a70#:~:text=Humani
sta%3A%20As%20fontes%20pertencentes%20a,medieval%2C%20muito%20usada%20nessa%20%C3%A9poca.
mais em:
"Não há grandes contrastes entre as hastes grossas e finas e as serifas são triangulares, ligadas às hastes por curvas."
h t t p : / / w w w . p a r l a m i d i a . c o m / i m a g e s / P D F / t i p o g r a f i a _ v o x a t p y . p d f
"Os clássicos podem ser divididos em categorias humanistas, Garald e transicionais e são caracterizados por serifas
triangulares, eixo oblíquo e baixo contraste. Em outros sistemas de classificação, esse grupo é freqüentemente referido
como "estilo antigo"."
Retirado de:
https://wblog.wiki/pt/Vox-ATypI_classification
Inscrição: 231313
Data do Envio: 13/10/22 16:05
No gabarito provisório a alternativa marcada como correta para a questão 27 é letra D, porém a alternativa se encontra da
seguinte forma: "Tipos sem serifas: Não apresentam serifa (...) são elas, as humanistas, as transicionais e as geométricas."
Os tipos Humanistas (também chamados de Venezianos) pertencem a classe Romana que apareceram por volta do sec. XV
em manuscritos na região norte da Itália. Segundo o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Paulo
César Castro as tipografias Humanistas apresentam as seguintes características : "O desenho dos caracteres tem sua
origem no uso da pena empunhada de modo oblíquo. Por isso, a inclinação do eixo para a esquerda, clara no O, no b e na
barra do e. Não há grandes contrastes entre as hastes grossas e finas e as serifas são triangulares, ligadas às hastes por
curvas. Nas caixas baixas, as serifas apresentam curvatura pronunciada".
Exemplos: Centaur, Deepdene, Italian Old Style, Jenson, Kennerley, Lutetia, Schneider Old Style, Stempel
Schneider, Venetian Old Style, Verona" sendo assim estas contém serifas.
"Já as transicionais têm origem no Roman du Roi, alfabeto criado para a Imprensa Real por determinação de Luís XIV e que
foi projetado por regras matemáticas rígidas. A mais representativa fonte desta família é a Baskerville, com grande contraste
das hastes e serifas mais pontiagudas. Assim, os tipos
transicionais têm uma maior variação nas espessuras das hastes do que os garaldos. Suas serifas são mais planas (porém,
ainda triangulares) e seu eixo é vertical ou apenas levemente inclinado."
Embora existam as Humanistas e Transcionais sem serifas, alguns autores usam nomenclaturas diferentes para estas (para
as tipografias que tiveram origem no mercado de impressos advindo da Revolução Industrial, pertencentes as classes dos
lineares) nas quais são categorizadas como: Humanísticas, Neogrotescas e Geométricas.
Resposta aos Recursos
A Alternativa estaria correta se no lugar de "são elas" tivessemos a expressão "entre elas".
Da maneira como foi composta a alternativa, não tem como interpretar que são exemplos de fontes sem serifa, como era a
intenção.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 28
Inscrição: 229452
Data do Envio: 11/10/22 22:05
A questão deve ser anulada devido à erro no enunciado ao apresentar o elemento "triângulo" na descrição do problema a
ser apresentado e interpretado para a resposta. Porém no final do enunciado, na última linha, menciona-se que
"conseguimos identificar um retângulo". A palavra identificando o polígono diferente do mencionado anteriormente causa
confusão e leva à interpretação equivocada das leis da Gestalt, conhecimento necessário para a resposta da questão. Uma
vez que ao invés de interpretarmos como o ato de "apagar uma parte de cada segmento de reta ainda conseguimos
identificar que é um triângulo" o enunciado pergunta como "ainda conseguimos identificar que é um retângulo", a análise
passa a ser como essa interferência nos segmentos de retas pode transformar a percepção do triângulo para um outro
polígono, no caso, um retângulo conforme mencionado no enunciado.

Página 220 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Designer Gráfico-Manhã (Sábado)
Número da questão: 28
Resposta aos Recursos
De acordo. A substituição da palavra "triângulo" por "retângulo" no final da questão impossibilita uma resposta lógica, Ao
remover parte dos segmentos de retas que formam o triângulo, continuaremos percebendo a mesma forma geométrica.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 31
Inscrição: 227237
Data do Envio: 10/10/22 22:26
A alternativa C está errada porque a ferramenta Borracha altera os pixels para a cor do plano de fundo ou para transparente
e não como descrito na alternativa. Já a ferramenta ESPONJA satura ou dessatura a imagem espalhando os dados de
c o r e s .
F o n t e :
https://helpx.adobe.com/br/photoshop/using/erasing-parts-image.html
Solicito considerar a resposta à pergunta a alternativa D ou a anulação da mesma se for de outro entendimento desta banca.
Inscrição: 244564
Data do Envio: 11/10/22 20:24
A questão abre margem para interpretação errada, pois as opções descrevem as ferramentas de mameira muito abrangente
e genérica, visto que cada ferramenta pode ser utilizada de maneiras diversas e específicas.
Além disso, a resposta marcada no gabarito como correta C - A ferramenta borracha apaga pixels e restaura partes de uma
imagem para um estado salvo anteriormente - causa confusão, pois sem outras medidas tomadas junto ao uso da
ferramenta a borracha não retornaria a imagem a um estado salvo anteriormente e criaría uma edição destrutiva da imagem.
Inscrição: 231313
Data do Envio: 13/10/22 16:05
No gabarito provisório a alternativa marcada como correta para a questão 31 é letra C, porém a ferramenta da borracha no
programa photoshop nao restaura partes de uma imagem para um estado salvo anteriormente, segundo o site da Adobe "A
ferramenta Borracha pode tornar os pixels transparentes ou combiná-los com a cor do plano de fundo da imagem"
já a ferramenta Correção, desempenha a função de pintar determinada área com a amostra coletada (alt+click) para corrigir
imperfeições, alternativa correta seria letra B.
Resposta aos Recursos
A descrição da alternativa "B" corresponde a ferramenta Pincel de Recuperação.
A Alternativa "C" é a única que contém o nome de uma ferramenta e a descreve de forma correta.
Pode ser verificado no site da Adobe, desenvolvedora do programa por meio do link:
https://helpx.adobe.com/br/photoshop/using/tools.html
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 32
Inscrição: 227237
Data do Envio: 10/10/22 22:26
A alternativa C apresenta dois softwares do pacote ADOBE considerados softwares vetoriais que, por isso, trabalham com
vetores e podem trabalhar de forma simultânea. Portanto, têm-se num mesmo pacote os dois softwares solicitados na
pergunta, torna-se dúbia a resposta sugerida pelo gabarito preliminar visto que, normalmente, designers não usam os dois
softwares sugeridos, optando por um deles.
F o n t e :
https://webnial.pt/blog/qual-a-diferenca-entre-o-illustrator-e-o-indesign/
Solicito considerar a resposta à pergunta a alternativa C ou a anulação da mesma se for de outro entendimento desta banca.
Resposta aos Recursos
Ao dizer “quais softwares podem ser” abriu espaço para mais que uma alternativa correta, para que constasse somente uma
alternativa a questão deveria estar “quais softwares mais qualificados” para que constasse somente uma alternativa correta.
Assim sendo, após questionamento o correto é invalidar a questão.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
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Número da questão: 34
Inscrição: 220965
Data do Envio: 10/10/22 22:08
A questão 34 apresenta a alternativa D no gabarito oficial. O enunciado solicita a alternativa incorreta. Porém, além da
alternativa D, a alternativa C também está incorreta. Conforme Dondis (1997, p. 59), “todas as formas básicas expressam
três direções visuais básicas significativas”: o quadrado (horizontal e vertical), o triângulo (diagonal) e o círculo (curva). A
alternativa C apresenta três direções como “o quadrado, a horizontal e vertical”, porém as direções visuais possíveis são o
quadrado, o triângulo e o círculo.
Dessa
forma, pela duplicidade de respostas, venho respeitosamente solicitar a anulação da questão 34.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
UNIOESTE. Designer Gráfico: Prova Prevista no Edital de concurso público municipal de Guaratuba. Edital nº 001/2022.
Cascavel, 2022.
UNIOESTE. Designer Gráfico: Prova Prevista no Edital de concurso público municipal de Guaratuba. Edital nº 001/2022.
Cascavel, 2022.
Inscrição: 254563
Data do Envio: 10/10/22 22:14
É correto afirmar que o tom modifica as qualidades e sentido das cores pois à medida que escurecemos ou clareamos uma
cor, ou tornamos ela mais quente ou fria, as mensagens transmitidas por ela também mudam.
Desta maneira acredito que todas as alternativas estão corretas.
Inscrição: 227237
Data do Envio: 10/10/22 22:26
Para Dondis (1998), existem três direções visuais fundamentais: horizontal e vertical, diagonal e curva que são
representadas pelas formas básicas: o quadrado (a horizontal e a vertical); o triângulo (a diagonal) e o círculo (a curva).
Portanto, a alternativa C está INCORRETA na sua construção tornando-se a resposta pedida pela questão.
F o n t e :
https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/8715/1/tese_11559_Texto%20%20FINAL%20CORRIGIDO%20-%2027-02.pdf
Solicito considerar a resposta à pergunta a alternativa C ou a anulação da mesma se for de outro entendimento desta banca.
Inscrição: 244564
Data do Envio: 11/10/22 19:22
O enunciado pede para selecionarmos a opção INCORRETA sobre elementos visuais que criam uma obra visual. A opção C
(- A Direção é um valioso instrumento e todas as formas básicas expressam três direções visuais básicas: o quadrado, a
horizontal e a vertical) é considerada correta pelo gabarito, porém a afirmação está errada, as três direções básicas são a
vertical/horizontal dada pela forma quadrada, a diagonal, dada pela forma triangular e a curva, dada pela forma circular.
A resposta marcada como correta no gabarito: D (O tom é o elemento visual que, com frequência, modifica as qualidades e
sentidos das cores.) está correta, pois o tom se refere a quantidade de luz encontrada em uma cor e com base na teoria da
cor, essa mudança afeta o seu significado. Visto como o enunciado pede para marcarmos a opção INCORRETA, essa não
poderia ser a opção certa.
A resposta correta deveria ser C e não D.
Inscrição: 222662
Data do Envio: 11/10/22 21:11
Alternativa C: “A Direção é um valioso instrumento e todas as formas básicas expressam três direções visuais básicas: o
quadrado, a horizontal e a vertical.”
As

três

direções

básicas

segundo

Donis

A.

Dondis,

são:

horizontal

e

vertical,

diagonal

e

a

curva.

A alternativa C está incompleta e implica que as três direções visuais básicas são: quadrado, horizontal e a vertical.
A questão deveria ser anulada pois as alternativas D e C estão incorretas.
Referência: DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997. Página 59
Todas as formas básicas expressam três direções visuais básicas e significativas: o quadrado, a horizontal e a vertical; o
triângulo, a diagonal; o círculo, a curva.
Inscrição: 256028
Data do Envio: 12/10/22 23:56
Na alternativa C "(...) todas as formas básicas expressam três direções básicas: o quadrado, a horizontal e a vertical", o
quadrado deveria ser um exemplo de forma básica, no entanto, pode ser interpretado como uma das três direções básicas,
tornando a alternativa C incorreta também.
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Número da questão: 34
Inscrição: 224427
Data do Envio: 13/10/22 9:02
...é INCORRETO afirmar:
O gabarito aponta como correta a alternativa "D"
D. O Tom é o elemento visual que, com frequência, modifica
Afirma-se que a alternativa acima está incorreta, o que não é verdade.

as

qualidades

e

sentidos

das

cores.

P o i s :
"O tom relaciona-se com contraste... ...O tom é expressado pelo grau de intensidade de um preenchimento – preto ou
colorido –
e está intrinsecamente fundamentado na relação luz e sombra.
Exemplo: Vermelho, cor quente transmite energia, perigo, calor. Ao alterar sua intensidade para um tom com mais luz ou
mais branco - mais claro ele muda para rosa, o que "modifica as qualidades e sentidos das cores." passando a transmitir "beleza, suavidade, pureza,
fragilidade e delicadeza".
Logo, a alternativa apontada pelo gabarito como correta está equivocada.
Retirado de:
https://www.linguagemvisual.com.br/tom.php
Inscrição: 255179
Data do Envio: 13/10/22 15:46
Segundo a autora Donis A. Dondis descreve no livro “Sintaxe Da Linguagem Visual”, nas paginas 59 e 60 “Todas as formas
básicas expressam três direções visuais básicas e significativas: o quadrado, a horizontal e vertical; o triângulo, a diagonal; e
o círculo, a curva. Cada uma das direções visuais tem um forte significado associativo e é um valioso instrumento para a
criação de mensagens visuais”
Aqui a autora define que as direções visuais básicas e significavas são: horizontal e vertical, diagonal e curva, sendo estas
associadas as formas básicas quadrado, triângulo e círculo, respectivamente.
Na questão 34 é pedido para informar a alternativa incorreta, e como descrito na alternativa C “a direção é um valioso
instrumento e todas as formas básicas expressam três direções visuais básicas: o quadrado, a horizontal e a vertical”,
porém como já citado acima, o quadrado não é uma direção visual básica, e sim uma forma básica (assim como o triângulo
e círculo). Sendo assim, incorreto.
Deste forma essa alternativa deveria ser constar no gabarito.
Inscrição: 231313
Data do Envio: 13/10/22 16:05
No gabarito provisório a alternativa marcada como correta para a questão 34 é letra D, contudo o conceito de tom nesta
alternativa está correta segundo Laura Aidar o tom corresponde "à quantidade de luz presente na cor, classificadas em
tonalidades claras e escuras. Dessa forma, quando se acrescenta preto a um matiz, ela fica com uma tonalidade mais
escura e do contrário, se acrescentarmos branco a uma cor, ela fica com uma tonalidade mais clara, por exemplo, quando
misturamos o vermelho e o branco, atingimos uma tonalidade mais clara, ou a matiz rosa." concluindo o tom é sim um
elemento visual que modifica as qualidades e sentido das cores.
Já a alternativa C, apresenta que as formas básicas expressam 3 sentidos: quadrado, horizontal e vertical, o que não está
correto o primeiro item deveria ser diagonal.
Resposta aos Recursos
A alternativa "C" representa um conceito incorreto, sendo assim a resposta correta.
Decisão da Banca: Alterar Questão para C
Número da questão: 35
Inscrição: 222662
Data do Envio: 11/10/22 21:12
Relativo a alternativa A: “Rápida” e “Exata” são características de algumas perspectivas e podem ser chamadas assim. No
entanto, afirmar que existem dois tipos de perspectiva é incorreto, já que é possível dividir os tipos de perspectiva em 3: as
cônicas, as axonométricas oblíquas e axonométricas ortogonais. Além disso, dentro desses tipos existem várias
perspectivas: isométrica, dimétrica, trimétrica, cavaleira, militar.
A questão deveria ser anulada pois mais de uma alternativa está incorreta.
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Número da questão: 35
Referência: QUADROS, Eliane S.; SANZI, Gianpietro. Desenho de Perspectiva. São Paulo: Érica, 2014. Página 14
Resposta aos Recursos
Na alternativa "A" foram divididas as perspectivas utilizando os dois tipos de conceito para desenhar em perspectivas,
inclusive após citar cada conceito, é descrito como é utilizado. No enunciado está "é necessário compreender alguns
c o n c e i t o s "
Seria incorreto se na questão estivesse cobrando sobre técnicas de desenho em perspectiva.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 39
Inscrição: 227237
Data do Envio: 10/10/22 22:26
A alternativa sugerida no gabarito preliminar atenderia a pergunta se não houvesse outra alternativa que garante o
funcionamento do elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre duas entidades, dois sistemas ou partes de
um sistema que não poderiam ser conectados diretamente, a sincronização. Segundo o autor Unger em seu livro “A Project
Guide to UX Design”, design de experiência do usuário é a criação e sincronização dos elementos que afetam a experiência
dos usuários com um produto. Com isso é possível influenciar suas percepções e comportamentos.
F o n t e :
https://www.eits.com.br/2017/04/o-que-e-experiencia-do-usuario-7018/#:~:text=Segundo%20o%20autor%20Unger%20em,inf
luenciar%20suas%20percep%C3%A7%C3%B5es%20e%20comportamentos.
Solicito considerar a resposta à pergunta a alternativa A ou a anulação da mesma se for de outro entendimento desta banca.
Resposta aos Recursos
No enunciado temos “A descrição se refere à um(a)”. Logo, ao analisarmos a descrição, ela compete no que diz “conectados
diretamente” à uma Interface, pois interface configura um sistema de interação entre o usuário e a máquina/objeto, podendo
ser uma interação Física, Perceptiva ou Conceitual.
A alternativa “Sincronização” quando relacionada ao enunciado, não se qualifica como verdadeira, sendo a sincronização
uma qualidade operacional dentro um sistema de interface.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 40
Inscrição: 220337
Data do Envio: 10/10/22 21:35
A ordem dos modos de cor está errada pelo
"...entre o digital e o impresso,
respectivamente, os modos de cores:""

precisa

estar

gabarito,
atento

levando
ao

modo

em
de

conta
cor

que

no

enunciado

do

documento.

diz:

Sendo,

Pelo gabarito está B - CMYK e RGB, quando, devido ao termo "respectivamente" estar se referindo a "
...o digital e o impresso,...", a resposta correta deveria ser D - RGB e CMYK.
RGB - modo de cor para documentos digitais
CMYK - modo de cor para documentos impressos
Com

o

que

foi

apresentado

neste

recurso,

a

resposta

mais

coerente

com

D. RGB e CMYK
Obrigado pela atenção desde já.
Inscrição: 254563
Data do Envio: 10/10/22 22:04
Digital = RGB
Impresso = CMYK
Na pergunta: "Para que o profissional, no final do processo, tenha um resultado
próximo entre o digital e o impresso, precisa estar atento ao modo de cor do documento. Sendo,

o

enunciado

seria

a:
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respectivamente, os modos de cores:"
"entre o digital (RGB) e o impresso (CMYK)". Desta forma a alternativa correta é a letra D, RGB e CMYK.
Inscrição: 220965
Data do Envio: 10/10/22 22:08
A questão 40 aponta, no gabarito provisório, a alternativa correta como a B. Porém, há um equívoco. Conforme Fernandes e
Benedito, “monitores e televisões utilizam o padrão RGB” e o padrão CMYK é utilizado para impressão, na indústria gráfica
(2016, p. 04). “O sistema aditivo, genericamente conhecido como RGB (RED – GREEN – BLUE), ou seja, vermelho, verde,
azul, é usado nos monitores aparelhos de TV”, enquanto o CMYK é utilizado “para a impressão” (MIGUEL, RUFINO, 2000,
p. 01-02) A questão pede que o candidato especifique o modo de cor do “digital” e “impresso”, “respectivamente”. Dessa
forma, a alternativa correta para a questão 40 é a alternativa D (RGB e CMYK).
FERNANDES, Luis; BENEDITO, Manuel, Elpídio. Guia de Produção Gráfica. 1ª edição, Luanda, 2016. Disponível em:
<https://www.luganzi.net/resources/projetos/16/lgzi_tt_2016001_guia_de_producao_grafica_c_sdg2014.pdf>.Acesso em: 10
de outubro de 2022.
MIGUEL, Jair Diniz, RUFINO, Sandra. O sistema de cores em computação gráfica. 2000. Disponível em:
<http://bt.fatecsp.br/system/articles/138/original/jairdiniz.pdf>.
Acesso
em:
10
de
outubro
de
2022.
UNIOESTE. Designer Gráfico: Prova Prevista no Edital de concurso público municipal de Guaratuba. Edital nº 001/2022.
Cascavel, 2022.
Inscrição: 227237
Data do Envio: 10/10/22 22:26
A questão refere-se, com a palavra RESPECTIVAMENTE, a ordem dos elementos apresentados de forma separada e de
acordo com a ordem indicada do segundo período que trata dos modos de cores. Por exemplo, use o modo de cores RGB
para imagens na Web ou e-mail para reduzir o tamanho do arquivo enquanto mantém a integridade das cores e use o modo
de cores CMYK para imagens em um folheto impresso totalmente colorido. Portanto, a resposta correta é a alternativa D.
F o n t e s :
h t t p s : / / d i c i o n a r i o . p r i b e r a m . o r g / r e s p e c t i v a m e n t e
h t t p s : / / h e l p x . a d o b e . c o m / b r / p h o t o s h o p / u s i n g / c o l o r - m o d e s . h t m l
https://tecnoblog.net/responde/o-que-sao-os-padroes-de-cores-rgb-e-cmyk/#:~:text=Existem%20dois%20principais%20padr
%C3%B5es%20de,cor%20no%20Photoshop%20e%20Illustrator.
Inscrição: 236305
Data do Envio: 10/10/22 23:00
Solicito uma análise da questão 40, da prova de Designer Gráfico. O enunciado abre espaço para dupla interpretação,
levando a duas respostas diferentes, mas ainda assim corretas. A primeira frase do enunciado discorre “[...] impressão de
materiais gráficos e publicações digitais.”, que estão RESPECTIVAMENTE associados aos modos de cores CMYK e RGB.
Nesse caso a alternativa correta seria a “B”. Analisando a segunda frase, a ordem é invertida, isto é “[...] resultado entre o
digital e o impresso [...]”, que estão RESPECTIVAMENTE associados aos modos de cores RGB e CMYK. Considerando a
segunda frase, a alternativa correta seria a “D”. Diferente do apresentado no Gabarito (alternativa B), a alternativa que
melhor se adequa a “D) RGB e CMYK”, visto que se busca identificar “RESPECTIVAMENTE” os padrões de cores que
atinjam “um resultado próximo entre o digital e o impresso - sendo RGB para o meio digital e CMYK para impressos,
respectivamente- conforme solicitado pela segunda sentença do enunciado. Diante do exposto, é justa uma reavaliação da
referida resposta no gabarito.
Inscrição: 244365
Data do Envio: 11/10/22 13:56
O enunciado da questão começa falando a respeito de impressões e publicações digitais, nesta ordem. Logo em seguida,
ele fala que é necessário um resultado próximo entre o digital e o impresso, também nesta ordem. Por fim, ela solicita que o
cadidato assinale os modos de cores apropriados, RESPECTIVAMENTE. O problema nisso é que primeiramente o
enunciado fala sobre impressos (CMYK) e depois sobre o digital (RGB), mas, em seguida, fala sobre o digital (RGB) e o
impresso (CMYK).
Como é solicitado que seja colocado na ordem, o enunciado erra em citar duas vezes os processos em ordens diferentes,
trazendo a confusão de qual sequência é necessária seguir: a primeira ou a segunda. Caso tivessem sido citados apenas
uma vez (ou duas vezes, porém na mesma sequência), seria uma questão válida, mas como foi escrita sem a especificação
de qual sequência era necessária seguir, tanto a alternativa B e a D podem ser assinaladas sem que estejam erradas, ou
seja, a questão tem 2 respostas possíveis.
Inscrição: 244564
Data do Envio: 11/10/22 20:07
O enunciado diz o seguinte: Ao criar um design de uma campanha multimídia, os mesmos elementos serão utilizados para
impressão de materiais gráficos e publicações digitais. Para que o profissional, no final do processo, tenha um resultado
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próximo entre o DIGITAL E O IMPRESSO, precisa estar atento ao modo de cor do documento. Sendo,
RESPECTIVAMENTE, os modos de cores:.
O gabarito marca a resposta certa a opção B - CMYK e RGB, porém é mencioanado no enunciado por último na ordem
"entre o digital e impresso", sendo essa a que deve ser seguida na resposta. Visto que o modo RGB é o melhor para mídias
digitais e CMYK para mídias impressas, seguindo a ordem mencionada por último no enunciado, a resposta deveria ser D RGB e CMYK.
Inscrição: 222662
Data do Envio: 11/10/22 21:13
O sistema chamado de cor-luz ou RGB é o modo de cor utilizado no digital, e o sistema chamado de cor-pigmento ou CMYK
é utilizado no impresso. A alternativa que apresenta o modo de cor sendo relacionado respectivamente ao seu uso é a
alternativa d.
Inscrição: 229452
Data do Envio: 11/10/22 22:05
O gabarito deve ser revisto. Ele indica que a resposta correta é a alternativa "B", porém o enunciado pede que indique,
respectivamente, a resposta com os modos de cores corretos. Ao analisar o respectivamente diz respeito à frase anterior a
última: "Para que o profissional, no final do processo, tenha um resultado próximo entre o DIGITAL e o IMPRESSO, precisa
estar atento ao modo de cor do documento. Sendo, respectivamente, os modos de cores:"
Desta maneira a resposta é "RGB e CMYK", presentes corretamente na alternativa "D".
A resposta incorreta do gabarito indica a alternativa "B) CMYK e RGB", estando invertida e incorreta devido à presença da
palavra "RESPECTIVAMENTE" no final do enunciado.
Inscrição: 243675
Data do Envio: 12/10/22 16:19
O enunciado trabalha com duas ordens diferentes: primeiro fala de "materiais gráficos e publicações digitais" e depois fala
de "resultado próximo entre o digital e o impresso"; dessa forma (e considerando que há respostas para as duas ordens
mencionadas), a questão confunde ao perguntar qual o modo de cores "respectivamente".
Inscrição: 222931
Data do Envio: 12/10/22 23:00
A questão diz "...Para que o profissional, no final do processo, tenha um resultado próximo entre o DIGITAL E IMPRESSO,
precisa estar atento ao modo de cor do documento.
Sendo, RESPECTIVAMENTE, os modos de cores: "
Pelo termo "RESPECTIVAMENTE", entende-se que a questão fala das últimas definições citadas e não da ordem do
primeiro parágrafo, sendo a ordem correta RGB para digital e CMYK para impresso.
Fica impossível o candidato adivinhar se a questão trata o RESPECTIVAMENTE da 1ª ou 2ª citação, se estão em ordens
diferentes e constam respostas similares nas opções.
Inscrição: 224427
Data do Envio: 13/10/22 9:02
...entre o digital e o impresso, precisa estar atento ao modo de cor do documento. Sendo, respectivamente, os modos de
c o r e s :
Respectivamente RGB e CMYK- Alternativa correta é "D" e não "B" conforme gabarito.
"Este é o sistema de cores que se utiliza nos monitores e eletrônicos em geral. Desta forma, o padrão de cor RGB é
indicado para a produção digital. Por exemplo: banners, artes para sites ou redes sociais, entre outros."
"Em linhas gerais, o padrão de cor CMYK é o mais utilizado para materiais impressos, enquanto que para projetos na web, o
padrão costuma ser o RGB."
Retirado de:
https://www.futuraexpress.com.br/blog/rgb-e-cmyk/#:~:text=Desta%20forma%2C%20o%20padr%C3%A3o%20de,ou%20da
%20TV%2C%20por%20exemplo.
Inscrição: 250925
Data do Envio: 13/10/22 12:04
Na frase introdutória da questão, são citados, nessa ordem, "materiais gráficos" e "publicações digitais", o que pode induzir
uma pessoa a escolher a resposta B. Porém, na oração a seguir, segunda frase da questão, está escrito em outra
sequência, "digital" e "impresso", e que um profissional precisa estar atendo a esses "modos de cor". Esta oração dá
sequência a uma terceira e última frase que inicia com a locução "Sendo" e segue com "respectivamente", "os modos de
cor:". A locução dá sequência à segunda oração, portando, a opção correta é a resposta D., que informa, "respectivamente",
os modos de cores "digital" (RGB) e "impresso" (CMYK).
Inscrição: 231313
Data do Envio: 13/10/22 16:05
No gabarito provisório a alternativa marcada como correta para a questão 40 é letra B, porém os modos de cores para digital
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Número da questão: 40
e impresso são respectivamente RGB e CMYK.
Sendo RGB abreviação para Red, Green e Blue, onde consiste em um sistema de cores luminosas para telas
e CMYK é a abreviação para Cyan, Magenta, Yellow, Key que são cores-pigmentos para impressos.
Resposta aos Recursos
A composição do enunciado é dividida em duas sentenças. A questão solicita avaliar respectivamente após a segunda
sentença “Para que o profissional…”.
Sendo assim a Alternativa correta é RGB e CMYK.
Decisão da Banca: Alterar Questão para D
Matéria: Enfermeiro-Manhã (Domingo)
Número da questão: 22
Inscrição: 222770
Data do Envio: 11/10/22 15:26
Questão 22: procurado resposta A, em referências confiáveis M.S e Anvisa, não encontrado, acredito que quando não tem
resposta de acordo com a referências, a questão deve ser anulada, pois envolve várias questões relacionada á segurança
do paciente.
Inscrição: 226255
Data do Envio: 11/10/22 18:44
Dispõe sobre Hospitais sentinela pela Anvisa em 2001- fala sobre a segurança de produtos de saúde; As alternativas da
questão dispõe sobre segurança de pacientes.
R e f e r ê n c i a :
https://www.gov.br/anvisa/pt-br
Resposta aos Recursos
Resposta Mantida: Conforme as Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue (2009) - Pag 15
- Assunto contemplado no conteúdo específico para Agente de Combate às Endemias (Endemias e Dengue).
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 23
Inscrição: 229713
Data do Envio: 13/10/22 11:59
Ilustríssimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da questão nº. 23 da
prova objetiva de Enfermeiro do Concurso Público – Edital nº 01/2022 do Município de Guaratuba – Paraná, pelos fatos e
fundamentos a seguir declinados:
Primeiramente a Ilustríssima banca examinadora, em seu gabarito preliminar considerou como correta a alternativa A da
questão 23 da prova objetiva de Enfermeiro do Concurso Público – Edital nº 01/2022.
Contudo, os sintomas citados no enunciado da questão 23 “sibilância, dispneia, desconforto torácico e tosse”
também são sintomas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), as duas doenças com os mesmos sintomas podem
se sobrepor. Podendo ser confundidas entre si.
Veja, que na questão nº. 23 ao acrescentar a alternativa “D – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), a
questão passou a ter duas respostas, letra “a” e “d”.
Ante ao exposto, faz-se necessário a anulação da questão nº. 23 da prova objetiva de Enfermeiro do Concurso
Público – Edital nº 01/2022 do Município de Guaratuba – Paraná, pelos motivos acima mencionados.
Pitanga/PR, 13 de Outubro de 2022.
KETLIN CRISCIANE PASQUALOTTO LOCATELLE
R E F E R Ê N C I A S :
h t t p s : / / c o n t e u d o . o m r o n b r a s i l . c o m / d p o c /
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Matéria: Enfermeiro-Manhã (Domingo)
Número da questão: 23
Resposta aos Recursos
Resposta: mantida - Conforme- Brasil. Ministério da Saúde. Doenças respiratórias crônicas / Ministério da Saúde, Secretaria
de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010 - Pag,24
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 227421
Data do Envio: 10/10/22 20:04
Segundo o Ministério da Saúde, o número mínimo de consultas de pré natal de BAIXO RISCO deve ser 6 consultas.
Obviamente o pré natal de ALTO RISCO deverá ser com mais consultas. Portanto a questão deverá ser anulada. At.te
FONTE: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf
Inscrição: 245122
Data do Envio: 10/10/22 22:39
Conforme a linha de atenção infantil, o MINIMO de consultas de atendimento a gestante de alto risco é apartir de 5 consultas
conforme avaliação de risco e necessidade e não somente 5 atendimentos durante o periodo gestacional. A questão não
ficou clara,por não colocar o mínimo de consultas e sim a quantidade de atendimentos.
Resposta aos Recursos
Resposta: Mantida - A referência a que se trata a questão 27 é do Paraná (2022) (Linha Guia de Atenção Materno Infantil)
pag 17.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 28
Inscrição: 227421
Data do Envio: 10/10/22 19:46
A questão abordada não consta no conteúdo programático do edital, portanto não deveria ser cobrada na prova. Solicito sua
anulação. At.te
Resposta aos Recursos
Resposta Mantida: Faz parte da Política de Atenção Básica.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 29
Inscrição: 248399
Data do Envio: 12/10/22 15:34
Solicito anulação da questão 22, conteúdo especifico de enfermagem, pois o conteúdo programático pedia a Política
Nacional de Atenção Básica e a questão não aborta aspectos que estão presentes na política. Além disso, o caderno de
Atenção Básica de 2014 fala sobre Núcleo de Apoio à Saúde da Família ferramentas para gestão e trabalho cotidiano não
sendo abordado nesse caderno nenhum aspecto sobre doenças crônicas, o que no enunciado da questão trás como
pertencente ao caderno. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf
Resposta aos Recursos
Recurso inadequado.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 31
Inscrição: 225273
Data do Envio: 11/10/22 16:27
Senhores examinadores, venho respeitosamente solicitar revisão e anulação da questão 31 - ENFERMEIRO - MANHÃ NÍVEL SUPERIOR.
Questão solicita definição de Projeto Terapêutico singular (TPS)conforme Caderno de Saúde Mental (BRASIL,2013)
A alternativa trás a alternativa A como correta, mas a alternativa A, trata - se da definição de cuidado, sofrimento, pessoa e
território. ( pagina 27) , e o que é cuidado na (pagina 32)
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Matéria: Enfermeiro-Manhã (Domingo)
Número da questão: 31
A definição Projeto Terapêutico Singular O PTS , esta na pagina 57,
4.1 O Projeto Terapêutico Singular O PTS pode ser definido como uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de
ações resultantes da discussão e da construção coletiva de uma equipe multidisciplinar e leva em conta as necessidades, as
expectativas, as crenças e o contexto social da pessoa ou do coletivo para o qual está dirigido (BRASIL, 2007). A noção de
singularidade advém da especificidade irreprodutível da situação sobre a qual o PTS atua, relacionada ao problema de uma
determinada pessoa, uma família, um grupo ou um coletivo.
fonte : CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MENTAL - CADERNO 34 (2013)
h t t p s : / / a p s . s a u d e . g o v . b r / b i b l i o t e c a / v i s u a l i z a r / M T I x M Q = =
Respeitosamente solicito anulação da questão.
Inscrição: 222770
Data do Envio: 11/10/22 15:26
Questão 31: Conforme caderno de Saúde Mental, (Brasil, 2013, página 40 e 41), Projeto terapêutico singular é um conjunto
de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de
uma equipe multidisciplinar, com apoio matricial se necessário. Geralmente é dedicado a situações mais complexas. No
fundo é uma variação da discussão de “caso clinico”. Segundo pagina 41, contém quatro momentos: O diagnóstico que
deverá conter uma avaliação orgânica, psicológica e social. Portanto resposta C, também se enquadra como correta, pois
matriciamento é realizado com toda equipe multiprofissional e nela se enquadra psicólogo ou assistente social, sejam eles
de forma presencial ou remoto, o qual auxilia a equipe ESF.
Matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de
construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica. Referências (Guia Prático de
matriciamento em Saúde Mental, Ministério da saúde).
Inscrição: 220982
Data do Envio: 13/10/22 3:09
Senhores
examinadores,
venho
respeitosamente
solicitar
revisão
e
anulação
da
questão
31
ENFERMEIRO - MANHÃ - NÍVEL SUPERIOR.
Questão solicita definição de Projeto Terapêutico singular (TPS)conforme Caderno de Saúde Mental
( B R A S I L , 2 0 1 3 )
Justificativa: a alternativa trás A como correta, mas a alternativa A trata se de definição de cuidados, sofrimentos, pessoa e
territorio.(pagina 27) e o que é cuidado na pagina 32 e a definição Projeto Terapeutico Singular O PTS esta na pagina 57
4.1 O Projeto Terapêutico Singular O PTS pode ser definido como uma estratégia de cuidado que
articula um conjunto de ações resultantes da discussão e da construção coletiva de uma equipe
multidisciplinar e leva em conta as necessidades, as expectativas, as crenças e o contexto social da
pessoa ou do coletivo para o qual está dirigido (BRASIL, 2007). A noção de singularidade advém da
especificidade irreprodutível da situação sobre a qual o PTS atua, relacionada ao problema de uma
determinada pessoa, uma família, um grupo ou um coletivo.
fonte : CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MENTAL - CADERNO 34 (2013)
h t t p s : / / a p s . s a u d e . g o v . b r / b i b l i o t e c a / v i s u a l i z a r / M T I x M Q = =
Respeitosamente solicito anulação da questão.
Resposta aos Recursos
Questão Anulada.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 35
Inscrição: 226255
Data do Envio: 11/10/22 18:49
Em relação a questão acima sobre PNH, a alternativa C que fala sobre acolher demanda por meio de critério de avaliação
de risco, garantindo acesso referenciado as demais níveis de assistência, também está correto em outras palavras conforme
o caderno PDF HumanizaSus, página 14Na Atenção Especializada:
1. Garantir agenda extraordinária em função da análise de risco
e das necessidades do usuário.
2. Estabelecer critérios de acesso, identificados de forma pública,
incluídos na rede assistencial, com efetivação de protocolos de
referência e contra-referência.
3. Otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas, terapêuticas que impliquem
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Número da questão: 35
diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.
4. Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as
necessidades do sujeito.
Inscrição: 222770
Data do Envio: 13/10/22 16:12
Questão 35: resposta B e C corretas, pois segundo as referências, se enquadra a questão de critérios de avaliação de risco,
garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.
Conforme

<https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/humanizasus/rede-humanizasus>

Política Nacional de Humanização busca
•Redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso;
•Atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco;
•Implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo;
•Garantia dos direitos dos usuários;
•Valorização do trabalho na saúde;
•Gestão participativa nos serviços.
Conforme a portaria ms nº 485, de 1º de abril de 2014
Art. 16 - O subcomponente de urgência e emergência da Atenção Especializada constitui o conjunto de ações e serviços
voltados aos usuários que necessitam de cuidados imediatos nos diferentes pontos de atenção, inclusive de acolhimento
aos pacientes que apresentam agudização das condições crônicas.
Parágrafo único - Compete ao subcomponente urgência e emergência da Atenção Especializada:
I - prestar assistência e o primeiro cuidado às urgências e emergências, em ambiente adequado, até o encaminhamento dos
indivíduos com complicações agudas decorrentes das doenças crônicas a outros pontos de atenção, quando necessário,
com a implantação de acolhimento e classificação de riscos e vulnerabilidades; e
II - realizar referência ou contrarreferência para os demais pontos de atenção à saúde, de acordo com cada caso.
Resposta aos Recursos
Questão Mantida: Pois a alternativa C é de responsabilidade da: Urgência e Emergência, nos pronto-socorros, nos
pronto-atendimentos, na Assistência Pré-Hospitalar: Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco,
garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 37
Inscrição: 249599
Data do Envio: 13/10/22 16:11
Sr. Examinador, na 37ª questão, aborda como tema “A vigilância dos ambientes e dos processos de trabalho que é uma das
ações de saúde do trabalhador com vistas a identificar os fatores e as situações de risco para doenças e agravos
relacionados ao trabalho (BRASIL, 2017)” com isso solicita que marque como CORRETA a alternativa que envolvem as
ações gerais de vigilância de ambientes e processos de trabalho. O gabarito considerou a alternativa “A”, porém a resposta
é uma das ações gerais de vigilância em saúde do trabalhador (Visat) no caso de acidentes de trabalho : Identificação e
análise das atividades laborais que apresentem risco de acidentes de trabalho grave, incluindo acidentes fatais e em
indivíduos menores de 18 anos.
Nesse caso a questão pediu as ações gerais de vigilância de ambientes e processos de trabalho, e não ações gerais de
acidentes de trabalho que se encontra no Guia de Vigilância em Saúde (pág: 682). Dessa forma vigilância de ambientes e
processos de trabalho é uma das ações de saúde do trabalhador com vistas a identificar os fatores e situações de risco a
que podem estar expostos os trabalhadores nas suas atividades laborativas. Tem como propósito intervir nos fatores
determinantes dos riscos e agravos à saúde dos trabalhadores, visando eliminar ou, na sua impossibilidade, atenuar e
controlar estes fatores, considerando:
A vigilância do processo, do ambiente e das condições em que o trabalho se realiza, identificando situações de risco
potencial à saúde, a morbidade e a mortalidade associada ao processo de trabalho;
O cumprimento da legislação e das normas técnicas nacionais e internacionais;
O estímulo à adoção de boas práticas no sentido da proteção e promoção da saúde do trabalhador.
Diante do exposto, pugna pela anulação da presente questão, por não existirem respostas corretas, pois o comando pediu
uma coisa e deu outra como resposta.
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Número da questão: 37
Resposta aos Recursos
Resposta mantida - Conforme Guia de Vigilancia em Saude (2021) pag. 83.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 39
Inscrição: 222770
Data do Envio: 11/10/22 15:26
Questão 39: resposta correta não constava entre as alternativas. A infecção aguda, também chamada de síndrome da
infecção retroviral aguda ou infecção primária, ocorre em cerca de 50% a 90% dos pacientes. Seu diagnóstico é pouco
realizado devido ao baixo índice de suspeição, sendo, em sua maioria, retrospectivo. O tempo entre a exposição e os
sintomas é de cinco a 30 dias. <https://bvsms.saude.gov.br › bvs › publicacoes>
Inscrição: 225273
Data do Envio: 11/10/22 16:27
Senhor examinador, solicito respeitosamente revisão de questão 39 - manhã - nível superior - Enfermeiro
'Quando ao tempo entre a infeccão pelo HIV e o aparecimento de sinais e de sintomas da fase aguda, denominada
Síndrome retroviral aguda (SRA)
1.1. Infecção aguda
A infecção aguda é definida como as primeiras semanas da infecção pelo HIV, até o aparecimento dos anticorpos
anti-HIV (soroconversão), que costuma ocorrer em torno da quarta semana após a infecção. Nessa fase, bilhões de
partículas virais são produzidas diariamente, a viremia plasmática alcança níveis elevados e o indivíduo torna-se
altamente infectante.
Como em outras infecções virais agudas, a infecção pelo HIV é acompanhada por um conjunto de manifestações
clínicas, denominado Síndrome Retroviral Aguda (SRA), que se apresenta geralmente entre a primeira e terceira
semana após a infecção. Entre 50% a 90% dos indivíduos infectados apresentam SRA.
Sendo então a infeccão aguda em torno da quarta semana após a infeccção e a SRA entre a primeira e terceira semana
após infecçao,
o périodo é de 1 semana a 4 semanas.
não há essa alternativa na questão 39, respeitosamente então solicito anulação da questão
referencia : https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_manejo_hiv_adultos.pdf ( pagina 11 )
Att.
Inscrição: 250545
Data do Envio: 12/10/22 15:15
As opções de resposta apresentadas pela questão diferem das informações trazidas pelo Ministério da Saúde, na qual
descreve que o periodo de aparecimento de sinais e sintomas da sindrome retroviral aguda (SRA) é de três a seis semanas,
informação que não está presente em nenhuma das 5 opções de resposta. O conteúdo pode ser acessado em:https://www.s
aude.pr.gov.br/Pagina/HIVAids#:~:text=E%20%C3%A9%20na%20primeira%20fase,para%20produzir%20anticorpos%20anti
%2DHIV.
Inscrição: 241127
Data do Envio: 12/10/22 16:27
Resposta do gabarito:
A) De uma a três semanas
C o r r e t o :
De duas a quatro semanas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A infecção aguda pelo vírus HIV, também chamada de síndrome retroviral aguda, é um quadro semelhante à gripe, que
surge de duas a quatro semanas após o paciente ter sido contaminado. (FIOCRUZ, 2014)
Disponível em:https://portal.fiocruz.br/noticia/especialista-esclarece-principais-duvidas-sobre-infeccao-aguda-pelo-hiv#:~:text
=A%20infec%C3%A7%C3%A3o%20aguda%20pelo%20v%C3%ADrus,o%20paciente%20ter%20sido%20contaminado.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A infecção aguda pelo HIV se dá
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Número da questão: 39
entre duas e seis semanas após o contágio e os sintomas podem ser brandos ou proeminentes, porém são inespecíficos, o
que dificulta a suspeição do HIV. Dentre as manifestações mais comuns, destacam-se astenia, febre, adenomegalia,
f a r i n g i t e ,
erupções cutâneas e mialgia e artralgia (Vilar et al. 2008).
Publicação de 2021: Infecção aguda pelo HIV com apresentação clínica e laboratorial atípicas: relato de
caso
Inscrição: 220982
Data do Envio: 13/10/22 3:09
Senhor examinador, solicito respeitosamente revisão de questão 39 - manhã - nível superior E n f e r m e i r o
'Quando ao tempo entre a infeccão pelo HIV e o aparecimento de sinais e de sintomas da fase
aguda, denominada Síndrome retroviral aguda (SRA)
1.1. Infecção aguda
A infecção aguda é definida como as primeiras semanas da infecção pelo HIV, até o aparecimento
dos anticorpos
anti-HIV (soroconversão), que costuma ocorrer em torno da quarta semana após a infecção. Nessa
fase, bilhões de
partículas virais são produzidas diariamente, a viremia plasmática alcança níveis elevados e o
indivíduo torna-se
altamente infectante.
Como em outras infecções virais agudas, a infecção pelo HIV é acompanhada por um conjunto de
m a n i f e s t a ç õ e s
clínicas,
denominado
Síndrome
Retroviral Aguda
(SRA),
que
se
apresenta
geralmente
entre
a
primeira e terceira
semana após a infecção. Entre 50% a 90% dos indivíduos infectados apresentam SRA.
Sendo então a infeccão aguda em torno da quarta semana após a infeccção e a SRA entre a
primeira e terceira semana após infecçao,
o périodo é de 1 semana a 4 semanas.
não há essa alternativa na questão 39, respeitosamente então solicito anulação da questão
referencia
:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_manejo_hiv_adultos.pdf
(
pagina 11 )
Att.
Inscrição: 227475
Data do Envio: 13/10/22 9:21
Venho por meio deste solicitar a anulação da questão nº 39.
Conforme Ministério da Saúde cita:
Os sinais e sintomas mais comuns da síndrome retroviral aguda em homens e mulheres, com suas respectivas frequências,
s ã o :
Febre: 74% dos homens e 83% das mulheres.
Cansaço: 67% dos homens e 78% das mulheres.
Dor muscular: 50% dos homens e 26% das mulheres.
Rash de pele: 48% dos homens e das mulheres.
Dor de cabeça: 45% dos homens e 44% das mulheres.
Faringite: 40% dos homens e 48% das mulheres.
Linfonodos aumentados: 39% dos homens e das mulheres.
Dor articular: 30% dos homens e 26% das mulheres.
Suor noturno: 28% dos homens e 22% das mulheres.
Diarreia: 27% dos homens e 21% das mulheres.
Em geral, os sintomas surgem entre 2ª e a 4ª semanas após a contaminação, mas podem demorar até alguns meses para
a p a r e c e r .
R e f e r ê n c i a :
https://www.mdsaude.com/doencas-infecciosas/dst/infeccao-aguda-hiv/#Como_surge_a_sindrome_retroviral_aguda
E na questão citada não possui nenhuma alternativa que corresponda a mesma, não tendo alternativa correta.
Grata.
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Matéria: Enfermeiro-Manhã (Domingo)
Número da questão: 39
Resposta aos Recursos
Questão Mantida. Sua referência é de 2013. Conforme o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde de 2021 em
sua página 379 trás " O tempo entre a infecção pelo HIV e o aparecimento de sinais e de sintomas da fase aguda,
denominada síndrome retroviral aguda (SRA), é de uma a três semanas.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 40
Inscrição: 222770
Data do Envio: 11/10/22 15:26
Resposta C e D, correta, quando o material sai da ultrassônica, tem o processo de secagem, ele sai seco, instrumental
cirúrgico e caixas cirúrgicas, portando o pano branco serve tanto para inspeção, excesso de agua, quanto para manter o
material limpo, sem risco de sujar novamente. <https://bvsms.saude.gov.br › bvs ›
Inscrição: 248399
Data do Envio: 12/10/22 15:35
Solicito anulação da questão 40, específica de enfermagem, pois a referência (SOBECC, 2021) que a questão foi embasada
não está disponível de forma gratuita para população em geral, desse forma não sendo possível todas as pessoas que
realizaram a prova do concurso terem acesso ao material pedido, além disso, não é possível nem acesso ao material para
assegurar a resposta correta da questão. Também não existia como sugestão de referência no conteúdo programático o link
ou o PDF em questão. Referência (link do material para compra e valores) disponível em: https://sobecc.org.br/diretrizes
Inscrição: 249599
Data do Envio: 13/10/22 16:22
Sr. Examinador, na 40ª questão, que tem como tema as diretrizes de práticas em Enfermagem Perioperatória e
processamento de produtos para a saúde (SOBECC, 2021). E solicita qual o objetivo de forrar a mesa de trabalho com
campos de tecidos de cor clara. O gabarito considerado pela banca foi a letra “C”, pórem o objetivo de forrar a mesa/
bancada com campos de tecido ou não tecido descartáveis de cor clara é para efetuar a inspeção e secagem dos materiais
e não absorver a água como é dito na alternativa, pois secar e absorver possuem significados diferentes. Apesar da
compreensão inicialmente estabelecida por esta banca examinadora, requer revisão desse quesito para a mudança a
anulação da questão.
(SOBECC, 2021)
Resposta aos Recursos
Resposta: Mantida - Conforme recomendações da SOBECC - Diretrizes de práticas em Enfermagem Perioperatória e
processamento de produtos para a saúde (2021) 8ª EDIÇÃO. Pag. 155
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Engenheiro Agrônomo-Manhã (Domingo)
Número da questão: 31
Inscrição: 239601
Data do Envio: 10/10/22 21:30
O moleque da bananeira, Cosmopolites sordidus não ataca a cultura da bananeira pelas folhas. Seu dano não são as
perfurações e redução da área fotossintética, mas sim por abrir galerias nos rizomas e parte inferior dos pseudocaules, além
de danificar os tecidos internos. Desta forma, as bananeiras entram em declínio, apresentando morte das folhas centrais e,
após, da planta toda. Os frutos apresentam diminuição de tamanho e peso. Em locais infestados, a diminuição na produção
pode chegar a 100%.
Resposta aos Recursos
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Engenheiro Civil-Manhã (Sábado)
Número da questão: 22
Inscrição: 224333
Data do Envio: 12/10/22 12:52
A questão apresenta 2 alternativas com respostas iguais.
Alternativa a: 0,16m
Alternativa d: 16cm
Inscrição: 231571
Data do Envio: 12/10/22 21:19
Com duas respostas iguais, o que acabou induzindo ao erro, 0,16m e 16,00cm é o mesmo valor, alternativa a- 0,16m e

Página 233 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Engenheiro Civil-Manhã (Sábado)
Número da questão: 22
alternativa d 16,00cm.
Resposta aos Recursos
Recurso improcedente. As alternativas apresentadas não são iguais, pois possuem unidades de medida diferentes.
Ademais, aplicando-se a Lei de Hooke para resolução da questão, temos:
F = k x
8 0 = 2 . 0 0 0 x
x=0,04m ou 4,00cm
Neste caso, alternativa "C"
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 24
Inscrição: 240897
P r e z a d o s ,

Data do Envio: 12/10/22 17:07

Conforme apresentado na questão 24
A banca concluiu ser a resposta correta a letra "A" “A pressão dinâmica mínima da água atuante nos pontos de utilização
deve ser aquela necessária para assegurar a vazão de projeto”, porém ao verificarmos na norma NBR-5626/20 no item 6.9.2
temos que:
“A pressão dinâmica requerida para o adequado funcionamento da peça de utilização ou do correspondente aparelho
sanitário operando com vazão de projeto pode ser obtida junto ao respectivo fabricante ou responsável pela colocação do
produto no mercado nacional, ou à especificação técnica do componente. Alternativamente, pode ser obtido o fator de
vazão da peça de utilização ou do aparelho sanitário, se este for constante para a faixa operacional de vazões prevista,
atendendo à relação:
Q= K. P^(1/2) =
o n d e
Q é a vazão de projeto da peça de utilização ou aparelho sanitário, expressa em litros por segundo (L/s);
K é o fator de vazão do aparelho sanitário, expresso em (L. s^-1. kPa^-0,5);
P Em qualquer caso, a pressão dinâmica da água no ponto de utilização não pode ser inferior a 10 kPa (1 mca).
Em qualquer caso, a pressão dinâmica da água no ponto de utilização não pode ser inferior a 10 kPa (1 mca).”
- Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5626: Sistemas prediais de água fria e água quente —
Projeto, execução, operação e manutenção. Rio de Janeiro, p. 22. 2020.
Aqui podemos ver que, conforme a norma, em qualquer caso a pressão não deve ser inferior a 10kPa, sendo assim, caso a
pressão dinâmica mínima da água atuante nos pontos de utilização necessária para assegurar a vazão de projeto for inferior
a esses valores deverão ser adotados os valores citados na NBR-5626/20 de 10kPa.
Podemos ver ainda que caso a questão esteja tratando da primeira edição da norma NBR-5626/98 no item 5.3.5 Pressões
mínimas e máximas sub item 5.3.5.1 temos que:
“Em condições dinâmicas (com escoamento), a pressão da água nos pontos de utilização deve ser estabelecida de modo a
garantir a vazão de projeto indicada na tabela 1 e o bom funcionamento da peça de utilização e de aparelho sanitário. Em
qualquer caso, a pressão não deve ser inferior a 10 kPa, com exceção do ponto da caixa de descarga onde a pressão pode
ser menor do que este valor, até um mínimo de 5 kPa, e do ponto da válvula de descarga para bacia sanitária onde a
pressão não deve ser inferior a 15 kPa.”
-Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, p.
12. 1998.
Aqui temos que:
Em qualquer caso a pressão não deve ser inferior a 10kPa;
No ponto da caixa de descarga não deve ser inferior a 5kPa;
No ponto da válvula de descarga para bacia sanitária não deve ser inferior a 15 kPa
Chegando a mesma conclusão de que, caso a pressão dinâmica mínima da água atuante nos pontos de utilização
necessária para assegurar a vazão de projeto seja inferior a esses valores, deverão ser adotados os valores citados na
N B R - 5 6 2 6 / 9 8 .
Desta forma nenhuma das alternativas estão corretas, solicito assim, conforme recurso, uma análise e posterior anulação da
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questão 24.
Resposta aos Recursos
Entende-se o recurso apresentado, sendo que o mesmo representa itens da NBR 5626/2020, a qual foi utilizada como norte
na elaboração desta questão. Porém, há que se utilizar com cautela os critérios apresentados na norma supracitada, pois os
mesmos são complementares entre si e não excludentes entre si.
Vejamos o que traz a NBR 5626/2020:
6.9.1 A pressão dinâmica mínima da água atuante nos pontos de utilização deve ser aquela necessária para assegurar a
vazão de projeto.
6.9.2 A pressão dinâmica requerida para o adequado funcionamento da peça de utilização ou do correspondente aparelho
sanitário operando com vazão de projeto pode ser obtida junto ao respectivo fabricante ou responsável pela colocação do
produto no mercado nacional, ou à especificação técnica do componente. Alternativamente, pode ser obtido o fator de vazão
da peça de utilização ou do aparelho sanitário, se este for constante para a faixa operacional de vazões prevista, atendendo
à relação:
Q = K x P0,5
Em qualquer caso, a pressão dinâmica da água no ponto de utilização não pode ser inferior a 10 kPa (1 mca).
Ou seja, os critérios devem ser cumulativos, porém a alternativa A mantém-se correta, tendo em vista que foi, inclusive,
retirada da própria normativa.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 25
Inscrição: 222578
Data do Envio: 10/10/22 22:45
É um problema de "triângulo 3 x 4 x 5", sendo o fator multiplicador 0,5; portanto, se cateto b=1,5 e cateto c=2,0, hipotenusa
a=2,5; verifica-se ainda pela expressão a²=b² + c²
Resposta aos Recursos
O recurso apresentado é na verdade a resposta para a questão. O cálculo da hipotenusa é realizado através da expressão
a²=b² + c².
Neste caso a² = 1,50² + 2,00²
Sendo a = 2,50m
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 222578
Data do Envio: 10/10/22 22:46
É um caso de uma viga contínua a três apoios rotulados, com vãos idênticos e portanto iguais à metade do comprimento da
viga; é impossível, nestas circunstâncias, que a Reação Vertical do apoio central seja igual ao valor dos apoios extremos.
Resposta aos Recursos
De fato, a reação vertical no apoio central não possui valor igual ao valor das reações nos apoios laterais.
O somatório de reações verticais deve ser nulo, portanto:
RA + RB + RC - 10 - 10 - 10 - (20*6) = 0
Da mesma forma, podemos dizer que o momento fletor no ponto A é nulo, portanto:
(RB*3) + (RC*6) - (10*2) - (10*3) - (10*4) - (20*6*3) = 0
De maneira análoga utilizamos a equação acima o ponto C.
Iremos obter ao final as reações de apoio:
RA = 24kN
RB = 102kN
RC = 24kN
Mmax = -28,1kN.m
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 28
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Número da questão: 28
Inscrição: 222578
Data do Envio: 10/10/22 22:49
A sequência, de cima para baixo, mostra, nesta ordem: Diagrama de Forças Cortantes; Diagrama de Momentos Fletores;
Diagrama de Deformação da Linha Elástica. "[...] elementos comprimidos e esbeltos sujeitos a uma força axial de
compressão são chamados colunas e a deflexão lateral que sofrem é chamada flambagem [...]" (HIBBELER, R. C.
Reistência dos materiais. São Paulo: Prentice Hall, 2004. Pois então, o carregamento é transversal e não axial; não há,
portanto, a ocorrência de flambagem.
Resposta aos Recursos
O recurso interposto está correto e o mesmo responde exatamente a questão.
As imagens demonstradas na questão correspondem, sequencialmente, a Diagrama de esforço cortante, diagrama de
momento fletor e diagrama de deformações.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 29
Inscrição: 259111
Data do Envio: 11/10/22 9:55
Referente a questão, o digito CA-60 embora de maneira aprofundada seja a resistência característica de escoamento obtida
por ensaios dos materiais, o mesmo representa a resistência característica de dimensionamento à ser adotada pelos
calculistas nos dimensionamento das estruturas, por determinados fatores de segurança. As estruturas devem evitar estes
estados com uma margem conveniente de segurança. Estados limites últimos Perda de estabilidade Ruptura de seções
críticas Transformação em mecanismo Instabilidade Elástica (flambagem) Deterioração por fadiga para garantir a
segurança, as solicitações características, obtidas a partir dos carregamentos característicos, são majoradas.
Adicionalmente, as resistências dos materiais componentes são minoradas. Estados limites de serviço Deformações
excessivas Fissuração excessiva Existência de corrosão Vibração excessiva. Como apresentado, através dessas
solicitações a terminologia CA50 e CA60 apresentação o tipo do aço empregado para o dimensionamento.
Resposta aos Recursos
Entendemos o recurso apresentado, porém as normativas pertinentes classificam o dígito 60 como Resistência
característica de escoamento, ou seja, trata-se de uma propriedade do aço em questão. Muito embora este valor/índice
possa ser utilizado para o dimensionamento de estruturas, ele é denominado de Resistência característica de escoamento.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 34
Inscrição: 240993
Data do Envio: 12/10/22 17:13
Solicito anulação da questão . A alternativa “C” não cita nenhuma inverdade. A afirmação: “As fachadas devem ser
dispostas de forma que o desenho mostre o máximo possível de detalhes construtivos.” diz respeito aos vários exemplos de
detalhes inseridos na NBR-6492/1994 5.3.2.5, como por exemplo: a) simbologia de representação gráfica conforme as
prescritas na norma; b) eixos do projeto; c) indicação de cotas de nível acabado; d) escalas; e) notas gerais, desenhos de
referência e carimbo; f) marcação dos cortes longitudinais ou transversais.
Já na afirmativa: “Pode haver deslocamento do plano secante onde necessário...” também é uma verdade, vendo que a
definição de “planos secantes” segundo o artigo: “Posição relativa entre planos”, disponível em: <
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/posicao-relativa-entre-planos.htm> “são também chamados de planos
concorrentes, equivalem às retas concorrentes. Assim, dois planos são secantes quando são distintos e possuem pontos em
sua intersecção. Portanto, para que dois planos sejam secantes, é necessário que eles não sejam coincidentes, mas que
possuam pontos em comum. Outro modo de definir planos secantes é o seguinte: Se a intersecção entre dois planos é uma
reta, esses planos são secantes. Logo, os pontos em comum entre os dois planos não coincidentes sempre serão uma
reta.”, vendo assim, que a vista da fachada está em um plano secante perpendicular ao plano horizontal, pois segundo o
artigo: “Posições relativas de dois planos”, disponível em:
<https://www.somatematica.com.br/emedio/espacial/espacial5.php> “Existem infinitos planos perpendiculares a um plano
dado; esses planos podem ser paralelos entre si ou secantes”, é possível concluir que a vista da fachada de um projeto
arquitetônico não está em um plano paralelo, e sim em um plano secante. Vê-se também, que a fachada é definida com as
faces de um imóvel, existindo várias vistas do plano secante horizontal da planta baixa, como por exemplo: fachada frontal,
fachada lateral, fachada interna e fachada de fundos, segundo o artigo “Natureza do trabalho: Pericial” – XV COBREAP –
Congresso Brasileiro de engenharia de avaliações e perícias. IBAPE/SP.
Por fim, vendo a última afirmativa: “...devendo ser assinalados, de maneira precisa, o seu início e o final.” não condiz com
uma afirmativa falsa, pois o fato de estar assinalado de maneira precisa, seu começo e final, não torna a representação da
fachada errada ou fora da norma.
Inscrição: 240897
Data do Envio: 12/10/22 17:15
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P r e z a d o s ,
Conforme apresentado na questão 34.
A banca concluiu ser a resposta incorreta a letra "C" “As fachadas devem ser dispostas de forma que o desenho mostre o
máximo possível de detalhes construtivos. Pode haver deslocamento do plano secante onde necessário, devendo ser
assinalados, de maneira precisa, o seu início e o final”, porém ao verificarmos na norma NBR-6492/94 temos como definição
de fachada: “Representação gráfica de planos externos da edificação”, além de que segundo Mariana Falcão Bormio e
Nádia Mattos Melo em seu livro “Desenho técnico e arquitetônico I” publicado em 2017 pela Editora e Distribuidora
Educacional S.A “as fachadas e as elevações também apresentam informações relacionadas aos aspectos de verticalidade
da edificação, ou seja, às alturas, entretanto, esses tipos de desenho se diferenciam por representarem as vistas da
edificação sem seccionamentos, de maneira que se torne possível a compreensão do projeto mediante a apresentação dos
elementos que o compõem, assim como de informações complementares.”
Em ambas as definições podemos verificar que as fachadas nada mais são que planos que apresentam riqueza de detalhes,
na mesma forma que os cortes, porem externos a edificação.
Além disso podemos verificar que segundo a NBR 6492:2021 “cortes: os cortes devem ser dispostos de forma que o
desenho mostre o máximo possível de detalhes construtivos. Pode haver deslocamento do plano secante onde necessário,
devendo ser assinalados, de maneira precisa, o seu início e o final.” E ainda, segundo João Carmo do Instituto Federal De
Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Norte “As representações de um Projeto Arquitetônico são projeções em
planos HORIZONTAIS e VERTICAIS.” Sendo conceituados os planos verticais como “Planos verticais: Cortes e Fachadas.”
Assim sendo Fachadas nada mais são do que “cortes” ou seja planos verticais, diferindo apenas de seu posicionamento em
relação a edificação, cortes sendo planos internos e fachadas planos externos.
Como no enunciado não foi especificado que deveríamos considerar apenas as definições da NBR 6492:2021, e ainda,
considerando que o descrito na alternativa “C” não especifica que o plano secante encontra-se no interior da edificação,
além de que, planos de fachadas podem ser posicionados de maneira que apresente maior quantidade de detalhes
c o n s t r u t i v o s .
Desta forma nenhuma das alternativas estão incorretas. Solicito assim, conforme recurso, uma análise e posterior anulação
da questão 34.
Resposta aos Recursos
De acordo com a ABNT NBR 6492/2021 – Representação de projetos de arquitetura, temos em seu item 4.1.2 que:
cortes: os cortes devem ser dispostos de forma que o desenho mostre o máximo possível de
detalhes
construtivos.
Pode
haver
deslocamento
do
plano
secante
onde
necessário,
devendo
ser assinalados, de maneira precisa, o seu início e o final. Nos cortes transversais, podem ser
marcados os cortes longitudinais e vice-versa.
Nota-se que a alternativa C é a correta, pois apresenta que a definição supracitada refere-se ao elemento de fachada.
As demais alternativas estão corretas, conforme verifica-se nos itens 4.1.3 (alternativa A), 4.1.2 (alternativas, D e D) da
referida norma.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 35
Inscrição: 259111
Data do Envio: 11/10/22 9:34
O Questionamento levanta um conceito de ambiguidade. Visto que mesmo com várias interpretações do enunciado, temos
que a densidade especifica de um determinado objeto ou matéria, nesse caso uma amostra de um determinado solo in
natura, pode se nomear de peso especifico natural, como também densidade especifica do mesmo.
Inclusive a formula apresentada na literatura o conceito é o mesmo com os mesmo valores a serem preenchidos, onde
ambos são da quantidade de um determinado material (peso) pelo volume que ocupa.
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Resposta aos Recursos
A interpretação da questão é parte integrante do processo e atribuída ao participante inscrito. É usual, embora incorreta, a
confusão entre as grandezas massa e peso. A massa de um corpo é a medida da quantidade de matéria que o constitui,
enquanto o peso é a força com que determinado corpo é atraído para a superfície do planeta pela ação da gravidade.
Percebe–se, portanto, que além de uma diferença conceitual há uma diferença dimensional entre as duas grandezas.
No Sistema Internacional de Unidades (S.I.), a unidade padrão para massa é o quilograma (kg) e para o peso (uma força) é
o Newton (N). Basicamente, um N equivale a 9,81 kg (considerando a aceleração da gravidade igual a 9,81 m/s²). A
distinção entre estas grandezas é particularmente importante no estudo dos índices físicos: a massa específica de um corpo
é diferente de seu peso específico e o uso destas propriedades é distinto
A literatura nos traz que o Peso Específico Natural é representa a relação do peso total do elemento de solo e seu volume
total, considerando as três fases (fase sólida, fase ar e fase água), ou seja, alternativa A.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 36
Inscrição: 222578
Data do Envio: 10/10/22 22:50
A soma dos custos dos itens resulta R$26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais), resposta da alternativa A, mas a
questão pede assinalar a alternativa INCORRETA. Pois então, somando-se os percentuais do mês de abril, chega-se ao
montante de R$5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais), que é diferente da resposta apresentada na alternativa E desta
questão.
Resposta aos Recursos
O recurso apresentado é a resposta para a questão. A questão solicita a seleção da alternativa INCORRETA.
A medição referente ao mês de abril deverá ser corretamente de R$ 5.150,00, resultado da somatória de R$2.400,00 de
alvenarias, R$1.250,00 de instalações hidráulicas e R$ 1.500,00 de cobertura.
A alternativa "E" apresenta como resultado o valor de R$ 4.550,00, estando incorreta e devendo esta ser assinalada.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 37
Inscrição: 222578
Data do Envio: 10/10/22 22:50
A partir do Recurso apresentado sobre a questão 36, o BDI aplicado sobre o Valor Total resulta R$26.300,00 x 1,25 =
R$32.875,00.
Resposta aos Recursos
O recurso apresentado é a reposta para a questão.
Os custos diretos apresentados na questão anterior (36) perfazem o valor total de R$ 26.300,00, valor ao qual aplica-se o
índice de BDI de 25%.
Ou seja.
Valor total = 26.300,00 x 1,25
Valor total = R$ 32.875,00
Resposta correta é a alternativa "C".
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 39
Inscrição: 220666
Data do Envio: 11/10/22 8:28
Esta questão deve ser anulada, pois todos os itens podem ser de responsabilidade do fiscal de obras.
Inscrição: 259111
Data do Envio: 11/10/22 9:12
A questão pede a alternativa que não representa atribuição da fiscalização de obras.
O gabarito preliminar dispôs que a alternativa “D” seria a resposta correta, porem é de fato uma obrigação da fiscalização
manter controle efetivo sobre os contratos, ate mesmo para que não seja pago medido itens fora de contexto, ou
quantidades fora da realidade da obra. Principalmente o saldo contratual onde a lei estabelece supressão dos itens que não
forem medir e devolução dos valores, ou aditivo seja 25% para obras novas ou 50% para reformas. Sendo que se houver
necessidade de um complemente maior do saldo e de valores extrapolando esse limite, o mesmo devera ser encaminhado
ao TCU. Em uma situação onde o fiscal não esteja controlando o saldo, o mesmo não conseguirá acompanhar junto a

Página 238 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Engenheiro Civil-Manhã (Sábado)
Número da questão: 39
contratada a evolução da execução dos itens e também não terá a previsão correta de conclusão.
Basicamente todas as alternativas expressão as atribuições da fiscalização.
Inscrição: 240993
Data do Envio: 12/10/22 17:16
Solicito a anulação da questão por ter mais de uma alternativa correta, pois a alternativa “B”: “Confrontar os preços e
quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato.” não descreve uma atribuição do fiscal de obras.
Nesse sentido, confere ao fiscal de obras apenas confrontar as QUANTIDADES de materiais dos quais estão estabelecidos
no contrato, de acordo com o orçamento da obra, orçamento esse feito por um orçamentista habilitado. Então, é de
responsabilidade do fiscal de obras verificar apenas se as QUANTIDADES que o contratado está utilizando está de acordo
com o memorial de cálculo de quantitativos inseridos no orçamento e na documentação do contrato, para que não haja
superdosagem ou subdosagem de algum material, causando um aditivo de valor ou uma economia de material
desnecessários, consequentemente causando um possível superfaturamento ou subfaturamento da obra, entrando em
desacordo com o contrato.
Fonte:

https://www.orcafascio.com/papodeengenheiro/saiba-quais-sao-as-atribuicoes-do-fiscal-na-obra-publica/

Por fim, segundo o artigo: “Saiba como funciona a nota fiscal eletrônica (NF-e)” disponível em:
https://hiper.com.br/blog/como-funciona-a-nota-fiscal-eletronica/, “A NF-e então é enviada virtualmente para a Receita
Federal (quando emitida entre negócios a nível nacional) ou para a Secretaria da Fazenda do estado para onde a
mercadoria está indo. Estes órgãos são responsáveis por, além de fiscalizar, armazenar as NF-e emitidas no país.”, sendo
assim, não diz respeito ao fiscal de obras confrontar os PREÇOS das notas fiscais do contratado, pois a fiscalização e
conferência de quanto o contratado paga pelos serviços, e se esses valores estão dentro da lei, é de responsabilidade da
Secretaria da Fazenda do estado e da Receita Federal.
Inscrição: 240897
Data do Envio: 13/10/22 13:11
Solicito, conforme recurso e fundamentação abaixo, uma análise e posterior anulação da questão 39 por haver mais de uma
questão que satisfaz o enunciado.
Segundo o Gabarito a alternativa que não representa uma atribuição do fiscal de obras é a letra “D” “Manter controles
adequados e efetivos dos contratos sob sua gestão, dos quais constarão todas as ocorrências relacionadas com a
execução, inclusive o controle do saldo contratual.” Estando essa alternativa correta sendo atribuições e responsabilidades
do Gestor de Contrato e não do fiscal de obras, porém, a letra “B” “Confrontar os preços e quantidades constantes da nota
fiscal com os estabelecidos no contrato” também não representa uma atribuição do fiscal de obras, visto que tal atribuição
se aplica ao Fiscal de contratos.
Tal fato pode ser demonstrado conforme PORTARIA Nº 001/2020, DE 02 DE JANEIRO DE 2020 da Câmara Municipal de
Ituaçu/BA, onde elenca atribuições do Fiscal de Contrato em seu Artigo 2° subitem X “Confrontar os preços e quantidades
constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato”.
Outro exemplo seria a PORTARIA Nº 078 DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 que designa fiscal de contrato celebrado pelo
município de Januária – MG que em seu artigo 2º especificas as atribuições do fiscal de contrato no subitem XI “Confrontar
os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato”.
Sendo assim, a alternativa “B” representa as atribuições do fiscal de contrato, que conforme a Lei 8666/93 em seu artigo 67
cita “A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”.
Saliento ainda que o fiscal de obras e o fiscal de contrato não são necessariamente a mesma pessoal, sendo somente
indicado que uma só pessoa assuma ambas as funções conforme dito por Claudia Coelho - CONAB Companhia Nacional
de Abastecimento: “é muito melhor que o próprio fiscal de obras seja o fiscal do contrato, ele estará mais inteirado de
qualquer problema, facilitando sobremaneira qualquer atuação, seja para o recebimento provisório ou definitivo”.
Sendo que segundo o Artigo 11º do DECRETO Nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 “A gestão e a fiscalização de que trata
o art. 10 competem ao gestor da execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo
público usuário e, se necessário, poderá ter o auxílio de terceiro ou de empresa especializada, desde que justificada a
necessidade de assistência especializada.”.
E conforme o Artigo 31º em seu parágrafo 2º “Para efeito desta Instrução Normativa, considera-se: (Incluído pela Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
I - Gestor do contrato: servidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual;
(Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
II - Fiscal técnico do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato; e (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
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III - fiscal administrativo do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos
administrativos do contrato. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)”
Sendo assim, o fiscal administrativo (Fiscal de contrato) é o responsável atribuído pelo que descreve a alternativa “B”, de
forma que essa, não é uma atribuição do fiscal técnico (Fiscal de Obras).
Inscrição: 220955
Data do Envio: 13/10/22 13:53
Recurso Contra o Gabarito
Questão nº 39
O fiscal de obras e serviços de engenharia deve ser um profissional legalmente habilitado para atuar na área específica em
que se enquadram os serviços contratados, necessariamente registrado em seu respectivo conselho de classe, no caso de
engenharia, o CREA, designado pelo ordenador de despesa ou por quem este designar, com a atribuição de acompanhar e
fiscalizar a execução da obra ou serviço de engenharia in loco. O fiscal tem a função operacional de acompanhar e fiscalizar
a execução do objeto do contrato, relatando os atos à autoridade competente, anotando as ocorrências em registro próprio e
determinando a regularização de faltas ou defeitos observados. Com relação ao apresentado, assinale a alternativa que
NÃO representa uma atribuição do fiscal de obras.
A – Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação de serviço ou a execução da obra e, após
conferência prévia do objeto contratado, encaminhar os documentos pertinentes ao gestor do contrato para certificação.
B – Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato.
C – Avaliar e aprovar periodicamente etapas concluídas e emitir autorizações para o início de novas etapas de serviços que
fazem parte do objeto contratado.
D – Manter controles adequados e efetivos dos contratos sob sua gestão, dos quais constarão todas as ocorrências
relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual.
E – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no
instrumento contratual.
R e c u r s o
Prezada banca, a questão 39 da prova objetiva para o cargo de engenheiro civil do concurso público de Guaratuba versou
brevemente sobre a função do fiscal de obras e solicitou com base no apresentado que o candidato assinalasse a questão
que NÃO representava uma atribuição do fiscal de obras.
No gabarito preliminar a questão dada como correta foi a letra D, a qual mencionava que NÃO é atribuição do fiscal de obras
“Manter controles adequados e efetivos dos contratos sob sua gestão, dos quais constarão todas as ocorrências
relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual”.
Contudo o Art. 67. da lei 8.666/93 menciona que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo
de informações pertinentes a essa atribuição, sendo que o fiscal é subordinado a um gestor do contrato, incumbido de tomar
decisões de gestão, como aprovar termos aditivos, reequilíbrio econômico-financeiro, pagamentos, aplicação de multas, etc.
Cabe ressaltar que entre a assinatura do contrato e a sua execução temos a assinatura da ordem de serviço, que é um ato
de comando exercido pelo órgão contratante sobre a empresa contratada para que ela inicie a realização da obra ou serviço
para o qual foi contratada. Desse modo a fase contratual se inicia com a assinatura do contrato e emissão de ordem de
serviço, indo até o recebimento da obra. É essa fase contratual que o fiscal acompanhará, buscando garantir a fiel execução
do que diz o contrato.
Sendo assim, o fiscal deve zelar pela execução do contrato quanto ao atendimento de todas suas cláusulas e também
observando todos os aspectos administrativos, não se limitando apenas aos critérios técnicos, devendo: garantir que a
execução do objeto contratado respeite todos parâmetros técnicos do edital e contrato, incluindo projeto básico e executivo;
acompanhar o avanço do cronograma físico-financeiro, verificando a ocorrência de atrasos e antecipações e registrando-as
e comunicando o gestor do contrato; verificar o respeito às normas vigentes, tais como normas da ABNT, INMETRO,
acessibilidade, normas das concessionárias de serviços públicos, legislação ambiental, instruções e resoluções do
Confea/CREA; esclarecer dúvidas, falhas ou omissões dos projetos que regem a obra e aprovar os serviços executados, por
meio da medição.
Como exemplo tem-se que no início da obra o fiscal deve analisar o plano de execução da obra e o cronograma bem
detalhado que a construtora deve apresentar. Esse plano e cronograma devem estar em pleno acordo com o cronograma
geral que faz parte do contrato. A partir do momento em que os trabalhos são executados, a fiscalização deve acompanhar
no canteiro e nas frentes de obra a sua execução, assegurando que sejam respeitados todos os critérios de projeto e de
qualidade. Como o fiscal é o responsável pelas interfaces dos projetos com a obra, ele deve garantir que tudo que conste no
projeto seja seguido e para tanto, o fiscal desempenhará algumas tarefas especiais, tais como:
•Guarda de arquivo completo e atualizado sobre todos os trabalhos realizados na obra, incluindo contrato, caderno
de encargos, orçamentos, cronogramas, ofícios trocados entre as partes do contrato (que são o contratante e o contratado),
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relatórios de execução dos trabalhos, etc.
• Solicitar substituição de materiais que considerar defeituosos ou inadequados à obra, bem como verificar e aprovar as
substituições propostas pela Contratada;
• Solicitar realização de testes e ensaios necessários para atestar a qualidade dos serviços;
• Paralisar qualquer atividade sendo executada em desconformidade com o projeto ou com as normas técnicas, solicitando
sua correção ou refazimento; e
• Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de obras sempre que for necessário.
Desse modo, a alternativa D não pode ser dada como correta, devendo a questão ser anulada, pois dentre as demais
alternativas todas se enquadram como atribuições do fiscal de obras.
Inscrição: 254889
Data do Envio: 13/10/22 16:37
Prezada banca examinadora, solicito que a questão n.39 seja anulada em virtude de não haver alternativa que NÃO
representa uma atribuição do fiscal de obras. O gabarito provisório dá como alternativa correta a letra D. “MANTER
CONTROLES ADEQUADOS E EFETIVOS DOS CONTRATOS SOB SUA GESTÃO, DOS QUAIS CONSTARÃO TODAS AS
OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO, INCLUSIVE O CONTROLE DO SALDO CONTRATUAL”.
O texto explícito acima da alternativa D, traz exatamente aquilo que também é dever/atribuição de um fiscal de obras. A
fiscalização de obras é uma atividade de altíssima relevância desempenhada pelo profissional designado pela Administração
Pública, tendo responsabilidade técnica perante ao órgão competente como exemplo o CREA e também responsabilidade
perante aos órgãos fiscalizadores como exemplo o TCU ou Ministério Público, e “manter controles adequados e efetivos
dos contratos sob sua gestão, ... inclusive o controle do saldo contratual” é essencial e fundamental e quando esses
controles não ocorrem ou apresentam deficiências, tende a trazer prejuízo ao poder público, implicando em
responsabilidades que podem serem aplicadas ao profissional e também aos demais envolvidos. Existem diversas
jurisprudências com exemplos de fatos que retratam isso, mas sendo breve, segue abaixo apenas um exemplo para melhor
e n t e n d i m e n t o :
“ Débito causado por atestar a execução de serviços não executados
Acórdão nº 695/2003 - 1ª Câmara mantido em grau de recurso –
Acórdão nº 1.033/2004- 1ª Câmara
Trecho do Voto:
3. Relativamente ao Convênio n.º AP/5.007/98, restou apurado o débito no valor de R$24.332,41, valor correspondente aos
itens não realizados (2,73 Km de linha de eletrificação monofásica e instalação de um transformador de 10 Kva e de
setenta e quatro postes de madeira). Além do ex-Prefeito e do ex-Secretário de Administração do Município, que eram
responsáveis pela execução integral do objeto, os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público opinaram
no sentido de que devam, ainda, ser responsabilizados, solidariamente, a empresa contratada D.D. Rodrigues-ME por ter recebido a integralidade do valor contratual sem ter concluído a respectiva contraprestação - e o funcionário
do Incra/AP - que atestou, em relatório de inspeção, a integral realização do objeto pactuado.
( . . . )
6. O Sr. (...), autor desses relatórios de fiscalização, não conseguiu justificar as informações por ele consignadas nos
documentos. Como os recursos do Convênio foram repassados em parcelas sucessivas, as informações corretas,
fornecidas tempestivamente, poderiam ter provocado a suspensão dos repasses e a imediata adoção de medidas tendentes
a obrigar a empresa contratada a concluir as etapas da obra conforme pactuado com a prefeitura municipal. Sua conduta,
portanto, contribuiu para a ocorrência do dano”. Fonte:
(https://portal.tcu.gov.br/lum is/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A255187E5F0155268E98C63F2D)
Referente ao fato de que nos controles dos contratos a serem mantidos pelo fiscal de obras “constarão todas as ocorrências
relacionadas com a execução ...”, tanto a lei 8.666/93 (art. 67 § 1º) quanto a lei 14.133/21 (Art. 117. § 1º) destacam
exatamente que o fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato:
LEI 8.666/93
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a
essa atribuição.
§ 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
LEI 14.133/21
Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos
respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a
essa atribuição.
§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato,
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determinando o que for

necessário

para

a

regularização

das

faltas

ou

dos

defeitos

observados.

Um fiscal que não mantém os controles adequados e efetivos dos contratos sob sua responsabilidade, não exerce com
excelência à designação a que lhe foi dada, ferindo um dos princípios básicos da fiscalização.
Logo, com base nos fundamentos legais apresentados referente à atribuição elencada na alternativa D. do gabarito
provisório, solicito respeitosamente que seja acatado o pedido de anulação desta questão de n.39.
Resposta aos Recursos
A fiscalização é uma atividade que deve ser exercida de modo sistemático pelo contratante (Poder Público) e seus
prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os
seus aspectos. A função da fiscalização é exigir da contratada o cumprimento integral de todas as suas obrigações
contratuais, segundo procedimentos definidos no edital e no contrato e o estabelecido na legislação em vigor.
A atividade de fiscalização é exercida pelo gestor/ fiscal do contrato e pelo fiscal da obra.
O manual de Orientação para Contratação e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, elaborado pela
Coordenadoria de Fiscalização de Obras Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (disponível em
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/manual-de-obras-publicas-jurisdicionado/275554) traz:
2.4.3.1 Gestor/fiscal do contrato:
Constituem atribuições do gestor de contrato, entre outras: • quando da medição e pagamento, receber do fiscal da obra as
informações e documentos pertinentes estabelecidos em contrato como condição para pagamento dos serviços executados,
atestar as notas fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento; • promover o adequado encaminhamento,
à unidade competente, das ocorrências contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal da obra para fins de alterações
contratuais ou de aplicação de penalidades e demais medidas pertinentes; • manter controles adequados e efetivos dos
contratos sob sua gestão, dos quais constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do
saldo contratual; • propor medidas que melhorem a execução do contrato, consideradas as recomendações do controle
interno do órgão.
2.4.3.2 Fiscal da obra:
Constituem atribuições do fiscal de obra, entre outras: • atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação
de serviço ou a execução da obra e, após conferência prévia do objeto contratado, encaminhar os documentos pertinentes
ao gestor do contrato para certificação; • confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos
no contrato; • verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no
instrumento contratual; • comunicar ao gestor do contrato eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto,
bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso; • acompanhar a execução contratual, informando ao gestor do contrato
as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço; • informar ao
gestor do contrato, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato; •
avaliar e aprovar periodicamente etapas concluídas e emitir autorizações para início de novas etapas de serviços que fazem
parte do objeto contratado.
Nota-se que a alternativa “D” trata-se de uma função atribuída ao gestor do contrato e não ao fiscal de obras, sendo esta, a
alternativa correta.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 40
Inscrição: 226308
Data do Envio: 10/10/22 19:35
O valor do custo unitário apresentado na alternativa A, como R$4,44/m está incorreto e resulta em R$3,96/m. O
procedimento de cálculo seguido para encontrar esse valor foi multiplicar o coeficiente pelo custo unitário de cada item, e
somar os resultados, conforme descrito no livro Planejamento, Orçamento e Gestão de Projetos de Juliana Prestes Ribeiro
de Faria (2022).
Sendo assim, a alternativa A também deveria ser considerada uma resposta para a questão, que solicita que seja
assinalado a alternativa incorreta.
Inscrição: 222863
Data do Envio: 10/10/22 19:37
Cabo de Cobre - 1,2 x 2,1 = 2,52
Fita isolante - 0,009 x 10 = 0,09
Auxiliar - 0,03 x 15 = 0,45
Eletricista - 0,03 x 30 = 0,90
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Total composição = 3,96
Alternativa A incorreta, pois o valor não é 4,44 R$/m
Inscrição: 226281
Data do Envio: 11/10/22 0:18
Venho através deste informar que, a questão está mal formulada. No entanto, a composição analítica contempla todo o
orçamento. A pergunta da questão 40 não está de acordo com o que é uma composição analítica. Segue a citação sobre o
a s s u n t o .
"Composições do orçamento analítico"
"O orçamento analítico é a alternativa de orçamento mais completa, afinal, ele leva em consideração todos os gastos que o
proprietário do imóvel terá durante a obra. Isso inclui a compra de materiais, a mão de obra, entre outros custos que possam
s u r g i r . "
Inscrição: 220666
Data do Envio: 11/10/22 8:28
A alternativa A deverá ser escolhida, pois o valor total da composição é 3,96 e não 4,44. Por sua vez, a alternativa C não
pode ser assinalada, pois o primeiro item da composição tem 20% de perda sendo considerado.
Inscrição: 259111
Data do Envio: 11/10/22 8:41
Sobre a questão tem duas possíveis respostas que se encaixam perfeitamente.
A alternativa "A" se fizer a multiplicação do coeficiente com o custo unitário, onde no somatório total gera o preço total
unitário do item o resultado obtido é R$ 3,96/m, dessa forma sendo a alternativa "A" com R$ 4,44/m uma afirmação
incorreta. Da mesma maneira que a "C" de certa foma ja utilize desperdicio no item "cabo” visto que está contemplando
1,2m pra 1m instalado.
Inscrição: 227177
Data do Envio: 11/10/22 10:23
O gabarito provisório traz como resposta o ítem B, sendo que a resposta correta é a letra A - O custo unitário total deste
serviço é de R$ 4,44/m.
O enunciado pede a alternativa INCORRETA. Ao calcularmos o custo unitário do serviço:
Cabo de Cobre: 1,2 x 2,10 = 2,52 R$/m
Fita Isolante: 0,009 x 10,00 = 0,09 R$/m
Auxiliar de Eletricista: 0,03 x 15,00 = 0,45 R$/m
Eletricista: 0,03 x 30,00 = 0,90 R$/m
Somando temos 3,96 R$/m, tornando a alternativa A incorreta.
Inscrição: 240897
Data do Envio: 12/10/22 16:55
P r e z a d o s ,
Conforme apresentado na questão 40.
A banca concluiu ser a resposta incorreta a letra "C" “Os coeficientes e custos apresentados não contemplam perdas ou
desperdícios.”, porém ao verificarmos o Manual de metodologias e conceitos da SINAPI, na página 44 o mesmo cita que: “A
Quantidade Real contempla, além da teórica, as perdas decorrentes dos processos de produção” tal informação
complementa a da página 14 que defini composição unitária de serviço, a qual cita que “ Uma Composição Unitária é a
descrição e quantificação de cada insumo e composição auxiliar empregados para se executar uma unidade de serviço.
Deve conter os nomes dos seus elementos, as unidades de quantificação e os indicadores de consumo e produtividade
( c o e f i c i e n t e s ) ”
-fonte: CAIXA: Sistema Nacional De Pesquisa De Custos E Índices Da Construção Civil; Manual De Metodologias E
Conceitos; Versão: 002 De 2014
Desta forma uma composição unitária tem sua quantificação feita pelos indicadores de consumo e produtividade, tais
coeficientes levam em consideração a quantidade teórica acrescida de perdas decorrentes do processo de produção.
Além desse fato a alternativa "A" “O custo unitário total deste serviço é de R$ 4,44/m.” apresenta um valor unitário do serviço
diferente do correto apresentado no enunciado, visto que para chegar no valor unitário do serviço devemos multiplicar os
custos unitários pelo coeficiente, que é a quantidade real utilizada para compor uma unidade do se serviço, sendo:
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Matéria: Engenheiro Civil-Manhã (Sábado)
Número da questão: 40
( 1 , 2 0 0 0 * 2 , 1 0 ) + ( 0 , 0 0 9 0 * 1 0 , 0 0 ) + ( 0 , 0 3 0 0 + 1 5 , 0 0 ) + ( 0 , 0 3 0 0 + 3 0 , 0 0 )
2 , 5 2 + 0 , 0 9 + 0 , 4 5 + 0 , 9 0 = 3 , 9 6
Como o custo unitário desse serviço é R$ 3,96 e a unidade correspondente é metro, podemos concluir que a alternativa "A"
encontrasse incorreta.
Solicito assim, conforme recurso, uma análise e posterior alteração do gabarito da questão acima mencionada pelo fato da
alternativa correta ser a letra “A e não a letra “C”.
Inscrição: 240993
Data do Envio: 12/10/22 17:18
Solicito a anulação da questão, pois a alternativa “A” também está incorreta. No serviço mencionado cuja unidade está em
metro (M), contém os coeficientes necessários dos 4 insumos para compor uma unidade do item. Para saber o valor que
cada insumo, devemos multiplicar o coeficiente pelo custo unitário, sendo assim:
Para o primeiro insumo: “CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMAS BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2” cujo coeficiente é “1,2000” e custo unitário é “R$ 2,10”, o cálculo
deste insumo para compor uma unidade do serviço é: 1,2*2,10 = R$ 2,52.
Para o segundo insumo: “FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M” cujo
coeficiente é “0,009” e custo unitário é “R$ 10,00”, o cálculo deste insumo para compor uma unidade do serviço é:
0,009*10,00 = R$ 0,09.
Para o terceiro insumo: “AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES” cujo coeficiente é “0,0300”
e custo unitário é “R$ 15,00”, o cálculo deste insumo para compor uma unidade do serviço é: 0,03*15 = R$ 0,45.
Para o quarto insumo: “ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMETARES” cujo coeficiente é “0,0300” e custo unitário é
“R$ 30,00”, o cálculo deste insumo para compor uma unidade do serviço é: 0,3*30 = R$ 0,90.
Portanto, para saber o valor unitário do serviço é necessário somar o valor de cada insumo, então: 2,52 + 0,09 + 0,45 + 0,90
= 3,96. Ficando assim o valor de R$ 3,96 e não R$ 4,44 como cita na alternativa “A”, tornando ela incorreta.
Inscrição: 255544
Data do Envio: 13/10/22 12:43
A questão 40 apresenta uma composição de preços referente ao item “cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm2” …
Ao final, questiona a alternativa INCORRETA.
Ao averiguar a questão, é evidente que devido aos preços disponível ao insumo da composição e os coeficientes, o valor
total desta composição é diferente de R$4,44/m ( alternativa A) ou seja, está seria a alternativa incorreta. (Valor da
composição= 3,96/m). Devido a isso a questão deve ser anulado, por possuir mais do que uma resposta INCORRETA. ( A e
E).
Resposta aos Recursos
Acata-se os recursos interpostos, tendo em vista que a questão possui duas alternativas corretas (alternativas A e C).
Invalida-se a questão.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Matéria: Engenheiro Florestal-Manhã (Domingo)
Número da questão: 26
Inscrição: 233459
Data do Envio: 11/10/22 23:20
A questão 26 possui duas alternativas corretas.
A alternativa "A" não deixa claro se a relação de proporcionalidade é da "área" em relação ao "perímetro" ou o contrário. Se
a proporcionalidade for da "área" em relação ao "perímetro", quanto mais fragmentada a floresta menor será essa
proporcionalidade. Assim há uma REDUÇÃO da proporcionalidade da "área" em relação ao "perímetro", mas há uma
MAIOR proporcionalidade do "perímetro" em relação à "área".
M a t e m á t i c a m e n t e :
1. Proporção da área em relação ao perímetro (Área/Perímetro)
Imagine que um fragmento de 1,0 hectare (10.000 m²) e perímetro de 400 metros seja particionado em dois fragmentos de
0,5 hectares e 300 metros de perímetro.
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Matéria: Engenheiro Florestal-Manhã (Domingo)
Número da questão: 26
Relação original
área/perímetro = (10.000 m²)/(400 m) = 25 m
Relação após a fragmentação
área/perímetro = (2*5.000 m²)/(2*300 m) = 16,66 m
2. Proporção do perímetro em relação à área (Perímetro/área)
Imagine que um fragmento de 1,0 hectare (10.000 m²) e perímetro de 400 metros seja particionado em dois fragmentos de
0,5 hectares e 300 metros de perímetro.
Relação original
perímetro/área = (400 m)/(10.000 m²) = 0,04/m
Relação após a fragmentação
perímetro/área = (2*300 m)/(2*5.000 m²) = 0,06/m
Além disso, a questão “D”, que menciona a redução da biodiversidade vegetal e animal pela fragmentação de ecossistemas
florestais pode não se aplicar à ecossistemas de florestas plantadas. Uma área de monocultura de Pinus, por exemplo, pode
ser dividida em n fragmentos que continuará apresentando uma única espécie arbórea, o Pinus, assim não alterando a
diversidade da área.
Resposta aos Recursos
Independente de ser a proporcionalidade da area em relacao ao perimetro ou do perimetro em relacao a area a questao na
literatura (com a sigla SLOSS) indica perda de biodiversidade vegetal e consequentemente animal nos ecossistemas
florestais. Assim a resposta correta e a D
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 31
Inscrição: 240801
Data do Envio: 11/10/22 22:39
Alternativa "B" também está correta, pois a arborização urbana aumenta a permeabilidade dos solos das cidades, reduzindo
a impermeabilidade, como é citado na publicação:
Sabe-se que o ambiente era composto por florestas, campos e cursos d’água antes da
existência dos centros urbanos. Mas devido à crescente urbanização, houveram diversas
alterações do sistema natural, como a impermeabilização do solo por pavimentação e
construções, a
utilização maciça
de materiais
como
concreto, asfalto e
cerâmica,
a
redução
drástica da cobertura vegetal e o aumento da poluição atmosférica, hídrica, visual e sonora.
No entanto, pode-se buscar tornar o ambiente urbano agradável e compatível com o ambiente
natural, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos cidadãos. (RGE, 2000)
As árvores já foram mais presentes na paisagem urbana e com a gradual progressão
econômica e populacional, a subtração das mesmas tornou-se indispensável para o
desenvolvimento, este é claro, sem planejamento, que resulta hoje na má arborização nos
centros, na impermeabilização dos solos e até mesmo na extinção de algumas espécies
n a t i v a s .
https://www2.ufrb.edu.br/petmataatlantica/images/PDFs/ARTIGO---ARBORIZACAO-URBANA-IMPORTANCIA-E-BENEFICI
OS-NO-PLANEJAMENTO-AMBIENTAL-DAS-CIDADES-1.PDF
Resposta aos Recursos
o recurso tem respaldo
assim as respostas corretas a questao 31 devem ser a B ou a D
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 33
Inscrição: 240801
Data do Envio: 11/10/22 22:32
A alternativa "A" não pode estar correta, pois o objetivo do desbaste é favorecer o crescimento das árvores remanescentes e
consequentemente aumentar o volume de madeira no final do ciclo, como é citado na publicação:
https://www.ibflorestas.org.br/conteudo/desbastes
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Matéria: Engenheiro Florestal-Manhã (Domingo)
Número da questão: 33
Resposta aos Recursos
Recurso nao aceito; a reducao de madeira em volume sempre ocorrera resultante da retirada/corte
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Engenheiro Sanitarista-Manhã (Sábado)
Número da questão: 22
Inscrição: 252777
Data do Envio: 11/10/22 13:48
Nesta questão, as opções "B" e "E" apresentam exatamente o mesmo conteúdo, sendo assim estando fora do que diz o
Edital do concurso que cada questão terá 5 (cinco) alternativas de resposta. Neste caso haviam somente 4 (quatro)
alternativas. Solicito a anulação da questão.
Resposta aos Recursos
Em resposta a solicitação de revisão e da alternativa em questão, o recurso disposto como procedente, Questões
semelhantes
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Matéria: Farmacêutico-Manhã (Domingo)
Número da questão: 21
Inscrição: 222785
Data do Envio: 12/10/22 13:46
Alternativa D não pode ser a correta, pois cinética de ordem zero depende do número de transportadores, sendo uma
eliminação saturada, e não constante.
Resposta aos Recursos
A velocidade de absorção, distribuição ou eliminação é independente da quantidade ou
concentração do fármaco no organismo e é expressa por uma constante. A administração
contínua de um fármaco em bomba perfusora (absorção a taxa constante) ou a saturação
do sistema enzimático responsável pelo metabolismo (eliminação a taxa constante) são
exemplos desta situação.
Fonte: Dissertação:Modelos Não Lineares de Efeitos Mistos na
Farmacocinética da Ciclosporina em Doentes
Transplantados Renais de Ana Sofia Cunha Cardoso, disponível em:
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8599/1/ulfc104142_tm_Ana_Sofia_Cardoso.pdf
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 22
Inscrição: 239613
Data do Envio: 10/10/22 19:36
A lei 8.080/1990 diz no Capítulo II Dos Princípios e diretrizes
Art.7°:

III

-

preservação

da

autonomia

das

pessoas

na

defesa

de

sua

integridade

física

e

moral;

Portando a questão é verdadeira, sendo a sequência correta V-V-F. Letra E
Inscrição: 225719
Data do Envio: 10/10/22 21:36
QUESTÃO 22 – CORREÇÃO DE GABARITO
A Lei n.º 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando essa Lei, assinale V para as afirmativas verdadeiras, F para as
falsas e, posteriormente, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA no que se refere aos objetivos do
S U S :
RESPOSTA DADA PELO GABARITO PROVISÓRIO – LETRA B – (VFF)
(V ) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
(F ) A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
(F ) As comissões intersetoriais terão objetivo de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução
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Matéria: Farmacêutico-Manhã (Domingo)
Número da questão: 22
envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
RECURSO: O RESULTADO DA COMO FALSA A SEGUNDA AFIRMATIVA, POREM A LEI 8080/1990 EM SEU CAPÍTULO
II, ARTIGO 7º, diz que os seguintes princípios devem ser obedecidos: “... III - preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral;” ou seja a segunda afirmativa é VERDADEIRA, sendo a resposta correta LETRA E
(VVF)
Inscrição: 222785
Data do Envio: 12/10/22 13:46
A resposta correta seria a alternativa E (V, V, F). Pois a preservação da autonomia da pessoa é um dos objetivos do SUS.
Inscrição: 250523
Data do Envio: 12/10/22 19:51
Questão 22. lei 8080/1990
Resposta da prova: B (V,F,F)
Resposta encontrada:
V, V, F, vejam que a segunda linha também consta na mesma Lei
h t t p : / / w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / l e i s / l 8 0 8 0 . h t m
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
Inscrição: 235000
Data do Envio: 13/10/22 10:32
O GABARITO DA QUESTÃO APRESENTA A ALTERNATIVA B COMO CORRETA, PORÉM NÃO CONDIZ COM A LEI
8080\90, ONDE O ARTIGO 7 APRESENTA OS PRINCIPIOS DO SUS, QUE DIZ:III - preservação da autonomia das
pessoas na defesa de sua integridade física e moral; SENDO ASSIM A 2 ALTERNATIVA DA VERDADEIRA E NÃO FALSA
COMO APRESENTA O GABARITO PROVISÓRIO, sendo a alternativa correta a E e não a B como apresenta o gabarito.
Inscrição: 249800
Data do Envio: 13/10/22 12:00
O Gabarito da questão 22 coloca como falso a seguinte afirmação: “preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral;”. Contudo, segundo a lei, 8080/90, Artigo 7 As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios. Parágrafo III:
preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
Assim, alteração para verdadeira a afirmação com consequente correção do gabarito de letra “B”, para letra “E”.
R E F E R Ê N C I A :
Brasil. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 1990.
Inscrição: 239954
Data do Envio: 13/10/22 12:58
O enunciado da questão solicita assinalar V para afirmativas verdadeiras e F para afirmativas falsas. A segunda afirmativa
"A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral" é verdadeira de acordo com o texto
do artigo 7º, inciso III (BRASIL, 1990). O gabarito provisório, no entanto, sinaliza a alternativa que apresenta a sequência
correta como a alternativa B) VFF, colocando a afirmativa acima citada como falsa, o que está incorreto.
BRASIL. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. 1990.
Resposta aos Recursos
Somente primeira é objetivo, a segunda é principio do SUS e terceira organização
h t t p s : / / c o n s e l h o . s a u d e . g o v . b r / l e g i s l a c a o / l e i 8 0 8 0 _ 1 9 0 9 9 0 . h t m

Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 24
Inscrição: 226007
Data do Envio: 10/10/22 20:29
A Lei n° 12.410/2011 trata de "Abre crédito extraordinário em favor da Justiça do Trabalho e de diversos órgãos do Poder
Executivo, no valor global de R$ 26.673.264.196,00, para os fins que especifica". A lei que trata sobre protocolos clínicos e
diretrizes terapeuticas é a Lei 12.401/2011. Sendo assim, a questão deve ser anulada.
Inscrição: 240669
Data do Envio: 10/10/22 22:46
A lei 12.410/2011 referenciada no enunciado da questão 24 não condiz com a temática da questão. A Lei 12.410/2011 diz a
respeito de abertura de crédito extraordinário em favor da Justiça do Trabalho e de diversos órgãos do Poder Executivo não
tendo relação com o conteúdo da questão.
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Matéria: Farmacêutico-Manhã (Domingo)
Número da questão: 24
Resposta aos Recursos
foi erro de digitação, seria lei 12401
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 25
Inscrição: 239613
Data do Envio: 10/10/22 19:41
A questão se refere a Portaria 344 de 12 de maio de 1998 e a pergunta refere-se a RDC 244/1988 que não existe.
Respeitosamente, peço à banca examinadora que a questão seja anulada.
Inscrição: 226648
Data do Envio: 10/10/22 20:19
Enunciado da questão como RDC. 244/1988, sendo que o correto é RDC 344/1998.
Inscrição: 252997
Data do Envio: 10/10/22 21:16
Apresento recurso junto à banca examinadora para anulação da questão 25 pois o enunciado é referente a uma RDC não
contemplada no edital.(RDC 244/1988).
Inscrição: 225719
Data do Envio: 10/10/22 21:37
QUESTÃO 25 – QUESTÃO PARA ANULAÇÃO
Paciente R.S, 48 anos, vítima de atropelamento e teve fraturas múltiplas, além de estar com dreno de tórax,
consequentemente o paciente sente muita dor. Ao receber alta hospitalar, o paciente recebe a prescrição de Oxicodona 10
mg, 1 x ao dia. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere à RDC 244/1988.
RECURSO: Verifica-se que não existe RDC 244/1988. A questão provavelmente se referia a PORTARIA 344/1998, o que
não pode ser confirmado, portanto a questão deve ser anulada.
Inscrição: 240669
Data do Envio: 10/10/22 22:46
A RDC 244/1988 não condiz sobre medicamentos ou conteúdo da questão. Além disso, no adendo 5 da LISTA DAS
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES da RDC 607/2022 estabelece a venda do medicamento citado no enunciado
(OXICODONA 10MG) com receituário de controle especial em 2 vias. RDC do enunciado da questão (RDC 244/1988) não
condiz com o conteúdo da questão.
Inscrição: 245726
Data do Envio: 11/10/22 6:50
Nessa questão o texto da pergunta se refere à RDC 244/1998, no entanto pesdquisando não existe nenhuma RDC com
essa numeração. acredita-se que a banca gostaria de se referir à RDC 344/1998, gerando muitas dúvidas.
Inscrição: 235065
Data do Envio: 12/10/22 19:45
A questão 25 referencia a PORTARIA Nº 344, DE 12 DE MAIO DE 1998, a qual Aprova o Regulamento Técnico sobre
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.
Houve um erro de digitação na questão, visto que na prova objetiva constava RDC 244/1998 e na verdade seria: Portaria
344/1998.
Inscrição: 250523
Data do Envio: 12/10/22 19:52
Questão 25. Assinale a correta no que se refere a RDC 244/1988
Resposta da prova: B
Porém não existe essa RDC, este medicamento está na lista da portaria 344/1998, levando o candidato a resposta incorreta,
por não ter onde se embasar.
Inscrição: 246727
Data do Envio: 13/10/22 13:34
De acordo com a questão que se refere a uma resolução inexistente onde se lê" RDC 244/1988 deveria ser RDC 344/1998".
Ocorrendo um erro de digitação com o número da legislação incorreta e também o ano em que ocorreu, induzindo o
candidato ao erro.
Inscrição: 250799
Data do Envio: 13/10/22 15:40
não existe RDC 244/1988.Erro no enunciado, devendo a questão ser anulada.
Resposta aos Recursos
realmente houve erro de digitação.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 26
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Matéria: Farmacêutico-Manhã (Domingo)
Número da questão: 26
Inscrição: 223823
Data do Envio: 10/10/22 19:55
O gabarito preliminar traz a resposta CORRETA da questão como se fosse a letra D porem a mesma encontra-se errada
segundo o adendo (13 estão sujeitos aos controles desta Lista os Produtos de Cannabis regularizados nos termos da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09 de dezembro de 2019, que contenham até 0,2% de
tetrahidrocanabinol (THC). Tendo como a única resposta correta a letra B
Inscrição: 239613
Data do Envio: 10/10/22 20:19
Na questão nº 26 há 2 erros:
1º não está descrita a RDC 607 de 23 de fevereiro de 2022 no conteúdo programático do edital.
2° Mesmo considerando a RDC607/2022 a letra A está correta pois diz:
4) Só sera permitida a compra e uso do medicamento contendo a substância misoprostol em estabelecimentos hospitalares
devidamento cadastrados junto à Anvisa (que é uma autoridade para este fim);
A questão letra D no gabarito está errada, pois menciona concentração de 0,5% e a lei diz:
8) estão sujeitos aos controles desta Lista os Produtos de Cannabis regularizados nos
termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09 de dezembro de
2019, que contenham tetrahidrocanabinol (THC) acima de 0,2%
Inscrição: 240669
Data do Envio: 10/10/22 22:46
De acordo com a RDC 327/2019 Art. 4° Os produtos de Cannabis contendo como ativos exclusivamente derivados vegetais
ou fitofármacos da Cannabis sativa, devem possuir predominantemente, canabidiol (CBD) e não mais que 0,2% de
tetrahidrocanabinol (THC). Na resposta do gabarito (D) diz “que contenham até 0,5% de tetrahidrocanabinol” invalidando a
alternativa.
Inscrição: 239954
Data do Envio: 13/10/22 11:15
O enunciado solicita assinalar a alternativa correta. O gabarito sinaliza como correta a opção D, que afirma que o limite de
concentração de THC é de 0,5% em produtos de Cannabis. Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada 327/2019, que
elenca os requisitos necessários para a regularização de produtos derivados de Cannabis, no artigo 4°, fica estabelecido que
"os produtos de Cannabis contendo como ativos os derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa devem possuir
predominantemente, canabidiol (CBD) e não mais que 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC)". Ainda especifica em parágrafo
único que esses mesmos produtos "poderão conter teor de THC acima de 0,2%, desde que sejam destinados a cuidados
paliativos exclusivamente para pacientes sem outras alternativas terapêuticas e em situações clínicas irreversíveis ou
terminais". A RDC não cita em lugar algum a concentração de 0,5% de THC como sendo o limite para produtos sujeitos a
controle da lista citada no enunciado. Sendo assim, não é possível que a opção D esteja correta.
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada – RDC
n° 327, de 9 de dezembro de 2019, dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a
fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o
monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Poder Executivo, Brasília, DF, 10 de dez. 2019.
Inscrição: 249800
Data do Envio: 13/10/22 12:00
O gabarito provisório da questão 26, tem como correto a afirmação: Estão sujeitos aos controles desta Lista os Produtos de
Cannabis regularizados nos termos da RDC nº327/ 2019, que contenham até 0,5% de tetrahidrocanabinol (THC). Contudo,
segundo essa mesma legislação não é imposto limites para a concentração Máxima de THC nos medicamentos para fins
específicos, ARTIGO 4, Parágrafo Único: “produtos de Cannabis poderão conter teor de THC acima de 0,2%, desde que
sejam destinados a cuidados paliativos exclusivamente para pacientes sem outras alternativas terapêuticas e em situações
clínicas irreversíveis ou terminais.”. E sua prescrição, dispensação, rotulagem será regida seguindo as normas da Portaria
344/98 da maneira dependente a sua concentração, como descrito nos artigos 37, parágrafos I e II, 51 e 52 d RDC nº327/
2 0 1 9 .
Em contra partida, a afirmação B: A dispensação do anti-inflamatório não esteroidal celecoxib é possível por meio da
Receita de Controle Especial em duas vias, pois este medicamento pertence à lista C1, semelhante ao caso dos
medicamentos citalopram e biperideno. Está correta, pois segundo a RDC 79/2008, “Após revisão dos dados de segurança
dos antiinflamatórios não esteróides inibidores eletivos da COX-2 e do Painel de Especialistas sobre o tema, de inclusão das
substâncias celecoxibe, na Lista "C1" (Lista das Outras Substâncias Sujeitas a Controle Especial) da Portaria SVS/MS n.º
344, de 12 de maio de 1998;”, Lista em quem se encontra o Citalopram e o Biperideno.
Assim, Solicito a troca do gabarito da questão de letra “D’’ para letra “E”.
R E F E R Ê N C I A S :
BRASIL, RDC nº 79, de 04 de novembro de 2008. Dispõe sobre a atualização do Anexo I, Listas de Substâncias
Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial, da Portaria SVS/MS nº.344, de 12 de maio de
1998. Diário oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 05 nov. 2008.
BRASIL, RDC nº 327 de 9 de dezembro de 2019. Dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização
Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a
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dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências.
Diário oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 11 dez. 2019.
BRASIL. Ministério da Saúde/SNVS. Portaria n°344 de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento Técnico sobre
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 31 de
dez. de 1998.
Resposta aos Recursos
é possivel concentração acima de 0,2, quando destinados a cuidados paliativo para pacientes sem outras alternativas
terapêuticas e em situações clínicas irreversíveis ou terminais.
A RDC 607 de 23 de fevereiro de 2022 atualiza o anexo I da RDC 344/1998.
Misoprostol: O cadastramento é realizado preferencialmente pelos municípios. Antes de iniciar o peticionamento, procure a
vigilância sanitária municipal para orientação sobre a competência

Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 222785
Data do Envio: 12/10/22 13:46
Todos as sentenças estão corretas, sendo a alternativa correta a E. Pois como está descrito na legislação, cabe à gestão
municipal (5.4, item L) investir na infraestrutura das centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde.
Inscrição: 235000
Data do Envio: 13/10/22 14:16
O gabarito provisório apresenta a alternativa C como correta, porém a alternativa correta é a E, de acordo com a politica
nacional de medicamentos PORTARIA Nº 3.916, DE 30 DE OUTUBRO DE 1998
5.4 gestão municipal : l. investir na infra-estrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando
assegurar a qualidade dos medicamentos;
3. DIRETRIZES
Para assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, os
gestores do SUS, nas três esferas de Governo, atuando em estreita parceria, deverão concentrar esforços no sentido de que
o conjunto das ações direcionadas para o alcance deste propósito estejam balizadas pelas diretrizes a seguir explicitadas.
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Resposta aos Recursos
Na alternativa 5.4. Gestor municipal
No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes responsabilidades:
a. coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito;
b. associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a execução da assistência
f a r m a c ê u t i c a ;
c. promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;
d. treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades do município no que se refere a esta
P o l í t i c a ;
e. coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que
são exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública;
f. implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade;
g. assegurar a dispensação adequada dos medicamentos;
h. definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes
do perfil nosológico da população;
i. assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, integrando sua
programação à do estado, visando garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna;
j. adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano
Municipal de Saúde como responsabilidade concorrente do município;
k. utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de medicamentos do
m u n i c í p i o ;
l. investir na infra-estrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade
dos medicamentos;
m. receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda
De acordo com as atribuições do Município conforme está destacado acima, todas as suas atribuições não constam:
assegurar a aquisição e o menor custo dos medicamentos.
Onde se refere a custo, diz o menor custo possível, pois dependendo de critérios de qualidade, segurança, eficácia e
legalidade de documentação e registro que podem desclassificar um fornecedor nem sempre o menor custo é o adquirido.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 28
Inscrição: 225719
Data do Envio: 10/10/22 21:47
QUESTÃO 28 Sobre a coleta interna de resíduos de saúde, assinale a alternativa CORRETA:
A. Diferenciar as coletas, isto é, executá-las com itinerários e horários diferentes, segundo o tipo de resíduo.
B. Os carros de coleta devem ter, preferencialmente, pneus de acrílico revestidos de silicone e estar devidamente
identificados com símbolos de risco.
C. Fazer a manutenção corretiva dos carros para a coleta interna e higienizá-los ao final de cada coleta.
D. Utilizar preferencialmente transporte por meio de dutos ou tubos de queda, a fim de evitar contato com demais superfícies
da instituição de saúde.
E. Sinalizar o destino da coleta de forma apropriada.
RECURSO: SEGUINDO NORMAS SANITÁRIAS E A RDC 306/2004, VERIFICAMOS QUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA
ESTÁ CORRETA. POIS AS COLETAS DEVEM TER SEUS ITINERÁRIOS DIFERENTES, PORÉM TAMBÉM OS CARROS
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PARA COLETA DEVEM PASSAR POR MANUTENÇÃO E SER HIGIENIZADOS, ALÉM DE QUE DEVEM SER FEITOS DE
MATERIAL QUE RÍGIDO E LAVÁVEL, DEVIDAMENTE IDNETIFICADOS COM OS SÍMBOLOS DE RISCO E TAMBÉM O
DESTINO DURANTE A COLETA DEVE SER SINALIZADO DE FORMA APROPRIADA.
Inscrição: 245726
Data do Envio: 11/10/22 7:19
Nessa questão pede a alternativa "correta" sobre coleta interna de resíduos de saúde, segundo o gerenciamento de
resíduos de saúde emitido pela anvisa na página 46 link:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ww
w.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_gerenciamento_residuos.pdf&ved=2ahUKEwi2_7G29df6AhVSLLkGHbyxB-s
QFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw2WWsFEIWdNdG2_Wf2CaJnU nas recomendações, todas as alternativas estão corretas,
exceto a alternadiva D, acredita-se que a questão deveria pedir a alternativa "incorreta" e não a "correta"
Inscrição: 235065
Data do Envio: 12/10/22 20:03
A questão 28 trata-se da coleta interna de resíduos, a qual constitui-se de um questão confusa, visto que possui mais de
uma alternativa correta, conforme legislação vigente.
A Alternativa A está correta, conforme gabarito. Porém a alternativa E também esta correta, visto que na RESOLUÇÃO DA
DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 (Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento
dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências) o Art. 25 discorre: O transporte interno dos RSS deve ser
realizado atendendo a rota e a horários
previamente definidos, em coletor identificado de acordo com o Anexo II desta Resolução. Portanto, o artigo coloca que o
coletor deve estar sinalizado, sinônimo de identificado, de forma apropriada, conforme escrito na alternativa E.
Inscrição: 235000
Data do Envio: 13/10/22 13:52
A QUESTÃO POSSUI MAIS DE UMA ALTERNATIVA CERTA,O gabarito provisório apresenta a alternativa A como a
correta, porém a alternativa C também esta correta, de acordo com o MANUAL DE ORIENTAÇÕES
TÉCNICAS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
segue link para consulta.
http://www.pmdf.df.gov.br/images/Institucional/Transparencia/Manual_de_Orienta%C3%A7%C3%B5es_T%C3%A9cnicas_d
e_Limpeza_das_Unidades_de_Sa%C3%BAde_do_DSAP-PMDF.pdf
Resposta aos Recursos
A.Diferenciar
as coletas, isto é, executá-las com itinerários e horários diferentes segundo o tipo de resíduo.
B.Os carros de coleta devem ter, preferencialmente, pneus de acrílico (PNEUS DEVEM SER DE BORRACHA)
revestidos de silicone e estar devidamente identificados com símbolos de risco
C.Fazer a manutenção corretiva (PREVENTIVA) dos carros para a coleta interna e higienizá-los ao final de cada
c o l e t a .
D.Utilizar preferencialmente (NÃO UTILIZAR)transporte por meio de dutos ou tubos de queda, a fim de evitar
contato com demais superfícies da instituição de saúde.
E.Sinalizar o destino (ITINERÁRIO) da coleta de forma apropriada.
FONTE: Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde / Ministério da Saúde,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 30
Inscrição: 225719
Data do Envio: 10/10/22 21:59
QUESTÃO 30
Para a efetiva implementação da Assistência Farmacêutica, é fundamental ter como princípio básico norteador o CICLO DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, que é um sistema constituído pelas etapas de seleção, programação, aquisição,
armazenamento, distribuição e dispensação, com suas interfaces nas ações da atenção à saúde. Assinale a alternativa
CORRETA com relação a este tema.
RECURSO: O GABARITO DA COMO RESPOSTA CERTA A LETRA A, PORÉM A ALTERNATIVA “E” TAMBÉM ESTÁ
C O R R E T A :
(E) Deve ser observado se nas embalagens dos medicamentos constam: o nome do farmacêutico ou químico responsável,
o número do Conselho Regional de Farmácia ou química e a unidade federativa na qual está inscrito.
A RDC 71/2009, SEÇÃO I, ART 5º CITA AS INFORMAÇÕES QUE DEVERÃO CONTER NAS EMBALAGENS DE
MEDICAMENTOS, SENDO NECESSÁRIO O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O PROFISSIONAL DA QUÍMICA,
DEVIDO À SUA FORMAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA, POSSUI HABILITAÇÃO PARA OCUPAR CARGOS DE
RESPONSABILIDADE NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA.
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Resposta aos Recursos
Deve ser observado se nas embalagens dos medicamentos constam: o nome do farmacêutico, o número do Conselho
Regional de Farmácia e a
unidade federativa na qual está inscrito.
Fonte: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA
ATENÇÃO BÁSICA INSTRUÇÕES TÉCINICAS PARA
A SUA ORGANIZAÇÃO
Na resolução citada pelo candidato consta: na seção I,Art 5º, inciso XVII : XVII - o nome do responsável técnico, número de
inscrição e sigla do Conselho Regional de Farmácia da empresa titular do registro;
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 32
Inscrição: 239613
Data do Envio: 10/10/22 20:03
Na questão nº32 não se pode descartar que houve um erro também no processo de Assistência ao Paciente, pode ser
considerado um incidente classificado como "Near Mis", que não causou dano ao paciente, mas houve a falha no processo
de assistência à ele.
Inscrição: 230105
Data do Envio: 13/10/22 13:03
A questão deixa claro que houve uma compra indevida de medicamento que não é utilizado no hospital em questão. Dessa
forma, se levarmos em consideração as etapas do ciclo da assistência farmacêutica (seleção, programação, aquisição,
armazenamento, distribuição e dispensação) percebemos que houve um erro na seleção (pois nem deveria fazer parte da
lista de medicamentos do hospital) ou posterior erro na licitação, adicionado-o incorretamente na lista de objetos licitados.
Entretanto a alternativa "seleção" não está disponível e a alternativa mais próxima do correto é a alternativa "A" "licitação"
pois a licitação foi realizada incorretamente antes mesmo da programação de compra.
A alternativa "E" é incorreta pois para haver um erro de programação o medicamento deveria ter sido corretamente
selecionado, ou seja, deveria fazer parte da relação de medicamentos do hospital.
Dessa forma ou o gabarito deve ser modificado para a letra "A" ou a questão deve ser anulada
Resposta aos Recursos
objtivos da programação:
. POR QUE PROGRAMAR
Para identificar as quantidades de medicamentos necessárias ao atendimento da demanda da população.
Para evitar compras e perdas desnecessárias, assim como descontinuidade no suprimento.
Para definir prioridades dos medicamentos a serem adquiridos, frente à disponibilidade de recursos.
A pergunta se refere a erros de processo, ou seja gestão do medicamento.
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Gerência Técnica de Assistência Farmacêutica.
Assistência Farmacêutica: instruções técnicas para a sua organização / Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de
S a ú d e .
Departamento de Atenção Básica. Gerência Técnica de Assistência Farmacêutica - Brasília: Ministério da Saúde
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 33
Inscrição: 226648
Data do Envio: 10/10/22 20:25
Diminuir os custos hospitalares são fatores que devem ser lembrados no controle de antimicrobianos, pois uma vez que se
inicia um antibiótico, devemos levar em consideração opções terapêuticas seguras e mais acessíveis sempre que possível,
por exemplo, um tratamento endovenoso que pode ser realizado a substituição para via oral, descalonamento de
antibioticos, são açoes no controle de antimicrobianos que trazem redução de custos para o serviço hospitalar. A redução de
custos hospitalares está envolvido sim na atividade de controle de antimiocrobianos.
Inscrição: 239613
Data do Envio: 10/10/22 20:26
A questão nº33 considera a alternativa I errada, diz que somente é necessário o uso da classe dos antimicrobianos quando
houver um diagnóstico de infecção, porém não é isso que diz o Consenso sobre o Uso Racional de Antimicrobianos do
Ministério da Saúde (Min. Saúde, Brasília, 2001)
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Nele está que que a antibioticoprofilaxia existe para garantir a alta qualidade na assistência a saúde, utilizada para prevenir
ou propagar infecções. Como por exemplo, em cirurgias, usa se antibiótico profilático.
Portanto a alternativa I está errada, a II seria para aumentar a seleção dos microorganismos resistentes para ter um controle
melhor. Sendo somente a alternativa III correta, porém não traz esta alternativa na questão.
Inscrição: 226007
Data do Envio: 10/10/22 20:29
Segundo a Diretriz Nacional Para Elaboração do programa de Gerenciamento de Antimicrobianos em Serviços de Saúde:
"Os antimicrobianos são a segunda classe de medicamentos mais utilizada
em hospitais e responsável por 20 a 50% das despesas hospitalares com
medicamentos, além de serem também prescritos em larga escala em nível
a m b u l a t o r i a l . " . . .
... "A implementação desses programas, além de visar aumentar a segurança do
paciente e garantir bons resultados clínicos do uso de antimicrobianos,
minimizando suas consequências não intencionais, tais como efeitos adversos e resistência microbiana, podem resultar
também na redução de custos para os
serviços de saúde." ...
..."A restrição antimicrobiana, realizada por meio da utilização de formulário
de restrição ou exigência de pré-autorização, é o método mais eficaz de controle
do uso de antimicrobianos15
.
Em situações especiais, como por exemplo, antimicrobiano reservado
para tratamento de bactérias multirresistentes, pode-se optar por um sistema de
pré-autorização com maior controle da prescrição, onde só é possível a liberação desse antimicrobiano pela farmácia após
contato do médico prescritor com os responsáveis pelo Programa dentro do serviço de saúde."
..."Consistem em boas práticas de prescrição de antimicrobianos, ao
diagnosticar uma infecção, definir qual antimicrobiano será usado, sua dose e o
intervalo entre elas, sua forma de preparo e administração e duração do
tratamento. Ainda, todas essas informações devem estar descritas na prescrição e no prontuário do paciente, visando sua
correta interpretação e a prevenção de erros de medicação."...
Sendo assim, todas as afirmações estão corretas, sendo a alternativa D o gabarito correto e não a alternativa A conforme
gabarito preliminar divulgado.
Inscrição: 225719
Data do Envio: 10/10/22 22:10
33. São pontos fundamentais que precisam ser lembrados no controle dos antimicrobianos:
I - Qualidade assistencial aos pacientes, em que se deve saber que somente é necessário o uso dessa classe de
medicamentos quando houver um diagnóstico de infecção.
II - Promover a pressão seletiva de antimicrobianos específicos para que se possa diminuir a seleção de microrganismos
r e s i s t e n t e s .
III - Diminuir os custos hospitalares que estão ligados diretamente ao uso de antimicrobianos. Assinale a alternativa que
contenha apenas as afirmações CORRETAS.
RESPOSTA GABARITO PROVISÓRIO: A – APENAS I ESTÁ CORRETA.
RECURSO: Questão I está incorreta, pois sabe-se que principalmente num ambiente hospitalar os antimicrobianos não
devem ser usados apenas nos casos de diagnóstico de infecções, seu uso é essencial para profilaxia em cirurgias.
Inscrição: 253814
Data do Envio: 10/10/22 22:31
A questão deve ser anulada, uma vez que o inciso I é uma assertiva incorreta. Senão vejamos, conforme preleciona o
Consenso sobre o uso de Antimicrobianos, pag. 20, a profilaxia clinica é indicada para prevenir o desenvolvimento de
infecção sintomatica ou a propagação da doença. A prevenção efeita pela administração de um antimicrobiano antes ,
durante ou imediatamente após a exposição a um agente infeccioso. Destarte, a questão deve ser anulada, na medida que o
inciso I alude que somente é necessário quando houver diagnostico de infecção, pois este pode ser usado como profilaxia
pós-cirurgica e até mesmo para profilaxia de algumas IST´s, após violência sexual, cujo não há um diagnostico de infecção,
mas tão somente exposição.
Inscrição: 240669
Data do Envio: 10/10/22 22:47
A alternativa (A) está incorreto pois o uso de antibióticos pode ser realizado para profilaxia. De forma geral, a
antibioticoprofilaxia cirúrgica está indicada para cirurgias contaminadas, potencialmente contaminadas e deve ser
considerada para cirurgias limpas para as quais a ocorrência de ISC traz consequências graves.
Bratzler DW, Dellinger EP, Olsen KM, Perl TM, Auwaerter PG, Bolon MK et al. and American Society of Health-System
Pharmacists; Infectious Disease Society of America; Surgical Infection Society; Society for Healthcare Epidemiology of
America. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. J Health Syst Pharm. 2013;70(3):195-283. doi:
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10.2146/ajhp120568.
Inscrição: 235065
Data do Envio: 12/10/22 20:21
A questão 33 trata-se do controle de antimicrobianos, a qual a mesma não considera considera a afirmação I correta, porém
a mesma está incorreta.
Afirmação I discorre: - Qualidade assistencial aos pacientes, em que se deve saber que SOMENTE é necessário o uso
dessa classe de medicamentos quando houver um diagnóstico de infecção.
Porém esta afirmação encontra-se equivocada, visto que os antibióticos também podem ser utilizados em casos de
profilaxia, muito utilizados em hospitalar de caráter profilático a cirurgias.
A RESOLUÇÃO RDC Nº 471, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, Dispõe sobre os critérios para a prescrição, dispensação,
controle, embalagem e rotulagem de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos de uso sob
prescrição, isoladas ou em associação, listadas em Instrução Normativa específica.
Dentre as definições trazidas pela resolução temos a de "antimicrobiano: Substância que previne a proliferação de agentes
infecciosos ou microorganismos ou que mata agentes infecciosos para prevenir a disseminação da infecção;" ou seja, uso
profilático (preventivo) e com diagnóstico de infecção.
A Diretriz Nacional para Elaboração de
Programa de Gerenciamento do Uso de
Antimicrobianos em Serviços de Saúde, também discorre sobre o uso profilatico dos antimicrobianos: "Os protocolos
hospitalares devem estabelecer o regime antimicrobiano de escolha, considerando a dose e a duração do tratamento para,
no mínimo, antibioticoprofilaxia cirúrgica, realização de procedimentos invasivos e para as seguintes infecções, de acordo
com a característica do serviço de saúde (...)".
Além disso, a PORTARIA Nº 2616, DE 12 DE MAIO DE 1998, que regulamenta a Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar, solicita que sejam realizados os indicadores do percentual de pacientes que usaram antimicrobianos (uso
profilático ou terapêutica) no período considerado.
Portanto, pode-se concluir que o uso de antimicrobianos não é SOMENTE em casos quando houver diagnostico de
infecção, tornando a assertiva I, incorreta.A questão 33 trata-se do controle de antimicrobianos, a qual a mesma não
considera considera a afirmação I correta, porém a mesma está incorreta.
Afirmação I discorre: - Qualidade assistencial aos pacientes, em que se deve saber que SOMENTE é necessário o uso
dessa classe de medicamentos quando houver um diagnóstico de infecção.
Porém esta afirmação encontra-se equivocada, visto que os antibióticos também podem ser utilizados em casos de
profilaxia, muito utilizados em hospitalar de caráter profilático a cirurgias.
A RESOLUÇÃO RDC Nº 471, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, Dispõe sobre os critérios para a prescrição, dispensação,
controle, embalagem e rotulagem de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos de uso sob
prescrição, isoladas ou em associação, listadas em Instrução Normativa específica.
Dentre as definições trazidas pela resolução temos a de "antimicrobiano: Substância que previne a proliferação de agentes
infecciosos ou microorganismos ou que mata agentes infecciosos para prevenir a disseminação da infecção;" ou seja, uso
profilático (preventivo) e com diagnóstico de infecção.
A Diretriz Nacional para Elaboração de
Programa de Gerenciamento do Uso de
Antimicrobianos em Serviços de Saúde, também discorre sobre o uso profilatico dos antimicrobianos: "Os protocolos
hospitalares devem estabelecer o regime antimicrobiano de escolha, considerando a dose e a duração do tratamento para,
no mínimo, antibioticoprofilaxia cirúrgica, realização de procedimentos invasivos e para as seguintes infecções, de acordo
com a característica do serviço de saúde (...)".
Além disso, a PORTARIA Nº 2616, DE 12 DE MAIO DE 1998, que regulamenta a Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar, solicita que sejam realizados os indicadores do percentual de pacientes que usaram antimicrobianos (uso
profilático ou terapêutica) no período considerado.
Portanto, pode-se concluir que o uso de antimicrobianos não é SOMENTE em casos quando houver diagnostico de
infecção, tornando a assertiva I, incorreta.
Inscrição: 250799
Data do Envio: 13/10/22 15:40
a alternativa correta para a questão é a letra E, pois antimicrobianos podem ser usados como profilaxia em diversos casos.
https://www.scielo.br/j/ram b/a/8jxHW yzvHf NHXQP7JDVh6Ht/?lang=pt
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/63395/Terap%C3%AAutica%20aplicada%20%C3%A0%20Odontologia_Pr
ofilaxia%20Antibi%C3%B3tica.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Número da questão: 33
Resposta aos Recursos
II-Promover (reduzir) a pressão seletiva de antimicrobianos específicos para que se possa diminuir a seleção de
microrganismos resistentes.
III-Diminuir

os custos hospitalares que estão ligados diretamente (OU INDIRETAMENTE) ao uso de antimicrobianos

FONTE:Farmacia e Controle das
Infecções Hospitalares, Pharmacia Brasileira nº 80 - Fevereiro/Março 2011
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 34
Inscrição: 245726
Data do Envio: 11/10/22 7:27
Nessa questão informa-se a potencia do medicamento "betametasona" e solicita o calculo da dose equivalente para o
medicamento "prednisona", porém os dados para o cálculo da miligrama/dia se refere a um terceiro medicamento
"dexametadona", faltando dados para o cálculo, impossível chegar a um resultado.
Inscrição: 239954
Data do Envio: 13/10/22 10:54
O enunciado compara as potências de betametasona e prednisona, sem fazer qualquer referência à forma farmacêutica e à
via de administração. A potência depende de diversos fatores, como as características e concentrações dos fármacos e a
base em que é veiculada BRASIL, 2002). Em seguida cita o tratamento recovery com uso de dexametasona IV. Segundo os
Cadernos de Atenção Básica Nº 9 - Dermatologia na Atenção Básica, a dexametasona de uso tópico é classificada como de
Potência Leve, enquanto betametasona é classificada como de Potência Média. A questão fica dúbia ao não especificar a
forma farmacêutico e via de administração da betametasona e da prednisona, farmacológica mente comparadas.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde . Departamento de Atenção Básica. Área Técnica de
Dermatologia Sanitária Dermatologia na Atenção Básica de Saúde / Cadernos de Atenção Básica Nº 9 / Série A - Normas de
Manuais Técnicos; n° 174. Brasília, DF – 2002.
Resposta aos Recursos
O enunciado diz "Considerando a potência anti-inflamatória da betamesona ser 6,25 vezes maior que a prednisona, qual
seria a dose equivalente de Prednisona para o paciente com Covid -19 finalizar seu protocolo Recovery", ou seja considerar
a potencia informada no enunciado e realizar o calculo.
(Dexametasona 6 mg IV ao dia) com prednisona em seu domicílio.
-A questão só solicita o cálculo, nenhuma outra análise é solicitada.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 35
Inscrição: 225719
Data do Envio: 10/10/22 22:26
QUESTÃO 35
A resolução - RDC nº 377, de 28 de abril de 2020 autoriza, em caráter temporário e excepcional, a utilização de "testes
rápidos" (ensaios imunocromatográficos) para a Covid-19 em farmácias, suspende os efeitos do § 2º do art. 69 e do art. 70
da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Considerando essa atualização, assinale a
alternativa CORRETA.
I - Cabe ao Farmacêutico Responsável Técnico entrevistar o solicitante do teste rápido em consonância com a instrução de
uso do teste e a sua respectiva janela imunológica, visando evidenciar a viabilidade da aplicação do teste específico
disponível no estabelecimento ao paciente.
II - Os resultados dos testes realizados pelas farmácias, quando positivos, devem ser informados às autoridades de saúde
competentes, por meio de canais oficiais estabelecidos.
III - A ocorrência de queixas técnicas associadas aos Testes Laboratoriais Remotos - TLR deve ser notificada pelo Sistema
de Notificações em Vigilância Sanitária (VIGIMED) disponível no site da Anvisa, em até sete dias de seu conhecimento.
GABARITO PROVISÓRIO: E – SOMENTE I ESTA CORRETA
RECURSO: Art. 5º DA RDC 377/2020: Os resultados dos testes realizados pelas farmácias, sejam positivos ou negativos,
devem ser informados às autoridades de saúde competentes, por meio de canais oficiais estabelecidos. Portanto a
afirmativa nº II também está correta, pois não exclui da frase a possibilidade do teste ser negativo, ou seja, quando positivo
devem ser informados às autoridades competentes. Desta maneira a alternativa correta seria letra B- SOMENTE I E II
ESTÃO CORRETAS.
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Número da questão: 35
Inscrição: 222785
Data do Envio: 12/10/22 13:46
Item II está correto, pois COVID positivo é de notificação obrigatória.
Inscrição: 235065
Data do Envio: 12/10/22 20:29
A questão 35 trata-se dos testes rapidos para COVID-19 que podem ser realizados por farmacêuticos.
Nesta questão a assertiva II discorre: Os resultados dos testes realizados pelas farmácias, quando positivos, devem ser
informados
às
autoridades
de
saúde
competentes,
por
meio
de
canais
oficiais
estabelecidos.
Esta questão esta fundamentada na RDC nº 377, de 28 de Abril de 2020, a qual discorre no Art. 5º "Os resultados dos testes
realizados pelas farmácias, sejam positivos ou negativos, devem ser informados às autoridades de saúde competentes, por
meio de canais oficiais estabelecidos".
Compreendida ambas as frases, a assertiva II não encontra-se incorreta, como foi considerada no gabarito, já que os testes
positivos devem ser informados as autoridades competentes. A alternativa encontraria-se incorreta se a assertiva colocasse
que SOMENTE testes positivos devem ser informados ou testes posivitos devem ser informados exceto testes negativos.
Assim não daria margem para interpretação. A falta da palavra NEGATIVOS na frase não exclui a possibilidade da questão
estar incorreta.
Inscrição: 239613
Data do Envio: 13/10/22 14:08
A RDC nº 377 de 28 abril de 2020, assim como a RDC 44 de 2009 não estão referidas no conteúdo programático do edital.
Peço respeitosamente, a anulação da questão.
Inscrição: 250799
Data do Envio: 13/10/22 15:40
a alternativa correta é a letra B. Na segunda afirmativa, não se exclui os resultados negativos, menciona (apenas)
"positivos", não tornando a questão incorreta por não estar mencionando "negativo".
Resposta aos Recursos
II-Os resultados dos testes realizados pelas farmácias, quando positivos (E NEGATIVOS), devem ser informados às
autoridades de saúde competentes, por meio de canais oficiais estabelecidos.
III-A ocorrência de queixas técnicas associadas aos Testes Laboratoriais Remotos - TLR deve ser notificada pelo Sistema
de Notificações em Vigilância Sanitária (VIGIMED) disponível no site da Anvisa, em até sete dias de seu conhecimento. O
CORRETO É NO NOTIVISA.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 36
Inscrição: 235065
Data do Envio: 12/10/22 20:46
A questão 36 trata-se de interações medicamentosas.
A assertiva A encontra-se correta, conforme gabarito. Porém a assertiva B também encontra-se correta, visto que a
assertiva B discorre da duplicidade terapêutica com a ingestão de benzodiazepínicos para ansiedade e para a insônia ao
deitar-se podendo ter efeito cumulativo, levando a sinergismo por somação. Esta correta, visto que a questão somente
estaria incorreta se o benzodiazepínico para ansiedade fosse tomado de manhã e o benzodiazepínico para insônia a noite,
assim não estaríamos falando sobre o sinergismo de somação, seria apenas um prolongamento de efeito. Porém, quando
não traz na questão que a ingestão de tais medicamentos seriam em horários diferentes, como na questão que coloca:
"INGESTÃO DE BENZODIAZEPÍNICO PARA A ANSIEDADE E OUTRO BENZODIAZEPÍNICO PARA INSÔNIA AO
DEITAR-SE" entende-se que ambos serão tomamos em conjunto, portanto, enquadram-se no efeito cumulativo que leva ao
sinergismo por somação.
Resposta aos Recursos
O sinergismo pode ocorrer com medicamentos que possuem os mesmos mecanismos de ação
(aditivo); que agem por diferentes modos (somação) ou com aqueles que atuam em diferentes
receptores farmacológicos (potencialização).
Fonte: https://doi.org/10.1590/S0080-62342001000100005
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 37
Inscrição: 226007
Data do Envio: 10/10/22 20:29
Segundo o Manual de Uso Racional de Medicamentos do Ministério da Saúde: "Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS),2 mais de 50% de todos os medicamentos são incorretamente prescritos, dispensados e vendidos; e mais de 50%
dos pacientes os usam incorretamente. Mais de 50% de todos os países não implementam políticas básicas para promover
uso racional de medicamentos. A situação é pior em países em desenvolvimento, com menos de
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Número da questão: 37
40% dos pacientes no setor público e menos de 30% no privado sendo tratados de acordo com diretrizes clínicas.
Vários fatores contribuem para isso: prescritores podem obter informação sobre tratamentos a partir das companhias
farmacêuticas em vez de reportarse a fontes baseadas em evidências; diagnósticos incompletos das doenças podem
resultar em inadequada escolha dos tratamentos; pacientes
buscam na internet versões de medicamentos caros com preços mais convidativos, mas de qualidade não assegurada. No
Brasil, o uso incorreto de medicamentos deve-se comumente a: polifarmácia, uso indiscriminado de antibióticos, prescrição
não orientada por diretrizes, automedicação inapropriada e desmedido armamentário
terapêutico disponibilizado comercialmente. O uso abusivo, insuficiente ou inadequado de medicamentos lesa a população e
desperdiça os recursos públicos.
O contrário dessa realidade constitui o que se denominou de uso racional de medicamentos, referindo-se “à necessidade de
o paciente receber
o medicamento apropriado, na dose correta, por adequado período de tempo, a baixo custo para ele e a comunidade”."
Sendo assim, as afirmações I, II e III estão corretas. Não havendo esta alternativa como opção de resposta, a questão deve
ser anulada.
Inscrição: 239613
Data do Envio: 10/10/22 20:29
Na questão, alternativa I deve ser considerada errada, pois deveria estar escrita que os prescritores obtém informações
sobre tratamentos a partir das companhias farmacêuticas, sendo assim contribuem para os medicamentos incorretamente
p r e s c r i t o s .
Sendo neste caso, somente a alternativa II correta, gabarito letra B.
Inscrição: 226648
Data do Envio: 10/10/22 20:56
Prescritores devem obter informação sobre tratamentos a partir das companhias farmacêuticas em vez de
reportar-se a fontes baseadas em evidências.
Alternativa errada, pois devem ser feita a busca pela informação em conjunto, a indústria e principalmente basear-se em
evidências, essa é a fonte mais rica e confiável de busca por tratamentos. A companhia farmacêutica não deve substituir as
evidências cientificas.
Inscrição: 240669
Data do Envio: 10/10/22 22:47
Os prescritores dever obter informações sobre tratamentos com fontes baseadas em evidencias como exemplo o up to date
e micromedex invalidando a alternativa do gabarito.
Inscrição: 253814
Data do Envio: 10/10/22 22:57
a questão deve ser alterada para letra b. Senão vejamos, conforme o artigo prelecionado pela douta Lenita Wannmacher,
(condutas baseadas em evidências sobre o medicamentos utilizados em Atenção Primária à Saúde, pag.1. A professora
alude que nos fatores contribuem para isso é que prescitores PODEM obter informação sobre tratamentos a partir das
companhias farmaceuticas em vez de reportar-se a fontes baseadas em evidências. Ocorre que o I da questão 37, ao
colocar o verbo DEVEM faz com que a questão torna-se prejudicada e, por conseguinte, FALSA. Na medida que possuem
signos linguísticos díspares quando presentes em legislações ou normas técnicas. o verbo DEVE exprime uma condição de
obrigatoriedade, ao revés, o verbo PODE exprime uma possibilidade. Nesse jaez, o verbo "devem" no inciso I torna a frase
falsa na sua completude.
Inscrição: 225847
Data do Envio: 11/10/22 8:53
Prescritores devem obter informação sobre tratamentos a partir das companhias farmacêuticas em vez de
reportar-se a fontes baseadas em evidência. PODE e DEVE existem diferenças Deve – indica um requisito; Convém – indica
uma recomendação; Pode – indica uma permissão/possibilidade ou capacidade.
Inscrição: 245726
Data do Envio: 11/10/22 11:02
Nessa questão o texto fala que segundo a Organização mundial da saúde..., e a questão pede apenas as afirmações
corretas, mas a banca coloca como correta a alternativa D, dizendo que está correto o item I que fala que os prescritores
"devem" obter informações sobre tratamentos a partir das companhias farmacêuticas, mas não é um "dever" do prescritor
essa prática, no manual de uso racional de medicamentos emitido pela ANVISA na página 9, o texto fala que os médicos
"podem" obter informações sobre tratamentos a partir das companhias farmacêuticas, que dá outro sentido a afirmativa, a
alternativa correta dessa questão é a B, onde afirma que somente o item II está correto. segue o link da ANVISA:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/uso_racional_medicamentos_temas_selecionados.pdf
Inscrição: 222785
Data do Envio: 12/10/22 14:24
Resposta correta seria B.
Pois não está correto afirmar que os prescritores buscam informações com as companhias farmacêuticas e que isso gera
erro de prescrição.
Além do uso da palavra "devem"que gera um erro, pois a informação não se apresenta precisa.
Inscrição: 239954
Data do Envio: 13/10/22 8:40
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O enunciado solicita assinalar a alternativa que contenha apenas afirmações corretas, sendo que a afirmação I não está
correta, pois prescritores não DEVEM obter informações sobre tratamentos a partir das companhias farmacêuticas em vez
de reportar-se a fontes baseadas em evidências, mas o fato de eles fazerem isso é um fator que contribui para o problema
que traz o enunciado (50% dos medicamentos prescritos incorretamente e 50% dos pacientes os usando incorretamente),
segundo estudo publicado de Wannmacher e Fuchs (2000).
WANNMACHER, L.; FUCHS, F.D. Conduta terapêutica embasada em evidências. Revista da Associação Médica Brasileira,
n. 46, v. 3, p. 237-241, 2000.
Inscrição: 249800
Data do Envio: 13/10/22 12:01
O gabarito provisório da questão 37, tem como correto a afirmação: - Prescritores devem obter informação sobre
tratamentos a partir das companhias farmacêuticas em vez de reportar-se a fontes baseadas em evidências. Informações
passadas através de propagandas médicas das companhias farmacêuticas podem ser utilizadas para ajudar na decisão
clínica, contudo, essas informações devem ser absorvidas com cuidado e comparada junto a evidências cientificas
confiáveis e nunca se sobressaindo a elas (LOPES, 2000; WANNMACHER E FUCHS, 2000).
Desse modo, solicito a anulação dessa alternativa como verdadeira e alteração do gabarito de letra “D” para “B”
R E F E R Ê N C I A S :
WANNMACHER, L; FUCHS, F, D. Conduta terapêutica embasada em evidências, Rev. Assoc. Med. Bras. n46. V 3,
setembro,2000.
Disponível
em:
https://www.scielo.br/j/ramb/a/wZs5xZJWNHLWzjgFdvR4srM/?lang=pt
LOPES, A, A. Medicina Baseada em Evidências: a arte de aplicar o conhecimento científico na prática clínica Rev Ass Med
Brasil. n 46, v3 p. 285 a 288.setembro, 2000. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/ramb/a/BBkKVMDFTg9BnkzdPqXKkGH/?format=pdf&lang=pt
Resposta aos Recursos
São fatores que contribuem para para o uso incorreto de medicamentos é a pergunta a ser respondida, as alternativas II e I
são fatores que promovem o uso incorreto, resposta deve ser mantida.
Fonte: texto de Lenita Wannmacher "Condutas Baseadas em Evidências
sobre Medicamentos Utilizados em
Atenção Primária à Saúde" Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos.
Uso racional de medicamentos: temas selecionados / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos – Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 38
Inscrição: 235065
Data do Envio: 12/10/22 21:09
A questão 38 trata-se de uma questão referente ao uso correto de medicamentos.
A questão sendo para marcar as incorretas, torna-se confusa, visto que solicita para que sejam marcadas aas questões
corretas quanto a forma incorreta de utilização de medicamentos.
Resposta aos Recursos
questão de interpretação do texto.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 39
Inscrição: 250799
Data do Envio: 13/10/22 15:40
A questão deve ser anulada, pois tem duas respostas corretas. Letra B e letra E, uma vez que, é durante uma consulta
farmacêutica que se faz a anamnese farmacêutica.
Resposta aos Recursos
De acordo com a resolução 583/2013 CFF
Consulta farmacêutica: atendimento realizado pelo farmacêutico ao paciente, respeitando os
princípios éticos e profissionais, com a finalidade de obter os melhores resultados com a
farmacoterapia e promover o uso racional de medicamentos e de outras tecnologias em saúde.
Decisão da Banca: Manter Questão

Página 259 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Fisioterapeuta-Manhã (Domingo)
Número da questão: 22
Inscrição: 247064
Data do Envio: 13/10/22 10:10
O l á ,
Querida banca, venho por meio deste solicitar a anulação da questão 22 da prova para o cargo de Fisioterapeuta, tendo em
vista que na alternativa II cita-se o termo "neutrófico" relacionado a indução da plasticidade sináptica, quando o correto
termo seria "NEUROtrófico", conforme o artigo científico publicado pela Revista Médica Brasileira tratando-se sobre o exato
tema, intitulado "Clinical importance of central neuroplasticity influenced by exercise: a narrative review" DOI:
1 0 . 1 4 2 4 2 / 2 2 3 6 - 5 1 1 7 . 2 0 1 6 v 5 1 n 3 4 a 2 8 6 p 2 3 7
(link de acesso:https://rbm.org.br/details/48/pt-BR/plasticidade-do-sistema-nervoso-central-influenciada-pelo-exercicio-fisico-i m p o r t a n c i a - c l i n i c a )
Agradeço pela compreensão.
Atenciosamente, Hévila Ruy
Resposta aos Recursos
Visto que o erro foi apenas de digitação, mas, ainda assim era possível identificar a resposta, entendo que deva ser mantida
a questão.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 23
Inscrição: 230198
Data do Envio: 12/10/22 12:20
Não existe junção da segunda oração com a primeira. Considerando que as questões I, II, III estão sendo vinculadas
APENAS a segunda oração, a alternativa I não pode ser considerada falsa.
De acordo com o livro Eletroterapia de Clayton, a estimulação elétrica neuromuscular é um recurso útil e válido, pois pode
SIM estimular indivíduos com lesão do neurônio motor periférico.
Inscrição: 224000
Data do Envio: 12/10/22 14:59
QUESTAO 23 PODE SER AVALIADA COMO TODAS AS ALTERNATIVAS CORRETAS TENDO EM VISAT QUE PODE SE
ESTIMULAR PACIENTES COMOO LESAO DE NEURONIO MOTOR PERIFERICO. COMO DEMOSTRA ESTUDOS
RELACIONADOS AO ASSUNTO EX:
Grégoire Courtine, neurocientista do Instituto Federal Suíço de Tecnologia (EPFL em inglês) e principal autor do estudo.
Um tratamento neurotecnológico revolucionário ajudou a reverter a paralisia de pacientes paraplégicos. O método foi
desenvolvido por cientistas suíços e funciona por meio da estimulação elétrica aplicada diretamente na medula, com o uso
de um implante sem fio.
Um tratamento neurotecnológico revolucionário ajudou a reverter a paralisia de pacientes paraplégicos. O método foi
desenvolvido por cientistas suíços e funciona por meio da estimulação elétrica aplicada diretamente na medula, com o uso
de um implante sem fio. Submetidos à abordagem experimental, três pacientes que sofriam com a paralisação dos
membros inferiores conseguiram caminhar em poucos meses. As descobertas foram divulgadas em dois estudos publicados
nas revistas britânicas Nature e Nature Neuroscience.
Os autores das pesquisas contam que estudos prévios com a estimulação elétrica ajudaram poucos pacientes paraplégicos
a reaver os movimentos parcialmente, percorrendo distâncias consideradas curtas. Nesses casos, assim que a eletricidade
era ;desligada;, os indivíduos retornavam imediatamento ao estado de paralisia. Em busca de resultados mais animadores,
os investigadores investiram na estimulação elétrica epidural (EES), técnica que já restaurou a locomoção em ratos com
lesão da medula espinhal.
A EES foi administrada em três homens com lesão medular crônica (sofrida havia mais de quatro anos) e paralisia parcial ou
completa dos membros inferiores. Mapas de ativação de neurônios motores e modelos simulados serviram para identificar
os padrões de estimulação para diferentes grupos musculares. A EES foi aplicada por um gerador de pulsos, controlado em
tempo real via comunicação sem fio e programado para ser coordenado com o movimento pretendido.
;O momento exato e a localização da estimulação elétrica são cruciais para o paciente produzir a locomoção específica
necessária. É também essa coincidência espaço-temporal que desencadeia o crescimento de novas conexões nervosas;,
explica, em comunicado, Grégoire Courtine, neurocientista do Instituto Federal Suíço de Tecnologia (EPFL em inglês) e
principal autor dos estudos. Para funcionar, a estimulação direcionada deve ser tão precisa quanto um relógio suíço. ;Em
nosso método, nós implantamos uma matriz de eletrodos sobre a medula espinhal que nos permite direcionar o movimento
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do indivíduo de acordo com os grupos musculares das pernas;, acrescenta Jocelyne Bloch, neurocirurgiã do Hospital
Universitário de Lausanne e responsável pelos implantes.
R a p i d e z
Segundo os pesquisadores, o maior desafio enfrentado pelos pacientes foi aprender como coordenar a intenção do cérebro
com a estimulação elétrica. Eles, porém, não demoraram muito para vencê-lo. Alguns dias após o início do tratamento,
evoluíram de andar em uma esteira para andar apoiados no chão ; nos dois casos, enquanto recebiam a EES. Na mesma
condição, também foram capazes de ajustar a elevação e o comprimento da passada. Eventualmente, os pacientes
conseguiam andar por até uma hora na esteira.
Após a reabilitação, os três voluntários puderam andar de forma independente (com apoio parcial ou com andador)
enquanto recebiam a estimulação elétrica epidural e recuperaram movimentos voluntários das pernas sem estarem
submetidos à EES. ;Todos os três participantes puderam andar com suporte de peso corporal após apenas uma semana e
melhoraram tremendamente em cinco meses de treinamento. O sistema nervoso humano respondeu ainda mais
profundamente ao tratamento do que esperávamos;, frisa Courtine.
P U B L I C I D A D E
Sem fadiga
A abordagem gerou resultados mais positivos do que técnicas similares anteriores devido à forma como a estimulação foi
feita. Além de mais minuciosa e de acompanhar os sinais de cada movimento dos pacientes, a abordagem usa estímulos
elétricos que não são contínuos. ;Dessa forma, ela promove a locomoção, preservando os sinais sensoriais provenientes
das pernas. Além disso, os pacientes não exibiam nenhuma fadiga muscular nas pernas, outro ponto positivo;, detalha
C o u r t i n e .
Renato Deusdara, neurocirurgião do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, e membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna,
concorda que o diferencial da técnica é a maneira minuciosa de estímulo de movimento. ;Os locais em que os eletrodos
foram implantados e essa estimulação em forma de looping fazem com que o aparelho refaça o movimento exato dos
músculos;, explica. ;Por exemplo, se você estiver em pé, vai ter de mexer a coxa e a batata da perna para se locomover.
Essa sequência é ;copiada; por meio desses estímulos;, ilustra.
O médico explica que essa mimetização é responsável pelos resultados obtidos, ainda que não ocorra a estimulação.
;Mesmo após quatro anos sem andar, que é o caso dos participantes do estudo, eles mantêm algumas vias relacionadas ao
movimento preservadas. O paciente retoma a forma de agir quando precisa se movimentar, é o que chamamo de noção
espacial. Ele consegue saber se o pé se movimenta mesmo de olho fechado;, detalha. ;É claro que alguns pacientes podem
não ter essa mesma preservação, depende do dano ocorrido na medula.;
Os autores do estudo ressaltam que mais voluntários precisam ser analisados para se considerar algumas especificidades
da técnica. A intenção da equipe é que a tecnologia esteja disponível em hospitais e clínicas. ;Estamos construindo uma
neurotecnologia para ser testada logo após a lesão ter ocorrido, quando o potencial de recuperação é alto, e o sistema
neuromuscular ainda não sofreu a atrofia que acompanha a paralisia crônica. Nosso objetivo é desenvolver um tratamento
amplamente acessível;, adianta Courtine.
Palavra de especialista
Futuro brilhante
;A tecnologia e a reabilitação avançaram ao ponto de pessoas com lesão medular poderem se levantar da cadeira de rodas
e começar a andar. Por muitos séculos, acreditamos que a paralisia devido à lesão da medula espinhal era incurável se
nenhuma recuperação ocorresse nos primeiros seis meses após o acidente. Mas, por meio de uma combinação de
tecnologia avançada que fornece estimulação elétrica diretamente para a medula espinhal e fisioterapia intensiva, pessoas
com lesão medular estão começando a andar novamente. Esses estudos mostram que alguns movimentos voluntários
persistiram mesmo quando a estimulação foi desligada. Esses resultados levam os autores a repensar a forma como vemos
e tratamos a lesão da medula espinhal e a plasticidade do sistema nervoso. Esses resultados demonstram claramente o
futuro brilhante para o tratamento da lesão medular;
Chet Moritz, pesquisador dos departamentos de Engenharia Elétrica e de Computação e de Medicina de Reabilitação,
Fisiologia e Biofísica da Universidade de Washington, em um artigo opinativo publicado na revista Nature
;Todos os três participantes puderam andar com suporte de peso corporal após apenas uma semana e melhoraram
tremendamente em cinco meses de treinamento;
Grégoire Courtine, neurocientista do Instituto Federal Suíço de Tecnologia (EPFL em inglês) e principal autor do estudo.
Inscrição: 247064
Data do Envio: 13/10/22 10:51
O l á ,
Querida banca, venho por meio deste solicitar o cancelamento da questão 23, tendo em vista que a alternativa I que
refere-se a eletroestimulação neuromuscular sendo capaz de estimular lesões de neurônio motor periférico, a priori
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apresentada como incorreta pela banca, é uma afirmativa correta.
Como comprovação, apresento-vos abaixo trechos retirados do artigo intitulado "Functional electrical stimulation (FES) and
neuronal plasticity:
a historical review" DOI: https://doi.org/10.5935/0104-7795.20120040 (link de acesso:
h t t p s : / / w w w . r e v i s t a s . u s p . b r / a c t a f i s i a t r i c a / a r t i c l e / v i e w / 1 0 3 7 3 1 ) .
"O impulso ortodrômico da FES ativa diretamente as fibras nervosas motoras, despolariza a membrana nervosa na junção
neuromuscular e acarreta uma contração do
músculo para compensar a fraqueza muscular, produzindo movimento e consequente
ativação dos receptores periféricos sensoriais articulares e musculares."
"O referido impulso antidrômico backfired é seguido por aferências sensoriais periféricas produzidas pela contração motora
involuntária coincidente, alcançada pela FES na periferia."
Agradeço pela compreensão.
Atenciosamente, Hévila Ruy
Resposta aos Recursos
A estimulação elétrica neuromuscular é um recurso muito útil para a reabilitação, porém, como limitação apresenta a lesão
de neurônio periférico motor, existe equipamento que realiza despolarização diretamente no tecido muscular, porém, a
denominação é de Estimulação Elétrica Muscular.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 24
Inscrição: 257346
Data do Envio: 10/10/22 22:34
Questão 24 de Fisioterapia
Gabarito: (D) Acupuntura e moxibustao, melhoram os sintomas da doença
Porém a letra (C) Antiinflamatório esteroides, são a primeira linha para o tratamento.
Logo a "C" é a correta. Sendo o tratamento padrão.
Acupuntura e moxibustão, pode ser um tratamento complementar.
Mas a "C é a mais correta".
Inscrição: 230198
Data do Envio: 12/10/22 12:26
Solicito anulação dessa questão, pois a resposta dela, trata-se de acupuntura e moxibustão, e o assunto MEDICINA
CHINESA, não está previsto em edital, tão menos que essa matéria trata-se de pós graduação, e não é exigido para o cargo
de fisioterapia.
Resposta aos Recursos
Houve problema no entendimento do edital, pois, consta de “modelos alternativos”, além disso, antiinflamatórios esteróides
não são a 1ª linha de atendimento. Zhu et al. The efficacy of moxibustion and acupuncture therapy for ankylosing spondylitis:
A protocol for an overview of systematic reviews and meta-analysis. Medicine 2021;100:15(e25179)
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 26
Inscrição: 220287
Data do Envio: 10/10/22 19:45
Em artigo publicado: Analgesic effects of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in patients with fibromyalgia: A
systematic review, tem como resultado :
"A maioria dos estudos observou diminuição da dor após a aplicação da TENS em pessoas com fibromialgia. Além disso, a
inclusão da TENS em programas de exercícios terapêuticos potencializa seu efeito.
A aplicação da TENS tem demonstrado eficácia semelhante ou superior a tratamentos como termoterapia, hidroterapia ou
sessão de massagem."
Portanto deve-se considerar como correta a resposta A, em que se afirma o uso do TENS apresenta vantagens frente ao
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controle/placebo e outras terapias.
Resposta aos Recursos
Na meta-análise apresentada, não há indícios de vantagens do uso deste recurso, é uma questão de interpretação de figura.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 220287
Data do Envio: 10/10/22 19:57
Em artigo científico :"Apoio social e qualidade de vida na perspectiva de pessoas que sofreram queimaduras
Social support and quality of life in the perspective of people that suffered burns
Lisiane Pinto Moraes1; Maria Elena Echevarría-Guanilo2; Caroline Lemos Martins3; Thaís Mirapalheta Longaray4; Larissa
do Nascimento5; Dione Lima Braz3; Luciara Fabiane Sebold2; Liliana Antoniolli6" Na discussão dos resultados é enfatizado
que :"A rotina após o acidente é reorganizada conforme sua condiçao física e estética atual visando à retomada de seus
afazeres rotineiros, que incluem a vida familiar, sexual e profissional, sendo necessária a reconstruçao de uma nova
imagem. Portanto a resposta C também é correta uma vez que deve levar-se em consideração se o individuo consegue ser
produtivo laboralmente, uma vez que ele almeja um retorno a rotina e se sentir produtivo é essencial.
Inscrição: 230198
Data do Envio: 12/10/22 13:06
Solicito anulação desta questão pois 2 alternativas estão corretas, dentre elas, a letra D, que não está como correta no
gabarito. De acordo com o Ministério da Saúde,RESOLUÇÃO-RDC Nº 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002 no
6.1-CONCEITUAÇÃO BÁSICA - a) Prática geral: aplicação das precauções universais (PU) a todos os pacientes, durante
todo o período de internação, independentemente do diagnóstico do paciente;
Resposta aos Recursos
Há um erro conceitual em ambas as solicitações, visto a amplitude solicitada dentro de cada aspecto apontado. Moraes et
al. Apoio social e qualidade de vida na perspectiva de pessoas que sofreram queimaduras. Rev Bras Queimaduras.
2016;15(3):142-7
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 30
Inscrição: 228726
Data do Envio: 11/10/22 23:20
Nesta questão, não foi considerada verdadeira a afirmativa I sobre as mais prevalentes doenças crônicas não transmissíveis
cardiovasculares serem isquemia cardíaca, acidente vascular cerebral e doenças vasculares sistêmicas. A Sociedade
Brasileira de Ag+ngiologia e cirurgia Vascular (vide https://sbacvsp.com.br/doencas-vasculares/) elenca a doença vascular
sistêmica como um conjunto de alterações multifatoriais mais prevalentes e caracterizada como crônica.
Os autores Oliveira et al. (2020) elencam as doenças cardiovasculares mais prevalentes e incluem as citadas na questão,
conforme pode ser conferido na referência OLIVEIRA, G. M. M. et al. Estatística Cardiovascular – Brasil 2020. Arquivos
Brasileiros da Cardiologia [online]. 2020, vol. 115, no. 3, ISSN: 0066-782X [viewed xx October 2020].
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 6 6 6 0 / a b c . 2 0 2 0 0 8 1 2 .
Diante das informações acima, solicito que o gabarito considere a afirmativa I como verdadeira; alterando o gabarito
definitivo para a alternativa "E", portanto, considerando todas as afirmações corretas.
Resposta aos Recursos
Para se tornar correta a afirmativa I, o texto deveria compreender a isquemia cardíaca, AVC e doenças vasculares
periféricas e não sistêmicas.
Hortêncio et al. Efeitos de exercícios físicos sobre fatores de risco cardiovascular em idosos hipertensos. Rev Bras Promoç
Saúde, Fortaleza, 2018;31(2):1-9.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 31
Inscrição: 250150
Data do Envio: 11/10/22 11:00
Na questão pergunta qual o musculo mais afetado na epicondilite lateral. Só que não tem só um musculo que é mais afetado
: Os músculos Extensor radial curto e longo do carpo são afetados igualmente , chegando até a afetar o extensor ulnar do
carpo na movimentação e dor também.
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Resposta aos Recursos
o músculo extensor radial longo do carpo não se origina no epicôndilo lateral, sendo que apenas após períodos longos de
cronificação pode ser afetado.Cohen, Motta Filho. Epicondilite lateral do cotovelo. Rev Bras Ortop. 2012;47(4):414-20.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 32
Inscrição: 228726
Data do Envio: 11/10/22 22:55
A questão está considerando como INCORRETO que o SUS não incorpora condições para que ocorram eventos agressivos
à saúde do trabalhador (afirmativa III). Ou seja, a questão está afirmando que o SUS promove condições para que ocorram
eventos agressivos à saúde do trabalhador.
Creio que a afirmativa III, já citada, foi escrita por engano contando com a palavra "não", por isso, solicito que a banca releia
a questão para se certificar que este não foi o caso.
Toda forma, a Lei 8080 de 1990, define a Vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS e de modo algum preconiza
ou favorece eventos agressivos à saúde do trabalhador; pelo contrário, inclusive, como podemos observar na referida lei, no
capítulo 1, no terceiro item do artigo sexto:
"Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades
que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das
condições de trabalho, abrangendo:
I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença
profissional e do trabalho;
II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos,
pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no
processo de trabalho;
III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da
normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento,
transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de
equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador;
IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;
V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os
riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados
de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de
demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;
VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do
trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas;
VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho,
tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e
VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição
de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição
a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores."
Dessa forma, solicito que seja ALTERADA a alternativa correta para letra "E", considerando todos os itens como correto.
Resposta aos Recursos
A afirmativa III é incorreta, conforme o próprio recurso aponta.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 33
Inscrição: 220287
Data do Envio: 12/10/22 18:44
As respostas A e B devem ser consideradas corretas uma vez que a expressão "parece ser" não se enquadra em afirmativa
que delimita algum resultado uma vez que depende então da opinião e do ponto de vista. Não é uma expressão que possa
ser usada para qualificar ou quantificar qualquer dado científico.
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Resposta aos Recursos
A expressão "parece ser" não implica em uma interpretação pessoal. As conclusões dessa revisão mostram que, apesar de
vários estudos na área ainda não se tem uma evidência forte sobre o uso de calçados e órteses para os pés. Contudo há
alguns indicativos científicos que ainda carecem de evidências. Nesse sentido, a expressão "parece ser", como já dito antes,
não significa uma opinião pessoal.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 37
Inscrição: 250150
Data do Envio: 11/10/22 11:06
Essa questão ficou confusa pois quaisquer variável: Debito cardiaco, Lei de frank-sarling com volume diastolico final
influenciam na pré carga. Teria mais de uma alternativa.
Resposta aos Recursos
Não, não teria. Os conceitos de fisiologia e a da fisiologia do exercício trazem que a pré-carga (que está relacionada
principalmente à mudanças no volume) é determinada em última instância pelo volume diastólico final
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 38
Inscrição: 257346
Data do Envio: 10/10/22 22:42
Questão 38 de Fisioterapia
A resposta correta, segundo o Gabarito, letra (D), afirma que o uso de Desfibrilador, automático externo é uma atribuição do
Fisioterapeuta. Contudo o profissional não estuda o seu uso durante toda a graduação.
Sendo uma atribuição de qualquer profissional da saúde que faz curso de primeiros socorros, mas não é atribuição do
F i s i o t e r a p e u t a .
Inclusive nas buscas que fiz, afirma que o aparelho só é usado por Médicos e/ou enfermeiros.
Att.,
Resposta aos Recursos
O fato das universidades não ofertarem o treinamento quanto ao uso do desfibrilador durante a graduação não exime o
profissional fisioterapeuta de ter esse conhecimento ao trabalhar com reabilitação cardíaca, inclusive pelo risco que o
exercício gera para este tipo de paciente e que tal conhecimento técnica pode implicar na perda da vida do paciente. E em
respaldando a questão, essa orientação foi retirada da própria diretriz de reabilitação cardíaca:
Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular – 2020
Realização: Departamento de Ergometria, Exercício, Cardiologia Nuclear e Reabilitação Cardiovascular da
Sociedade Brasileira de Cardiologia
Conselho de Normatizações e Diretrizes (2020-2021): Brivaldo Markman Filho, Antonio Carlos Sobral Sousa,
Aurora Felice Castro Issa, Bruno Ramos Nascimento, Harry Correa Filho, Marcelo Luiz Campos Vieira
Coordenador de Normatizações e Diretrizes (2020-2021): Brivaldo Markman Filho
Coordenadores da Diretriz: Tales de Carvalho e Mauricio Milani
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 39
Inscrição: 226704
Data do Envio: 10/10/22 21:51
A questão trata de terapêuticas que são aceitas na reabilitação pós-parto, porém não especifica a população. Neste caso,
deve ser considerado que nem todas as puérperas podem realizar exercícios físicos logo após o parto, e portanto, nem
todas são globalmente aceitas.
Temos, por exemplo, o posicionamento dos especialistas que dizem que o retorno ao exercício físico deve ser realizado em
torno de 6 semanas após o parto cesariano e em torno de 4 semanas após o parto vaginal.
Os exercícios de fortalecimento podem ser realizados, porém nem todos, e isso não está especificado na questão. Temos,
por exemplo, que os exercícios de flexão do tronco (abdominais tradicionais), causam riscos de aumento da diástase dos
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músculos retos abdominais, e trata-se de um exercício de fortalecimento, e portanto, o item III não está totalmente correto.
Os exercícios aeróbicos também podem ser realizados, porém, não de modo abrupto, deve ser realizado de intensidade leve
a moderada, e na questão, não é especificado, e portanto, o item I não está totalmente correto.
Ainda, segundo o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, a prática do exercício no puerpério deve ser
realizada com indicação e liberação do médico responsável, sendo que em diversas condições o exercício físico não deve
ser realizado, como no caso de Doenças respiratórias graves; Doenças cardíacas graves com intolerância ao exercício
físico; Arritmia grave ou descontrolada; Descolamento de placenta; Restrição no crescimento intrauterino; Trabalho de parto
prematuro ativo; Sangramento; Pré-eclâmpsia (pressão alta antes do parto) grave.
Concluindo, como a pergunta em questão não deixou claro que as estratégias terapêuticas são globalmente aceitas
somente para gestantes que não possuam riscos, temos que a questão deve ser reconsiderada.

CAMPOS, M. DOS S. B.; BUGLIA, S.; COLOMBO, C. S. S. DE S.; et al. Posicionamento sobre Exercícios Físicos na
Gestação e no Pós-Parto – 2021. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 117, p. 160–180, 2021. Disponível em:
<http://www.scielo.br/j/abc/a/xt6df4vkWPZ9fjtX3rNpDHy/?lang=pt>. Acesso em: 10/10/2022.
Conheça o primeiro Guia de Atividade Física para a População Brasileira. .Disponível em:<https://www.gov.br/saude/pt-br/as
suntos/saude-brasil/eu-quero-me-exercitar/noticias/2021/conheca-o-primeiro-guia-de-atividade-fisica-para-a-populacao-brasil
eira>. Acesso em: 10/10/2022.
Resposta aos Recursos
Embora as alternativas sejam respaldadas pela literatura (EXEMPLO: Walking for health during pregnancy: A literature
review and considerations for future research), é justo o argumento que a população para quem o processo terapêutico se
destina deveria estar explicitado na pergunta.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Matéria: Gestor Público-Manhã (Sábado)
Número da questão: 21
Inscrição: 242201
Data do Envio: 10/10/22 20:49
A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não consta no conteúdo específico do Cargo Gestor
Público, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022. Peço ANULAÇÃO da questão.
Resposta aos Recursos
Está implicita no seguinte texto do conteúdo:
"Gestão Financeira: orçamento e execução orçamentária".
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 22
Inscrição: 242201
Data do Envio: 10/10/22 20:49
A Lei Federal nº 4320/64 não consta no conteúdo específico do Cargo Gestor Público, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022.
Peço ANULAÇÃO da questão.
Resposta aos Recursos
Está implicita nesses textos do conteúdo:
"Gestão de Materiais e Patrimônio: compras públicas..."
"Gestão Financeira: orçamento e execução orçamentária; modalidades de compras e contratações de serviços na
administração pública;"...
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 23
Inscrição: 257684

Data do Envio: 13/10/22 15:13

Página 266 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
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Número da questão: 23
o gabarito preliminar afirma que a questão correta seria a alternativa (E), a qual afirma que a iniciativa do PPA é do Poder
Executivo. Ocorre que a legislação prevê sim os casos de Emenda ao PPA, vejas a Lei Orgânica Municipal ( a qual inclusive
correlaciona a matéria constitucional do Art. 165).
"Art. 124 Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos
adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal.
§ 1º Caberá as Comissões Técnicas da Câmara Municipal:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo
Prefeito Municipal!
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas previstos nesta Lei Orgânica e exercer o acompanhamento e a
fiscalização orçamentária.
§ 2º As emendas ao projeto de lei orçamentária serão apresentadas na Comissão competente, que sobre elas emitirá
parecer e serão apreciadas pelo Plenário, na forma regimental;
§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual e aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados
c a s o :
I - sejam compatíveis com plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas as provenientes de anulação de despesas, excluídas as que
incidem sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço de dívida.
III - sejam relacionadas com:
a) correção de erros e omissões;
b) dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aceitas quando incompatíveis com o plano
p l u r i a n u a l . " .
Assim sendo, tanto as emendas, quanto o veto SÃO ALTERAÇÕES, que podem sim ser tomadas pelo Poder Legislativo,
inclusive um dos requisitos quando for o caso é é a indicação da fonte de recursos. Desta maneira a alternativa mais correta
seria a alternativa (D)
Resposta aos Recursos
Os projetos de lei sobre o PPA são de iniciativa do Poder Executivo, cabendo ao Legislativo Municipal somente a sua
apreciação.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 24
Inscrição: 249371
Data do Envio: 11/10/22 8:43
RECURSO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO
CARGO: Gestor Público
QUESTÃO: 24 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO PÚBLICO
TEXTO DO RECURSO: O o texto da questão tem um erro de digitação que fica incompreensível de qual lei esta se
tratando, lei 8.666/1999 ou 8.666/1993, já que um grande número de questões deste concurso são pautadas em numero e
ano de publicação de leis, peço a anulação da questão por não ficar claro de qual lei se trata.
Inscrição: 251818
Data do Envio: 11/10/22 19:15
Prezada banca examinadora,
Quando da realização da prova objetiva de Gestor Público constatei que houve um equívoco por parte desta culta banca, no
que se refere a grafia de que se trata da questão 24. O n° da Lei está: 8.666/19993, ou seja, há um nove a mais na escrita,
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Matéria: Gestor Público-Manhã (Sábado)
Número da questão: 24
tornando portanto, a questão incorreta. Pede e espera-se a anulação da referida questão.
Resposta aos Recursos
Aceitamos a anulação da questão pelo simples fato da citação do ano da lei estar com um "9" a mais, mas a alegação de
que "fica incompreensivel de qual lei 'esta' se tratando" é a mesma coisa que não aceitarmos seu recurso porquê o vosso
texto do recurso não colocou o acento no "está"..
As modalidades de licitação, de acordo com a Leis Federais nº 8.666/19993 e 10.520/2002 :
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 25
Inscrição: 242201
Data do Envio: 10/10/22 20:47
O Decreto-Lei Federal nº 200/67 não consta no conteúdo específico do Anexo IV, do Edital nº 001/2022, do Cargo Gestor
Público. Peço ANULAÇÃO da questão.
Inscrição: 230197
Data do Envio: 11/10/22 19:58
o gabarito dá como correta a alternativa "C", no entanto, as autarquias também podem ter personalidade jurídica pública.
https://concla.ibge.gov.br/estrutura/natjur-estrutura/natureza-juridica-2016/1-administracao-publica.html
Inscrição: 240089
Data do Envio: 13/10/22 14:57
Prezado examinador,
A questão trata-se da composição da Administração Pública Federal. Nesse sentido, percebe-se que a banca ao expor as
entidades pertencentes a administração indireta, de forma infeliz, não estabelece o advérbio “apenas” que delimita
determinado campo, tendo o mesmo sentido de somente, exclusivamente etc. Sendo assim, em que pese a afirmativa mais
completa seja a letra C (Gabarito da questão), as alternativas D (que aponta que a administração federal compreende em
sua esfera indireta as Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista) e E (que aponta que a
administração federal compreende em sua esfera indireta as Autarquias, Empresas Públicas e Fundações Públicas) estão
corretas, por falta do advérbio apenas nessas alternativas.
Diante do exposto, considerando que há mais de uma afirmativa correta, imperioso se faz anular a questão 25.
Resposta aos Recursos
Administração pública: organização administrativa Está implicita nesse texto co conteúdo: "– centralização e
descentralização; administração direta e indireta, composição, categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica na
administração indireta (autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas)"...
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 26
Inscrição: 240898
Data do Envio: 10/10/22 19:51
A questão 26 deve ser anulada, pois o enunciado da questão está incorreto. Conforme artigo 5°, inciso III, da LRF, seção III,
*Da Lei Orçamentária Anual* e não da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Inscrição: 242201
Data do Envio: 10/10/22 20:49
A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não consta no conteúdo específico do Cargo Gestor
Público, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022. Peço ANULAÇÃO da questão.
Inscrição: 238124
Data do Envio: 11/10/22 17:08
Ilustríssima banca examinadora do Concurso Público Municipal de Guaratuba (Edital 001) para provimento do cargo de
Gestor Público.
Solicito, respeitosamente, que seja analisado novamente o edital do referido concurso, pois foi exigida uma questão cujo
conteúdo não se encontra previsto no programa do edital.
Trata-se da questão no 26, que cobra conhecimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 101/2000, matéria não
contemplada no edital para o cargo de Gestor Público.
Saliento que ter cobrado o conteúdo de LRF para o cargo de Gestor Público acabou ferindo o princípio da razoabilidade,
tendo em vista que a lei estava expressamente prevista no edital (do mesmo concurso) para Contador, mas não para o
cargo de Gestor Público.
Vide edital para Contador: ... Responsabilidade Fiscal: Conceitos Gerais, campos de atuação, regimes contábeis, Princípios
e Fundamentos Legais, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP... Finalidades,
Objetivos, Abrangência, Formas e Tipos de Auditoria Governamental, Normas Fundamentais de Auditoria, Plano/Programa,
Técnicas, Achados e Evidências de Auditoria, Papéis de Trabalho, Parecer e Relatório de Auditoria. Lei Complementar
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Número da questão: 26
101/2000 (Lei de responsabilidade fiscal) e alterações.
No cargo de Gestor Público a referida lei não está prevista.
Inscrição: 257684
Data do Envio: 13/10/22 14:54
A questão de conhecimentos específicos se trata de conhecimentos da Lei Complementar Federal 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal). Ocorre que tal Legislação NÃO ESTÁ RELACIONADA no Edital em questão. A única menção a
Legislação do edital está na matéria de LICITAÇÕES. A referida Lei Complementar apresenta o seguinte preâmbulo
"Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências."
Assim sendo, visto que tal legislação não estava relacionada no edital, tal matéria não poderia ser cobrada na prova do
concurso, principalmente porque a questão versa especificamente sobre o teor da letra de lei, TAL QUESTÃO DEVE SER
ANULADA.
Resposta aos Recursos
A questão reporta-se especificamente ao disposto no inciso III, do artigo 5º da LRF. Eis tal disposição:
"III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida,
serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias...".
Portanto não há nada de irregular na questão.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 230197
Data do Envio: 11/10/22 20:14
DE ACORDO COM O DECRETO Nº 10.922, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021, OS VALORES FORAM ATUALIZADOS,
NESSA QUESTÃO NÃO HÁ OPÇÃO CORRETA.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10922.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2010.922
%2C%20DE%2030%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202021&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20atualiza%C3%A7%C
3%A3o%20dos,que%20lhe%20confere%20o%20art.
Inscrição: 240089
Data do Envio: 13/10/22 14:57
Prezado examinador,
A questão de número 27 possui a necessidade de anulação, pois o valor trazido pelas alternativas estão incorretos, sendo
assim, não possuindo nenhuma alternativa correta para marcação.
Inicialmente, a nova lei de licitações estipulou que o limite de valor de dispensa de licitação fosse de R$100 mil no caso de
obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores.
No entanto, a Lei nº14.133/21 previu a necessidade da atualização constante dos valores. Por isso, a cada 1º de janeiro,
haverá reajuste feito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou pelo índice que venha a
s u b s t i t u í - l o .
Dessa forma o limite do valor de dispensa de licitação em 2022 passa a ser de R$ 108.040,82 (cento e oito mil quarenta
reais e oitenta e dois centavos) para obras e serviços de engenharia.
Diante disso, vê-se a necessidade de anulação da presente questão.
Inscrição: 257684
Data do Envio: 13/10/22 15:24
A questão trata do artigo 75, I da Lei Federal 14.133/2021. requerendo os valores limites para dispensa de licitação. Ocorre
que os valores em questão foram alterados pelo Decreto 10922/2021 de 30/12/2021, sendo correto o valor de R$
108.040,82 (cento e oito mil quarenta reais e oitenta e dois centavos). Tal opção inexiste na questão, assim sendo tal
questão DEVE ser ANULADA.
Resposta aos Recursos
De fato houve atualização dos valores da lei Federal nº 14.133/2021 pelo Decreto Federal n° 10.922, de 30 de deembro de
2021.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 28
Inscrição: 242201
Data do Envio: 10/10/22 20:49
A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não consta no conteúdo específico do Cargo Gestor
Público, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022. Peço ANULAÇÃO da questão.
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Matéria: Gestor Público-Manhã (Sábado)
Número da questão: 28
Inscrição: 238124
Data do Envio: 11/10/22 17:15
Venho, respeitosamente, solicitar que a questão 28 da prova para Gestor Público seja analisada, pois seu conteúdo não
estava previsto em edital. O enunciado da questão cita trechos na íntegra da Lei de responsabilidade Fiscal (LRF), incluindo
artigo, inciso e alínea, porém a referida lei (LRF 101/2000) não estava prevista no conteúdo programático do certame.
Tendo em vista a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança jurídica, venho
requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Resposta aos Recursos
Está implicita nos seguintes textos do conteúdo:
”auxiliando na programação e na avaliação dos resultados para o aperfeiçoamento da qualidade do processo gerencial do
M u n i c í p i o ”
“Políticas públicas: planejamento, monitoramento e avaliação. – Políticas Pública: formulação, implementação,
monitoramento e controle”
“Gestão Financeira: orçamento e execução orçamentária”
“Avaliação e gerenciamento de resultados para o aperfeiçoamento da qualidade, gestão de qualidade, Plano Pluri anual,
PPA, LOA e LDO e execução dos mesmos”
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 29
Inscrição: 242201
Data do Envio: 10/10/22 20:50
A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não consta no conteúdo específico do Cargo Gestor
Público, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022. Peço ANULAÇÃO da questão.
Inscrição: 238124
Data do Envio: 11/10/22 17:16
Ilustríssima banca examinadora do Concurso Público Municipal de Guaratuba (Edital 001) para provimento do cargo de
Gestor Público.
Solicito, respeitosamente, que seja revisto edital do referido concurso, pois foi exigida na prova uma questão cujo conteúdo
não se encontra previsto no programa.
Trata-se da questão no 29, que exige conhecimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), matéria não contemplada no
edital para Gestor Público.
A LRF estava sim prevista expressamente no conteúdo para o cargo de Contador, mas não para Gestor Público. Tendo em
vista a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança jurídica, venho requerer a
anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Inscrição: 240577
Data do Envio: 12/10/22 15:11
Solicito a anulação da questão.
Ao citar o artigo 17, as respostas possuem a literalidade das condições porém não cita o número de "exercícios" conforme a
lei e sim o número de anos.
Resposta aos Recursos
Está no contexto a seguir:
”auxiliando na programação e na avaliação dos resultados para o aperfeiçoamento da qualidade do processo gerencial do
M u n i c í p i o ”
“Políticas públicas: planejamento, monitoramento e avaliação. – Políticas Pública: formulação, implementação,
monitoramento e controle”
“Gestão Financeira: orçamento e execução orçamentária”
“Avaliação e gerenciamento de resultados para o aperfeiçoamento da qualidade, gestão de qualidade, Plano Pluri anual,
PPA, LOA e LDO e execução dos mesmos”
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 30
Inscrição: 242201
Data do Envio: 10/10/22 20:50
A Resolução do Senado Federal nº 40/2001 não consta no conteúdo específico do Cargo Gestor Público, do Anexo IV, do
Edital nº 001/2022. Peço ANULAÇÃO da questão.
Inscrição: 240089
Data do Envio: 13/10/22 14:35
A questão trata da Resolução do Senado Federal, em relação a Divida Consolidada Liquida dos Municípios.
Ocorre que a cobrança da supracitada Resolução destoa em muito do conteúdo programático do edital. Em que pese conste
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Número da questão: 30
no edital “Gestão Financeira: orçamento e execução orçamentária”, cobrar do candidato a Resolução 40/2001 caracteriza-se
injusta forma de cobrança, não podendo ser esperado do candidato a atenção para tal tópico diante do contido no edital.
Nesse sentido, assim consta na emenda do edital:
“GESTOR PÚBLICO
Políticas públicas: planejamento, monitoramento e avaliação. – Políticas Pública: formulação, implementação,
monitoramento e controle. Gestão de Processos: desenho, análise e racionalização; Gestão Estratégica na Administração
Pública: objetivos, planejamento, implementação e controle; Gestão de Pessoas em Organizações Públicas: liderança,
motivação, mudança, formação de equipes e avaliação de desempenho; Gestão de Materiais e Patrimônio: compras
públicas, gestão de patrimônio público, gestão de estoque e movimentação de materiais; Gestão de Tecnologias da
Informação: sistemas de gestão na administração pública, gestão do conhecimento, sistemas de apoio à tomada de decisão;
Gestão Financeira: orçamento e execução orçamentária; modalidades de compras e contratações de serviços na
administração pública; Gestão da diversidade: cotas, políticas, ações e programas, ética no serviço público; setores da
administração pública Cultura Organizacional, Sistema 5S, Desenvolvimento Sustentável, Avaliação e gerenciamento de
resultados para o aperfeiçoamento da qualidade, gestão de qualidade, Plano Pluri anual, PPA, LOA e LDO e execução dos
mesmos. Programas e projetos e identificação de fontes de recursos, estratégias de implementação de projetos, Normas de
licitação – Leis e instruções normativas referentes aos procedimentos licitatórios, Administração pública: organização
administrativa – centralização e descentralização; administração direta e indireta, composição, categorias de entidades
dotadas de personalidade jurídica na administração indireta (autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista,
fundações públicas); princípios que regem a administração pública, princípios que regem a administração pública,
responsabilidade civil do estado. Correspondência e atos oficiais: Alvará, ata, certidão, circular, convenio, decreto, despacho,
edital, estatuto, memorando, oficio, ordem de serviço, parecer, portaria, regimento, relatório, resolução e requerimento.”
A inclusão de temas não exigidos em edital afronta o princípio da publicidade, já que, como se sabe, a Administração, na
formulação das questões de prova de concurso público, vincula-se às regras estabelecidas no instrumento convocatório.”
Em vista do exposto, em sede de recurso à questão, tendo em vista que o conhecimento exigido para sua resolução não
constava do edital de abertura de inscrições do concurso, requer o candidato que a questão 30 seja ANULADA”.
Resposta aos Recursos
Está incluso no texto a seguir do conteúdo:
”auxiliando na programação e na avaliação dos resultados para o aperfeiçoamento da qualidade do processo gerencial do
M u n i c í p i o ”
“Políticas públicas: planejamento, monitoramento e avaliação. – Políticas Pública: formulação, implementação,
monitoramento e controle”
“Gestão Financeira: orçamento e execução orçamentária”
“Avaliação e gerenciamento de resultados para o aperfeiçoamento da qualidade, gestão de qualidade, Plano Pluri anual,
PPA, LOA e LDO e execução dos mesmos”
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 31
Inscrição: 240898
Data do Envio: 10/10/22 20:35
A questão 31 deve ser anulada, pois apresenta duas opções certas de respostas a C, gabarito da questão e a B, que
também está correta.
Inscrição: 220872
Data do Envio: 13/10/22 12:52
Recurso sobre a questão 31( específicas)
A alternativa B também está correta pois o empenho em regra deve ser anterior à liquidação da despesa, a execução da
despesa é composta por três estágios
- Empenho: garantia de que uma parcela suficiente da dotação orçamentária foi reservada para a posterior liquidação dos
compromissos assumidos. Dá início à relação contratual entre o setor público e os fornecedores de bens e serviços. Não
pode haver despesa sem prévio empenho.
- Liquidação: verificação de que a despesa foi regularmente empenhada e de que a entrega do bem ou serviço foi realizada
de maneira satisfatória. Tem por objetivo apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a
quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Não representa a quitação ou o pagamento do bem ou
s e r v i ç o .
- Pagamento: ato por meio do qual o Poder Público ou a entidade estatal efetiva o pagamento, mediante emissão de ordem
bancária ou cheque nominativo em favor do credor, ao representante da empresa responsável pelo fornecimento realizado,
recebendo deste a devida quitação. É o último estágio da execução, e só pode ocorrer após a liquidação.
Fonte: https://www.camara.leg.br/noticias/102424-entenda-o-processo-de-execucaohttps://www.portaltransparencia.gov.br/entenda-a-gestao-publica/execucao-despesa-publica#:~:text=O%20QUE%20SIGNIFI
CA%20EXECUTAR%20A,entregue%20ou%20o%20servi%C3%A7o%20conclu%C3%ADdo.
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Matéria: Gestor Público-Manhã (Sábado)
Número da questão: 31
Resposta aos Recursos
São respostas distintas. A d "b" trata-se da liquidação e, a da "c" do evento. São coisas distintas.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 32
Inscrição: 242201
Data do Envio: 10/10/22 20:50
A Portaria Interministerial 163/2001 não consta no conteúdo específico do Cargo Gestor Público, do Anexo IV, do Edital nº
001/2022. Peço ANULAÇÃO da questão.
Inscrição: 257684
Data do Envio: 13/10/22 14:57
A questão de conhecimentos específicos se trata de conhecimentos da Portaria Interministerial 163/2001. Ocorre que tal
Norma NÃO ESTÁ RELACIONADA no Edital em questão. A única menção a Legislação do edital está na matéria de
LICITAÇÕES. A referida Portaria apresenta o seguinte preâmbulo "Dispõe sobre normas gerais de consolidação das
Contas Públicas no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, e dá outras
p r o v i d ê n c i a s . "
Assim sendo, visto que tal Norma não estava relacionada no edital, tal matéria não poderia ser cobrada na prova do
concurso, principalmente porque a questão versa especificamente sobre o teor da letra da norma, TAL QUESTÃO DEVE
SER ANULADA.
Resposta aos Recursos
”auxiliando na programação e na avaliação dos resultados para o aperfeiçoamento da qualidade do processo gerencial do
M u n i c í p i o ”
“Políticas públicas: planejamento, monitoramento e avaliação. – Políticas Pública: formulação, implementação,
monitoramento e controle”
“Gestão Financeira: orçamento e execução orçamentária”
“Avaliação e gerenciamento de resultados para o aperfeiçoamento da qualidade, gestão de qualidade, Plano Pluri anual,
PPA, LOA e LDO e execução dos mesmos”
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 33
Inscrição: 242201
Data do Envio: 10/10/22 20:50
A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não consta no conteúdo específico do Cargo Gestor
Público, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022. Peço ANULAÇÃO da questão.
Inscrição: 238124
Data do Envio: 11/10/22 17:32
Ilustríssima banca examinadora do Concurso Público Municipal de Guaratuba (Edital 001) para provimento do cargo de
Gestor Público.
Solicito, respeitosamente, que seja analisado novamente edital do referido concurso, pois foi exigida na prova uma questão
cujo conteúdo não se encontra previsto no programa do edital. Trata-se da questão número 33, que exige conhecimentos da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), incluindo citações na íntegra da lei 101/2000, e sua matéria não estava contemplada
em edital.
Tendo em vista a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança jurídica, venho
requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Resposta aos Recursos
Está implicita no texto a seguir do conteúdo:
”auxiliando na programação e na avaliação dos resultados para o aperfeiçoamento da qualidade do processo gerencial do
M u n i c í p i o ”
“Políticas públicas: planejamento, monitoramento e avaliação. – Políticas Pública: formulação, implementação,
monitoramento e controle”
“Gestão Financeira: orçamento e execução orçamentária”
“Avaliação e gerenciamento de resultados para o aperfeiçoamento da qualidade, gestão de qualidade, Plano Pluri anual,
PPA, LOA e LDO e execução dos mesmos”
Decisão da Banca: Manter Questão
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Matéria: Gestor Público-Manhã (Sábado)
Número da questão: 34
Inscrição: 250784
Data do Envio: 11/10/22 15:24
Questão em desacordo com o edital para "conhecimentos específicos".
Conteúdo na questão não consta em edital.
Inscrição: 221626
Data do Envio: 11/10/22 15:40
Na referida questão a pergunta era o número da Lei que instituiu o PPA e a data em que a Lei foi publicada no Diário Oficial
de Guaratuba. Embora a data da lei seja 26 de outubro de 2021 ela foi publicada no jornal oficial posteriormente.
Inscrição: 240089
Data do Envio: 13/10/22 14:46
Prezado examinador,
A questão de numero 34 possui a necessidade de alteração de gabarito ou anulação, veja-se: o enunciado da questão pede
o dia da publicação da Lei 1.904/2022 no Diário Oficial do Município de Guaratuba. "Em ... de outubro de 2021, no Diário
Oficial de Guaratuba, foi publicada a lei..."
A publicação da referida lei aconteceu em 28 de outubro de 2021 e não em 26 de outubro de 2021 como colocado no
gabarito da questão.
Sendo assim, a questão é dúbia merecendo ser anulada. Nesse sentido, a questão possibilita interpretações divergentes
quanto ao real comando da questão, pois deixando a expressão "..." a questão deixa o candidato em dúvida se o dia
requerido após a lei seria o dia em que o diário oficial foi publicado, sendo dia 28, ou o dia efetivo da lei, dia 26.
Dessa forma, vê a necessidade de alterar o gabarito para a letra "a" ou que a questão seja anulada.
Resposta aos Recursos
O enunciado da questão é bastante claro ao afirmar que "Em 28 de outubro de 2021, no Diário Oficial de Guaratuba, foi
publicada a lei que instituiu o “Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022 a 2025..." Qual é essa lei? a letra "C" identifica
a lei (Lei 1.904, de 26.10.2021). Só isso.
Identifique, a seguir, qual é essa lei:
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 36
Inscrição: 246565
Data do Envio: 11/10/22 9:14
36. A Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em seu artigo 8º, estabelece as modalidades de licitação em cinco
incisos, que são:
RESPOSTA CONFORME GABARITO- A. I - pregão; II - concorrência; III - concurso; IV - leilão; V - diálogo competitivo.
Porém a lei citada, no artigo mencionado não existe incisos e sim somente parágrafos.(É O MESMO QUE CITAR ART. 9º
DA CONSTITUIÇÃO E COMO RESPOSTA SER)
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
SEGUE LITERALMENTE O ARTIGO MENCIONADO NA QUESTÃO
Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre
servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões,
acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades
necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.
§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo
quando induzido a erro pela atuação da equipe.
§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta
Lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros,
que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição
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Número da questão: 36
individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.
§ 3º As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de
contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta Lei serão estabelecidas em regulamento, e
deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle
interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta Lei.
§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela Administração,
poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os
agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.
§ 5º Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.
CONCLUSÃO- NÃO EXISTE NEXO ENTRE A QUESTÃO E A RESPOSTA.
Inscrição: 245975
Data do Envio: 13/10/22 14:03
O enunciado da questão referencia o artigo 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, afirmando que ele
estabelece as modalidades de licitação em seus incisos. Ocorre que o mencionado artigo 8º sequer possui incisos, apenas
parágrafos. Considerando que não há resposta correta possível para essa questão, em razão da redação errônea do
enunciado, a mesma deve ser anulada.
Inscrição: 257684
Data do Envio: 13/10/22 14:45
A questão traz em seu bojo o que estabelece o art. 8º da lei 14133/2021 em seus 5 incisos nas modalidades de licitação.
Ocorre que tal artigo NÃO APRESENTA este escopo, o artigo sequer possui incisos.
"Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre
servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões,
acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades
necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.
§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo
quando induzido a erro pela atuação da equipe.
§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta
Lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros,
que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição
individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.
§ 3º As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de
contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta Lei serão estabelecidas em regulamento, e
deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle
interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta Lei.
§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela Administração,
poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os
agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.
§ 5º Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro."
Assim sendo, tal questão DEVE ser ANULADA, devido ao erro de formulação.
Resposta aos Recursos
o Correto é o artigo 28.
Concordamos com a anulação.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 37
Inscrição: 242201
Data do Envio: 10/10/22 20:50
A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não consta no conteúdo específico do Cargo Gestor
Público, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022. Peço ANULAÇÃO da questão.
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Número da questão: 37
Inscrição: 238124
Data do Envio: 11/10/22 17:25
À banca examinadora,
solicito, respeitosamente, que a questão número 37 seja anulada, tendo em vista seu conteúdo não está previsto em edital.
A questão exige conhecimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), incluindo trechos na íntegra, porém a matéria não
estava contemplada em edital para o cargo de Gestor Público.
Vide item 12 do edital da prova para Gestor Público da banca IBFC - 2019 - Prefeitura de Cruzeiro do Sul - AC:
GESTOR PÚBLICO
1.Gestão de recursos humanos. 2. Conservação de bens, patrimônios e recursos públicos. 3. Planejamento,
gerenciamento e otimização de projetos e processos. 4. Elaboração e gestão de políticas públicas. 5. Contratos
e licitações. 6. Controle de orçamentos. 7. Gestão de licitações. 8. Assessoria política. 9. Avaliação de
performance institucional. 10. Técnicas de negociação. 11. Políticas públicas e sociais. 12. Lei de
Responsabilidade Fiscal. 13. Projetos Públicos. 14. Responsabilidade Social. 15, Lei nº 13.303/2016. 16.
Administração Pública e o Princípio da Legalidade.
Outra prova também para Gestor Público da banca CAIP/USCS da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, cuja lei
(LRF) também estava prevista expressamente em edital:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Gestão Pública: conceitos e evoluções. Conceitos de gestão pública e a moderna
administração pública. Tópicos especiais em gestão pública. Política Pública Social Regional. Problemas contemporâneos
da administração pública. O planejamento governamental: tipos. Desafios e perspectivas da gestão pública para o séc. XXI.
Gestão pública orientada para resultados. Características e identificação de serviços públicos e de investimentos.
Planejamento e Desenvolvimento Regional. Políticas Públicas. Conceito de Política Pública. Estado, Sociedade e Políticas
Públicas. Análise de Políticas Públicas. Modelos de tomada de decisões em política pública. Tipo de políticas públicas:
distributivas, regulatórias e redistributivas. Políticas públicas e suas fases: formação de agenda, formulação, implementação
e avaliação. Controle social: transparência e participação social. Federalismo e descentralização. Políticas Públicas e a
Constituição de 1988. Administração Pública: Disposições Gerais (Constituição Federal, Título III). Agente Público: função
pública, atendimento ao cidadão. Regime Jurídico dos Servidores Públicos – Direitos, deveres, proibições e
responsabilidades. (Lei nº 8.112, de 11/12/1990). Ética na Administração Pública e sanções aplicáveis aos agentes públicos.
Lei de responsabilidade fiscal. Licitações. Contratos. Liderança. Motivação. Administração de Conflitos.
Sendo assim, venho requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Inscrição: 257684
Data do Envio: 13/10/22 14:51
A questão de conhecimentos específicos se trata de conhecimentos da Lei Complementar Federal 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal). Ocorre que tal Legislação NÃO ESTÁ RELACIONADA no Edital em questão. A única menção a
Legislação do edital está na matéria de LICITAÇÕES. A referida Lei Complementar apresenta o seguinte preâmbulo
"Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências."
Assim sendo, visto que tal legislação não estava relacionada no edital, tal matéria não poderia ser cobrada na prova do
concurso, principalmente porque a questão versa especificamente sobre o teor da letra de lei, TAL QUESTÃO DEVE SER
ANULADA.
Resposta aos Recursos
Está implicita nos textos a seguir do conteúdo:
”auxiliando na programação e na avaliação dos resultados para o aperfeiçoamento da qualidade do processo gerencial do
M u n i c í p i o ”
“Políticas públicas: planejamento, monitoramento e avaliação. – Políticas Pública: formulação, implementação,
monitoramento e controle”
“Gestão Financeira: orçamento e execução orçamentária”
“Avaliação e gerenciamento de resultados para o aperfeiçoamento da qualidade, gestão de qualidade, Plano Pluri anual,
PPA, LOA e LDO e execução dos mesmos”
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 38
Inscrição: 242201
Data do Envio: 10/10/22 20:50
A 12ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, aprovado pela Portaria Federal nº 924, de 8 de julho de 2021 não
consta no conteúdo específico do Cargo Gestor Público, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022. Peço ANULAÇÃO da questão.
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Matéria: Gestor Público-Manhã (Sábado)
Número da questão: 38
Resposta aos Recursos
Está inserido no contexto a seguir:
”auxiliando na programação e na avaliação dos resultados para o aperfeiçoamento da qualidade do processo gerencial do
M u n i c í p i o ”
“Políticas públicas: planejamento, monitoramento e avaliação. – Políticas Pública: formulação, implementação,
monitoramento e controle”
“Gestão Financeira: orçamento e execução orçamentária”
“Avaliação e gerenciamento de resultados para o aperfeiçoamento da qualidade, gestão de qualidade, Plano Pluri anual,
PPA, LOA e LDO e execução dos mesmos”
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 39
Inscrição: 242201
Data do Envio: 10/10/22 20:50
A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não consta no conteúdo específico do Cargo Gestor
Público, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022. Peço ANULAÇÃO da questão.
Inscrição: 238124
Data do Envio: 11/10/22 17:27
Ilustríssima banca examinadora do Concurso Público Municipal de Guaratuba (Edital 001) para provimento do cargo de
Gestor Público.
Solicito, respeitosamente, que seja analisado novamente edital do referido concurso, pois foi exigida na prova uma questão
cujo conteúdo não se encontra previsto no programa do edital. Trata-se da questão 39, que exige conhecimentos da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), incluindo citações na íntegra de artigo, matéria não contemplada no edital para Gestor
P ú b l i c o .
A LRF estava sim prevista expressamente no conteúdo para o cargo de Contador, mas não para Gestor Público. Tendo em
vista a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança jurídica, venho requerer a
anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Resposta aos Recursos
Está no contexto a seguir:
”auxiliando na programação e na avaliação dos resultados para o aperfeiçoamento da qualidade do processo gerencial do
M u n i c í p i o ”
“Políticas públicas: planejamento, monitoramento e avaliação. – Políticas Pública: formulação, implementação,
monitoramento e controle”
“Gestão Financeira: orçamento e execução orçamentária”
“Avaliação e gerenciamento de resultados para o aperfeiçoamento da qualidade, gestão de qualidade, Plano Pluri anual,
PPA, LOA e LDO e execução dos mesmos”
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 40
Inscrição: 242201
Data do Envio: 10/10/22 20:50
A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não consta no conteúdo específico do Cargo Gestor
Público, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022. Peço ANULAÇÃO da questão.
Inscrição: 238124
Data do Envio: 11/10/22 17:27
Ilustríssima banca examinadora do Concurso Público Municipal de Guaratuba (Edital 001) para provimento do cargo de
Gestor Público.
Solicito, respeitosamente, que seja analisado novamente edital do referido concurso, pois foi exigida na prova uma questão
cujo conteúdo não se encontra previsto no programa do edital. Trata-se da questão número 40, que exige conhecimentos da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), matéria não contemplada no edital para Gestor Público.
A LRF estava sim prevista expressamente no conteúdo para o cargo de Contador, mas não para Gestor Público. Tendo em
vista a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e segurança jurídica, venho requerer a
anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
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Número da questão: 40
Resposta aos Recursos
Está no contexto do conteúdo a seguir:
”auxiliando na programação e na avaliação dos resultados para o aperfeiçoamento da qualidade do processo gerencial do
M u n i c í p i o ”
“Políticas públicas: planejamento, monitoramento e avaliação. – Políticas Pública: formulação, implementação,
monitoramento e controle”
“Gestão Financeira: orçamento e execução orçamentária”
“Avaliação e gerenciamento de resultados para o aperfeiçoamento da qualidade, gestão de qualidade, Plano Pluri anual,
PPA, LOA e LDO e execução dos mesmos”
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Historiador-Manhã (Sábado)
Número da questão: 25
Inscrição: 247026
Data do Envio: 13/10/22 10:43
A respeito da questão 25 da prova para o cargo de historiador. Consta como correta a alternativa A, mas penso que
podemos considerar a alternativa B também como correta. Um trecho do artigo intitulado "Do ouro ao café: primeiros ciclos
econômicos responsáveis pela ocupação do estado do Paraná" nos permite compreende-la como correta: "[...] o ciclo da
madeira e da erva-mate
propiciou o crescimento populacional do Estado devido à entrada de imigrantes para trabalhar nessas atividades. Esta
situação foi resultado da política imigracionista instituída pela Província do Paraná para preencher os vazios demográficos e
para substituir a mão de obra escrava – cujo tráfico foi proibido desde o ano de 1850 – pela mão de obra européia. De
acordo com Rollemberg (2010, p. 78), “[...] até o fim do
século XIX, aproximadamente 100 mil imigrantes já haviam chegado ao Paraná, entre os quais cerca de 47 mil poloneses,
19 mil ucranianos, 13 mil alemães, 8 mil italianos e 13 mil de outras origens [...]”(BERLOFFA; LUCAS; MACHADO, 2013,
p.6).
Resposta aos Recursos
A alternativa B, indicada no recurso, é incorreta, pois, conforme os relatórios de presidentes da província do Paraná, as
políticas imigratórias não objetivavam, por meio da fixação de agricultores estrangeiros, aumentar a oferta de mão de obra
para a produção de erva mate.
A alternativa correta é a A. Pois a política imigratória do Paraná durante a segunda metade do século XIX tinha como
principais objetivos o aumento da população e a produção de alimentos, dentre os quais o trigo.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 245445
Data do Envio: 12/10/22 15:05
Analisando o texto indicado no enunciado de autoria de Fabricio Souza, é possível perceber que o autor realiza uma análise
de estudos anteriores sobre o Paranismo. Inclusive citando e analisando a pesquisa de Luis Fernando Pereira que considera
que o Paranismo não deveria ser analisado “APENAS” como reflexos das estruturas econômicas. No entanto, Souza
argumenta que os aspectos econômicos são fundamentais para a análise desse movimento. Portanto, a alternativa “E”
também pode ser considerada correta, uma vez que as manifestações do Paranismo também são reflexos da infraestrutura
econômicas e sociais do estado do Paraná. Segundo o próprio texto utilizado como referência para questão, essa alternativa
estaria errada caso restringisse o movimento Paranista apenas ao viés econômico, o que não está claro na alternativa.
F O N T E :
https://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/view/23600/15549
Resposta aos Recursos
A ponderação apresentada no recurso acima está correta no que se refere ao início da alternativa E. Porém, se
observarmos com atenção o restante da redação da alternativa, percebe-se que a alternativa também afirma que as
relações econômicas são “determinantes” sobre a cultura, em uma simplificação dogmática das análises econômicas, além
de denominar de “superestruturas” essas relações e limitá-las cronologicamente ao século XIX, o que torna, portanto, essa
alternativa incorreta.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 28
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Número da questão: 28
Inscrição: 225269
Data do Envio: 12/10/22 11:45
Sobre as atividades agrícolas no litoral paranaense, elas foram sim de subsistência garantindo a sobrevivência das
populações locais porém, nunca foram um contraponto à grande agricultura exportadora visto que o litoral paranaense
nunca foi um grande produtor de variados itens alimentícios. Foi somente próximo do final do século XX que o litoral se
tornou grande produtor de banana. A alternativa D, considerada correta pela banca não responde adequadamente ao
enunciado por ela ser muito ampla quando trata de agricultura exportadora. A agricultura de subsistência no litoral
paranaense teve grande importância para alimentar as comunidades, no entanto, não está relacionada à agricultura de
exportação porque a região não era agroexportadora durante a maioria do período citado no enunciado. Além do mais, a
agricultura não foi um fator predominante na maioria do século XX, sendo as atividades pesqueiras a maior fonte de renda
das famílias. Acompanhei de perto todo esses processo inclusive com pesquisas sobre o assunto.
Dado os argumentos supracitados, sugiro anulação da questão.
Resposta aos Recursos
O enunciado da questão 28 trata somente das atividades agrícolas no litoral paranaense durante o século XX. De acordo
com o estudo de Borsatto et al. (2007), no litoral paranaense, a produção de banana em grande escala para a exportação
ocorreu entre o final do século XIX até a década de 40 do século XX. Durante esse período, “[...] a maioria dos pequenos
agricultores não conseguiu tirar proveito desta nova dinâmica econômica e social que ocorria, e continuou a praticar uma
agricultura que visava somente a
segurança alimentar da família e independente da lógica mercantil” (BORSATTO, et al. 2007, p. 424). Em relação ao
período pós 1940, os autores afirmam que: “Devido à crise da banana, os agricultores patronais dispensaram em grande
parte os serviços prestados pelos pequenos agricultores que estavam estabelecidos nas regiões de serras e que ainda
permaneciam no campo. Estes agricultores continuaram a produzir banana e mandioca, em sistema de pousio, voltados
principalmente para o consumo familiar e mercado regional, pois continuavam sem acesso ao capital necessário para
modificar o seu sistema de produção, o que os obrigou a buscar novos caminhos para complementar a sua renda. O
caminho encontrado foi a extração de palmito, espécie vegetal de ocorrência natural, com grandes estoques disponíveis na
região (MARCHIORO, 1999; RAYNAUT et al., 2002).” (BORSATTO, et al. 2007, p. 425)
BORSATTO, Ricardo Serra, et al. Problemas agrários do litoral paranaense: abordagem histórica. Scientia Agraria, Curitiba,
v.8, n.4, p.421-430, 2007.
É considerando a dimensão ampla desse processo que a alternativa D afirma que as atividades agrícolas no litoral do
Paraná devem também ser compreendidas como atividades de subsistência, as quais também estão relacionadas
historicamente às atividades agrícolas de exportação das primeiras décadas do século XX.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 38
Inscrição: 240275
Data do Envio: 12/10/22 12:54
nesta questao, Michel de Certeau, sobre o lugar de produção historiografica, o gabarito coloca a opção 'B' como correta,
porém, a correta seria a opção 'E', pois o historiador, para não ter sua pesquisa e produção historiografica afetada pelo lugar
onde esta situado, busca fontes e evidencias externas, que corroborem, com as fontes encontradas no lugar de origem de
sua pesquisa. Segundo Certeau, fontes qauntificaveis colaboram com o melhor entendimento e percepção da pesquisa,
como dados de economia, estatistica local e a propria demografia historica. Portanto a opção correta, segundo Michel de
Certeau seria a letra 'E'.
https://www.resenhacritica.com .br/a-cursos/a-operacao-historiografica-excertos-m ichel-de-certeau/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://anpad.com.br/uploads/articles/120/approved/dd5bfdeb57f7c75d
4 0 0 d e 6 1 e 9 9 d 7 8 e 2 e . p d f
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Número da questão: 38
Resposta aos Recursos
Como afirmado no recurso, o uso das fontes seriais e dos métodos quantitativos em muito auxiliam a pesquisa histórica.
Porém, esses procedimentos e metodologias são também resultados do lugar da produção historiográfica. Sobre o qual,
Certeau afirma que: “Toda a pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção sócio-econômico, político e
cultural. [...] É em função deste lugar que se instauram os métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os
documentos e as questões, que lhe são propostas, se organizam” (CERTEAU, 2002, p. 66-67). Daí abordar as chamadas
realidades duras com métodos quantitativos não implica, de forma nenhuma, em ser “menos afetado pelo lugar de
produção” como a alternativa E afirma. Ao contrário, são opções a partir do lugar de produção institucional da pesquisa.
Assim sendo, a alternativa correta é a B.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Jornalista-Manhã (Sábado)
Número da questão: 22
Inscrição: 222120
Data do Envio: 10/10/22 19:22
Todas as alternativas oferecidas na questão são válidas, isto é, todas podem ser usadas para o convencimento de um
interlocutor. A questão demonstra confusão no que almeja ao ser finalizada com a seguinte oração: “Para tanto, quais
desses argumentos não podem ser usados?”. Na sequência não apresenta argumentos, mas sim opções de resposta
compostas por A) Figuras de Linguagem; B) Repetições e paráfrases; C) Poesia, provérbios, lendas etc; D) Gestos, olhar,
ritmo, entonação; E) Usar elementos da comunicação verbal que são fundamentais para a persuasão.
De acordo com o gabarito provisório, a alternativa E está correta, isto é, não devem ser usados elementos da comunicação
verbal fundamentais para a persuasão para persuadir alguém? Fato é que todas as opções de resposta podem ser utilizadas
para a persuasão.
Inscrição: 246088
Data do Envio: 10/10/22 21:48
O conteúdo programático não citava o obra de Weiss (1991) entre o que era necessário de ser estudado para prova.
Além disso, partindo da premissa que o enunciado tratava da obra "Como falar em público", outro ponto a ser abordado é
que apresentações ou discursos não foram citados no conteúdo programático. Creio que a questão precisa ser revista.
Segue referencia da obra acima comentada:
WEISS, Donald H. Como falar em público: técnicas eficazes para discursos e
apresentações. São Paulo: Nobel, 1991
Inscrição: 221997
Data do Envio: 11/10/22 17:55
Questão deve ser anulada.
A questão foi plagiada, o que é crime! A mesma questão aparece em uma prova da Unip de Marketing Pessoal, que está
disponível no site Passei Direto. A única diferença é que o gabarito correto está errado. No caso da prova aplicada pela
banca Unioeste, não existiria alternativa correta.
No mínimo, reprovável isso.
O link para o plágio está aqui: https://www.passeidireto.com/arquivo/66773286/20-questoes-de-marketing-pessoal-np-2-unip.
Só por isso, toda a prova é passível de ser anulada.
Inscrição: 258351
Data do Envio: 12/10/22 14:52
A alternativa que responde corretamente a esta questão, ao contrário do que sugere o gabarito provisório, não é a “E”. A
comunicação verbal, que consiste no uso de palavras, faladas ou escritas, é elemento fundamental para a persuasão, já que
o conteúdo, desde que tenha fundamentação ou embasamento teórico, também exerce influência neste processo. Já a
alternativa “C” atende melhor a esta questão, uma vez que a poesia, os provérbios e as lendas enquadram-se no campo da
ficção ou imaginação, portanto sua eficiência para fins persuasivos é discutível. Lenda, de acordo com o Dicionário Aurélio,
é uma “narração de caráter maravilhoso, em que os fatos históricos são deformados pela imaginação do povo ou do poeta;
legenda. Ficção, fábula”.
Inscrição: 236097
Data do Envio: 12/10/22 21:35
O gabarito apresenta a alternativa 'E' "Usar elementos da comunicação verbal que são fundamentais para persuasão" como
correta para o questionamento - ...para persuadir...quais desses argumentos não podem ser usados? No caso, a resposta
está incorreta, pois, segundo Weiss (1991), para persuasão podem ser usados elementos não-verbais como gestos, olhar,
ritmo, entonação, mas também podem ser utilizados elementos verbais - uso da palavra falada ou escrita - como a poesia,
provérbios, figuras de linguagem. Portanto, para persuasão segundo o autor indicado é possível usar tanto elementos
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verbais quanto não-verbais.
Resposta aos Recursos
Anulação
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 23
Inscrição: 246088
Data do Envio: 10/10/22 21:49
Moretzshon (2002) não foi citado no conteúdo programático.
Resposta aos Recursos
Conforme orientação não era necessário que o autor das questão seguisse o conteúdo programático desde que utilizasse
de autores devidamente reconhecidos.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 25
Inscrição: 222120
Data do Envio: 10/10/22 19:22
É curioso ter que gastar meu tempo e minha energia impetrando recurso contra uma questão que sequer pergunta algo. O
enunciado é vago, apenas expõe que existe a assessoria de imprensa e que esta conta com público; menciona ações
recorrentes, mas não aponta em qual contexto. Não há possibilidade racional de responder a questão.
Inscrição: 221997
Data do Envio: 11/10/22 17:55
Questão deve ser anulada.
O enunciado não faz pergunta e nem afirma o que quer saber do candidato. É impossível respondê-la. A resposta dada
como correta, letra D, faz menção à “comunicação de imersão”, conceito inexistente no estudo de Comunicação Social.
Inscrição: 251918
Data do Envio: 11/10/22 17:57
Na questão 25, da prova da Prefeitura de Guaratuba, para o cargo de Jornalista, a alternativa D é inadequada.
Conforme Jorge Duarte (2018), em assessoria de imprensa as ações recorrentes na definição do público (aquele que vai
receber determinada mensagem) são: o uso do mailing list (relação de mídias e jornalistas, identificados conforme os
critérios de direcionamento da mensagem); mensagens-chave (direcionamento de mensagem para determinados públicos);
sugestões de pauta (temas de interesse do segmento de uma mídia); release (instrumento tradicional, usado de forma
recorrente pelas assessorias de imprensa, cujo enfoque da mensagem é dirigido para públicos específicos), entre outras
f o r m a s .
Aliás, em comunicação não é usual o conceito de "comunicação de imersão", eventualmente alguns autores utilizam no
marketing digital para tratar da experiência de um público em determinada ação imersiva.
Além do mais, a concepção de imersão, de acordo com Marco Toledo de Assis Bastos (2014), "é a diferença qualitativa
entre ter o sensório cercado por uma cena ou assistir a uma tela a distância, a exemplo de quando se assiste à televisão",
por conta disso, alguns autores utilizam o termo tele-imersão.
Portanto, a imersão é uma posição interna a partir da qual alguma coisa é experimentada, diferentemente de um ponto de
vista externo, a partir da qual uma paisagem é observada pelo recorte de uma moldura (tela, janela). Nesse sentido, a
imersão é a prática que consiste em acoplar a imaginação de um usuário a um mundo imaginário.
Como se vê, o conceito de imersão, não tem correlação alguma com a questão, muito menos com assessoria de imprensa e
tampouco a identificação do receptor de uma mensagem.
As ações recorrentes de uma estrutura de assessoria de imprensa, de acordo com Regina Martinez são:
> Leitura dos conteúdos para alertar os dirigentes sobre os cenários político, econômico e social, procurando antecipar
t e n d ê n c i a s ;
> Criação, implementação e desenvolvimentos dos produtos comunicação estratégicos (jornais, revistas, conteúdo para o
site, blogs etc.);
> Divulgação das ações da organização aos públicos;
> Cobertura de eventos ligados à organização;
> Organização de entrevistas coletivas e individuais;
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> Relacionamento ativo com a mídia, respondendo a suas demandas com a presteza e rapidez;
> Relações proativas com a mídia;
> Organização de encontros entre os dirigentes, editores e repórteres dos veículos e editorias relevantes;
> Orientações quanto à melhor forma de tratar com os jornalistas e a mídia.
R e f e r ê n c i a s :
BASTOS, Marco Toledo de A. Imersão. In: MARCONDES FILHO, Ciro (Org.). Dicionário da comunicação. São Paulo:
Paulus, 2014. p. 178-180.
DUARTE, Jorge. Produtos e serviços de uma assessoria de imprensa. In: DUARTE, Jorge (Org.).
Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e técnica. São Paulo: Atlas, 2018. p. 231-250.
MARTINEZ, Regina. Implementando uma assessoria de imprensa. In: DUARTE, Jorge (Org.). Assessoria de imprensa e
relacionamento com a mídia: teoria e técnica. São Paulo: Atlas, 2018. p. 195-216.
Inscrição: 235588
Data do Envio: 12/10/22 19:58
Prezada banca avaliadora, a questão 25 da prova objetiva para o cargo de jornalista contém um erro conceitual. A alternativa
apontada como correta no gabarito preliminar é a opção D: Comunicação de Imersão. Contudo, quando se consulta a
literatura básica sobre assessoria de imprensa não se encontra Comunicação de Imersão como uma área de atuação ou
estrutura da assessoria de imprensa, como demonstrarei a seguir.
O Manual de Assessoria de Comunicação (FENAJ, 2007), uma das principais referência para profissionais da área, não
menciona em nenhum momento Comunicação de Imersão. Aponta, isso sim, comunicação interna como uma tarefa da
assessoria. E a publicação é referência básica que enumera as atividades e estrutura de trabalho de uma assessoria de
imprensa em todo o Brasil.
Autores como Ferrareto (2009), Chaparro (2006), Duarte (2006), Chinem (2003) descrevem em suas obras acadêmicas e
manuais as práticas específicas atribuídas ao assessor de imprensa. Dentre elas está a de informar públicos internos, o que
caracteriza uma tarefa de Comunicação Interna.
Os mesmos autores já referenciados não mencionam Comunicação de Imersão, muito menos determinando à Assessoria
de Imprensa atribuições relacionadas a esse ramo da comunicação.
Ou seja, dentre as alternativas apontadas na questão 25, a única que se refere a uma atividade que tem participação efetiva
do assessor de imprensa, segundo a literatura aceita na área, é a alternativa B, Comunicação Interna.
Por esses argumentos, solicito a revisão do gabarito, indicando como alternativa correta a opção B, Comunicação Interna.
Referência usadas para o recurso:
CHAPARRO, Manuel Carlos. Cem anos de assessoria de imprensa. In: DUARTE, Jorge (Org.). Assessoria de imprensa e
relacionamento com a mídia: teoria e técnica. 3.ed.rev.ampl. São Paulo: Atlas, 2006.
CHINEM, Rivaldo. Assessoria de imprensa: como fazer. São Paulo: Summus, 2003.
DUARTE, Jorge. Assessoria de imprensa no Brasil. In: Cem anos de assessoria de imprensa. In: DUARTE, Jorge (Org.).
Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e técnica. 3.ed.rev.ampl. São Paulo: Atlas, 2006.
FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas). Manual de assessoria de imprensa. 2007. Disponível em:
http://www.fenaj.org.br/mobicom/manual_de_assessoria_de_imprensa.pdf.
FERRARETTO, Elisa Kopplin. Assessoria de imprensa: teoria e pratica. [5.ed.rev.atual.]. São Paulo: Summus, 2009.
Inscrição: 258351
Data do Envio: 12/10/22 22:08
A resposta mais adequada para esta questão não é a alternativa “D”, conforme indica o gabarito provisório. Em artigos de
autores reconhecidos no ramo da Comunicação Institucional e Assessoria de Imprensa no Brasil, como Margarida Kunsch,
Wilson da Costa Bueno, Jorge Duarte, Maristela Mafei, Elisa Kopplin Ferraretto e Luiz Artur Ferraretto, a Comunicação de
Imersão raramente é mencionada, portanto esta não deve ser considerada como uma das formas mais recorrentes de
direcionar ações da Assessoria de Imprensa. A alternativa “C”, por outro lado, responde melhor a esta questão, uma vez que
a Comunicação Institucional é a mais recorrente no âmbito de uma estrutura de Assessoria de Imprensa. Segundo
Margarida Kunsch (2003, p. 151), a Comunicação Institucional é a mais abrangente no composto da Comunicação
Integrada, pois envolve Relações Públicas, Jornalismo Empresarial, Assessoria de Imprensa, Editoração Multimídia,
Imagem Corporativa, Propaganda Institucional, Marketing Social e Marketing Cultural.
Resposta aos Recursos
Questao anulada
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 29
Inscrição: 222120
Data do Envio: 10/10/22 19:22
Nesta questão é perguntado quais são os seis elementos que formam o ato da comunicação verbal de acordo com o
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linguista russo Roman Jakobson. Seus seis elementos são: emotiva, poética, fática, metalinguística, referencial e conativa
(JAKOBSON, Roman. Linguistica e comunicaçãoo. São Paulo: Cultrix, 1969). De acordo com a perspectiva dos seis fatores,
nenhuma das questões corresponde ao que foi apresentado pelo autor – há, sim, desmembramentos e aproximações, mas
nenhuma se refere ao que Jakobson diretamente elencou.
Resposta aos Recursos
Elementos da comunicação preconizados por Jakobson:
Remetente/Emissor: é quem produz o enunciado e emite a mensagem para estabelecer a comunicação.
Destinatário/Receptor: é quem recebe o enunciado emitido pelo remetente.
Mensagem: é o enunciado em si, o que foi comunicado pelo emissor ao receptor.
Contexto: é o assunto do enunciado, indicando seu significado. Pelo contexto, os interlocutores terão maior clareza sobre a
m e n s a g e m .
Contato: é o canal através do qual se estabelece a comunicação.
Código: é o sistema seguido pelos interlocutores para estabelecer a comunicação.
A PERGUNTA PEDIA A QUE NÃO FAZIA PARTE DESSES ELEMENTOS - NO CASO A RESPOSTA D
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Médico do Trabalho-Manhã (Sábado)
Número da questão: 32
Inscrição: 224627
Data do Envio: 12/10/22 21:44
"Qualquer trabalhador que incorra em algum acidente de trabalho, poderá se dirigir a um hospital
devidamente credenciado junto ao INSS e registrar formalmente seu acidente"
ALTERNATIVA "D" ERRADA.
Não há formalmente hospitais credenciados aos INSS.
Segundo a lei 8213/91
Art. 22. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o
primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa
variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências,
aplicada e cobrada pela Previdência Social. (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)
§ 1º Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o
sindicato a que corresponda a sua categoria.
§ 2º Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade
sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo
previsto neste artigo.
OU SEJA, nao é correto dizer que o trabalhador deve se dirigir a um hospital credenciado junto ao INSS.!
Resposta aos Recursos
Somente alternativa C esta INCORRETA.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 33
Inscrição: 242567
Data do Envio: 13/10/22 11:10
Questao pede a incorreta e o gabarito sinaliza como a letra (e).
Porém Antracnose nao é uma patologia causada pela poeira do carvao, esta seria a Antracose. Atracnose é uma parasitose
causada por fungos(Colletotrichum truncatum).
h t t p s : / / w w w . d i c i o . c o m . b r / a n t r a c n o s e /
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Resposta aos Recursos
Erro de digitaçao.
Trata-se de antracose!
Prova de Medicina do trabalho.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 34
Inscrição: 224627
Data do Envio: 12/10/22 21:09
Existem 2 alternativas corretas.
LETRA B e C.
Conforme Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2022/2023
Idoso > 60anos.
https://sbim.org.br/calendarios-de-vacinacao
Resposta aos Recursos
Triplice viral não e recomendada e Pneumo 23 faz somente um reforco depois de 5 anos.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 35
Inscrição: 242567
Data do Envio: 13/10/22 11:19
Possui duas alternativas corretas. Encontra-se descrito de forma integral no regulamento da previdencia no capítulo 01 a
alternativa A.
https://www.lefisc.com.br/regulamentos/previdencia/in77_15/capituloI.asp
Resposta aos Recursos
Somente alternativa D esta completamente correta.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 38
Inscrição: 224627
Data do Envio: 12/10/22 21:10
Abaixo segue texto extraido da resolução 2007/2013. São DUAS unidades de serviços assistencias. RESPOSTA CORRETA
DEVE SE LETRA "C"
§ 2º O supervisor, coordenador, chefe ou responsável pelos serviços assistenciais especializados de que fala o caput deste
artigo somente pode assumir a responsabilidade técnica pelo serviço especializado em até duas unidade s de serviços
assistenciais. )
Inscrição: 235232
Data do Envio: 11/10/22 18:46
Prezada banca examinadora ,
Dirijo-me, Respeitosamente, solicito revisão e anulação da questão 38 , pois,
A resolução n° 2007/2013 determina que para o médico exercer a função de coordenador do PCMSO é obrigatório ser
especialista em Medicina do Trabalho, registrado no CRM (art. 1°) podendo assumir a coordenação de até (2) DUAS
unidades de serviços assistenciais (art. 2°), e não até três unidades de serviço como foi colocado no enunciado da questão.
Peço revisarem a Resolução citada
Aguardo e agradeço a nulidade da questão.
Inscrição: 242567
Data do Envio: 13/10/22 11:36
A questao cita a resolucao 2007/2013 do CRM e assume como correta a preposicao que o Medico do Trabalho pode
assumir 03 unidades assistenciais como especialista. A resolucao nao possui este numero como limite.
https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2013/2007_2013.pdf
Consta na resolucao do CRM nº 2.147/2016
que o espec
https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2016/2147_2016.pdfialista na atribuicao de responsavel tecnico
podera assumir apenas 02 unidades assistenciais.
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Resposta aos Recursos
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 40
Inscrição: 224627
Data do Envio: 12/10/22 21:09
Conforme a NR 5 , item descrito abaixo, a letra B também está CERTA.
Questão deve ser anulada!
5.5.5.4 Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato
anterior, quando houver, até a complementação do processo eleitoral.
Resposta aos Recursos
Somente alternativa C correta.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Médico Emergencista-Manhã (Sábado)
Número da questão: 24
Inscrição: 246798
Data do Envio: 11/10/22 22:12
Sabe-se que a idade de 85 anos não é uma contra indicação formal a trombólise, porém, em atualizações mais recentes
mostram que a idade> 80 anos é um sinal de alerta e um fator de aumento de risco de sangramento no sistema nervoso
central. A indicação de rt-PA nestes casos deve constituir decisão altamente individualizada, pela sua clara associação com
maiores taxas de eventos adversos, como sangramento cerebral ou morte. O uso da trombólise em maiores de 80 anos vem
sendo questionado e se torna decisão individual do médico assistente, não podendo ser tratada como decisão generalizada
na conduta de todos os médicos, como é colocado no gabarito da questão, de forma desatualizada.
F o n t e s :
DIRETRIZES PARA TRATAMENTO DA FASE AGUDA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO – PARTE II
Comitê Executivo da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e Departamento Científico de Doenças
Cerebrovasculares da Academia Brasileira de Neurologia. Disponível em
https://www.acaoavc.org.br/assets/arquivos/diretrizes_sbdcv_avc_parte2_portugues.pdf
Primeiro
consenso
brasileiro
para
trombólise
no
acidente
vascular
cerebral
isquêmico
agudo.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 5 9 0 / S 0 0 0 4 - 2 8 2 X 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 3 2
Mishra NK, Ahmed N, Andersen G, Egido JA, Lindsberg PJ, Ringleb PA et al. Thrombolysis in very elderly people: controlled
comparison of SITS International Stroke Thrombolysis Registry and Virtual International Stroke Trials Archive. BMJ. 2010
Nov 23; 341:c6046.
Bateman BT, Schumacher HC, Boden-Albala B, Berman MF, Mohr JP, Sacco RL et al. Factors associated with in-hospital
mortality after administration of thrombolysis in acute ischemic stroke patients: an analysis of the nationwide inpatient sample
1999 to 2002. Stroke. 2006 Feb; 37(2):440-6. Erratum in: Stroke. 2007 Feb; 38(2):451.
Engelter ST, Bonati LH, Lyrer PA. Intravenous thrombolysis in stroke patients of > or = 80 versus < 80 years of age – a
systematic review across cohort studies. Age Ageing. 2006 Nov; 35(6):572-80.
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Resposta aos Recursos
O caso clínico da questão 24 trata de um paciente com um déficit neurológico agudo e mensurado com início há menos de
4,5 horas, sem evidência de sangramento à neuroimagem, o que corresponde a um diagnóstico de AVC isquêmico.
O uso de trombolíticos na fase aguda do AVC isquêmico é indicada por guidelines revistos periodicamente pelas sociedades
American Heart Associantion e American Stroke Association. Os critérios de inclusão para o uso de fibrinolítico (RT-pA) na
fase aguda do AVC isquêmico são:
- AVCI com início até 4,5h
- Déficit neurológico com comprometimento funcional+
- Neuroimagem sem evidência de sangramento
Os critérios de exclusão para a terapia trombolítica são:
- Idade < 18 anos
- PA > 185/110mmHg pré-infusão
- Isquemia extensa em exame de neuroimagem (>1/3 da ACM)
- Déficits neurológicos leves, não incapacitantes
- Plaquetas < 100.000
- Punção arterial em sítio não compressível (últimos 7 dias)
- Punção liquórica recente (últimos 7 dias)
- Uso de heparina com TTPA prolongado (> 2x valor de referência)
- Uso de heparina de baixo peso molecular em dose plena nas últimas 24 horas
- Uso de ACO (antagonista da vitamina K) com TP maior do que 1,7
- Uso de DOAC nas últimas 48h (com exceção de dabigatrana, que
- AVCI ou TCE grave nos últimos 3 meses
- TCE agudo
- Neoplasia intracraniana/intra-axial
- Neurocirurgia incluindo cirurgia manipulando canal medular nos últimos 3 meses
- História de hemorragia intracraniana
- Suspeita de HSA, endocardite e dissecção de aorta
- Cirurgia e trauma grave nas últimas 2 semanas
- Hemorragia em trato gastrintestinal e geniturinário nos últimos 21 dias
- IAM nos últimos 3 meses
- Presença de MAV ou aneurisma cerebral
- Gravidez
- Glicemia < 50mg/dl ou > 400mg/dl
- Melhora rápida dos sinais neurológicos
- Sinais neurológicos discretos ou isolados

possui

reversor

idarucizumab)

Obviamente as decisões terapêuticas são de responsabilidade do médico e devem ser individualizadas porém devem
sempre ser embasadas cientificamente e seguindo as recomendações das sociedades. Portanto segundo as
recomendações atuais do uso de trombolíticos na fase aguda do AVCi isquêmico, o paciente em questão pode receber a
terapia de repercussão desde que sua pressão arterial seja reduzida e esteja dentro do alvo recomendado, o que é
explicitado na alternativa correta da questão.
Ref: Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T et al. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic
Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Heal- thcare
Professionals From the American Heart Association/American Stroke. Stroke. 2019;50(12):e344-e418.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 36
Inscrição: 246798
Data do Envio: 11/10/22 22:14
a lesão renal no trauma relaciona-se principalmente com a rabdomiólise. No contexto de rabdomiólise, a lesão renal
relacionada à mioglobinúria é a complicação mais temida e mais prevalente, chegando a 10% de todos os casos de
Insuficiencia renal aguda. O mecanismo de lesão envolve obstrução tubular pela mioglobina, vasoconstrição intrarrenal e
tubulotoxicidade direta induzida pelo grupo heme da mioglobina.O gabarito dado pela banca afirma que a lesão renal é
induzida por hiperuricosúria, sendo que o mecanismo principal de lesão renal no trauma com rabomiólise é acumulo de
mioglobina nos tubulos. Sendo inclusive é pela mioglobina excretada na urina que a sua cor muda para vermelho ou marrom
(como descrito no enunciado) e que as principais medidas na emergência são visando promover a depuração e diminuir os
efeitos nefrotóxicos da mioglobina.Portanto, a alternativa C também configura-se como errada, ao descrever o citar que o
mecanismo de lesão renal é por hiperuricosúria, sendo que o mecanismo PRINCIPAL de lesão não é este, nem por
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importância fisiopatológica, nem por prevalência. O mecanismo que pauta as principais condutas na rabdomiólise é a
m i o g l o b i n ú r i a .
Romano, Thiago Gomes e Tierno, Paulo Fernando Guimarães Morando MarzocchiInjúria Renal Aguda no paciente
politraumatizado. Brazilian Journal of Nephrology [online]. 2013, v. 35, n. 1 [Acessado 11 Outubro 2022] , pp. 48-56.
Disponível
em:
<https://doi.org/10.5935/01012800.20130008>.
Epub
09
Abr
2013.
ISSN
2175-8239.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 5 9 3 5 / 0 1 0 1 2 8 0 0 . 2 0 1 3 0 0 0 8 .
Rosa

NG,

Silva G,

Teixeira

A,

Rodrigues F,

Aarújo

JA.

Rabdomiolise. Acta

Méd

Port.

2005;18:271-82.

Gabow P, Kaehny W, Kelleher SP: The spectrum of rhabdomyolysis. Medicine (Baltimore) 61(3):141-152, 1982. doi:
1 0 . 1 0 9 7 / 0 0 0 0 5 7 9 2 - 1 9 8 2 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 2
Melli G, Chaudhry V, Cornblath DR: Rhabdomyolysis: An evaluation of 475 hospitalized patients. Medicine (Baltimore)
84(6):377-385, 2005. doi: 10.1097/01.md.0000188565.48918.41
Veenstra J, Smit WM, Krediet RT, et al: Relationship between elevated creatine phosphokinase and the clinical spectrum of
rhabdomyolysis. Nephrol Dial Transplant 9(6):637-641, 1994. doi: 10.1093/ndt/9.6.637

Resposta aos Recursos
O candidato relata que a alternativa C da questão 36 afirma que a lesão renal é causada pela hiperuricosuria, porém não é
isso o que se afirma na alternativa C transcrita abaixo:
"A alcalinização urinária na rabdomiólise através do uso de bicarbonato é uma terapêutica considerada após a ressuscitação
volêmica inicial, uma vez que a manutenção do pH urinário maior que 6,5, reduz a deposição tubular de miogoblomina e
confere proteção à lesão renal induzida por hiperuricosúria."
Claramente afirma-se que a alcalinizarão urinária previne lesões secundárias que contribuem para a disfunção renal
induzida pela rabdomiólise, e em nenhum momento diz que a principal causa é a hiperuricosúria.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Médico Ortopedista-Manhã (Sábado)
Número da questão: 32
Inscrição: 227768
Data do Envio: 11/10/22 15:20
Alternativa C também está incorreta, uma vez que nem TODA fratura de olécrano é intraarticular (vide classificação), e
mesmo quando apresenta traço articular único articular tem 90% de bons a excelentes resultados!
CAMPBELL'S NINTH EDITION; PG 2324-2325.
Resposta aos Recursos
Devido à relação da tróclea umeral com o olecrano, com mobilidade somente na sua porção anteroposterior, as fraturas de
olecrano são sempre consideradas intra-articulares, mesmo sem desvio
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 34
Inscrição: 227768
Data do Envio: 11/10/22 15:19
Alternativa "A" está incorreta:
Escoliose não é QUALQUER curvatura frontal da coluna, e sim curvas acima de 10 graus, e COM ESTRUTURAÇÃO
V E R T E B R A L
TACHDJIAN'S 4TH EDITION, PG. 265
Alternativa "E" não pode ser a resposta desta questão, que pede a INCORRETA, uma vez que a Ressonância Magnética É
SIM O EXAME DE ESCOLHA em casos de alteração neurológica nas escolioses
TACHDJAN'S 4TH EDITION, PG. 282
Inscrição: 245961
Data do Envio: 13/10/22 15:19
Eu, venho respeitosamente, solicitar a anulação ou mudança de gabarito da questão 34, pois a mesma apresenta 2
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alternativas incorretas (alternativas A e D). Segundo a Scoliosis Research Society (SRS) sociedade internacional de
escoliose, define escoliose como um curvatura tridimensional que apresenta no plano frontal uma curvatura acima ou igual a
10 graus medidos pelo ângulo de cobb, curvatura abaixo de 10 graus são consideradas fisiologicas e portanto não ‘qualquer’
curvatura afirmada no texto. Essa afirmativa é seguida também pela revista brasileira de ortopedia (RBO). Segue algumas
r e f e r ê n c i a s :
h t t p s : / / www. s r s . o r g / p r o f e s s i o n a l s / o n l i n e - e d u c a t i o n - a n d - r e s o u r c e s / g l o s s a r y/ r e v i s e d - g l o s s a r y- o f - t e r m s
https://www.scielo.br/j/rbort/a/BXW xGrwksv7QDMW nXQCM3qw/?lang=pt&format=pdf
h t t p s : / / s p m f r j o u r n a l . o r g / i n d e x . p h p / s p m f r / a r t i c l e / d o wn l o a d / 3 0 2 / 1 8 5
https://rbo.org.br/detalhes/4459/pt-BR/escoliose-degenerativa-do-adulto
Resposta aos Recursos
recurso acatado.
a alternativa a ser marcada deve ser a "A"
Decisão da Banca: Alterar Questão para A
Número da questão: 38
Inscrição: 227768
Data do Envio: 11/10/22 15:30
A alternativa "C" também pode ser encarada como incorreta, uma vez que não foi especificado o tipo de déficit neurológico
passível de tratamento conservador, uma vez que déficits progressivos e síndrome de cauda equina são indicações
c i r ú r g i c a s
CAMPBELL'S 9TH EDITION, PG. 3057
Resposta aos Recursos
Exatamente por ter indicação cirúrgica que o déficit neurológico, quando presente, deve ser especificado.
Recurso acatado.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Matéria: Médico Pediatra-Manhã (Sábado)
Número da questão: 30
Inscrição: 247097
Data do Envio: 11/10/22 14:37
A questão 30 pela descrição dos sintomas relatado pela mãe, causa dúvidas do diagnóstico, faltando mais alguns dados pra
realmente diferenciar o diagnóstico entre DRGE e APLV. O movimento de se “jogar para trás” relatado pela mãe que é leiga
no assunto, é mais comum em maior porcentagem e probabilidade na DRGE, inclusive pouco relatado na APLV. Em alguns
casos esse movimento pode ser encaixado como síndrome de sandifer.
htt ps ://www.s bp.c om . br /f ileadm in/us er _upload/20031c - D oc Cient _- _Regur g_lac tent e_RG EF _e_RG E. pdf
https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BJHR/article/view/18336/14797
https://www.scielo.br/j/jped/a/xWZNc8mHk3Cqcmb5xXRhLYH/?lang=pt&format=pdf
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Resposta aos Recursos
O caso apresentado na questão 30 mostra um lactente com quadro de vômitos, cólicas e irritabilidade. Como hipóteses
diagnósticas temos DREG, APLV e distúrbios gastrointestinais funcionais (FGIDS). Pelos critérios de ROMA IV, o paciente
não apresenta sinais de alarme para se pensar em DRGE. A característica de se "jogar para trás", que pode ser descrita
como síndrome de Sandifer, não é critério diagnóstico de DRGE. Mesmo na suspeita de DRGE, deve-se pensar como
primeiro diagnóstico a APLV e o primeiro tratamento é a retirada da proteína do leite de vaca da alimentação, pois esses
sintomas de DRGE podem ser manifestados também na APLV.
O fato de rejeitar o peito durante as mamadas pode ser um sintoma da APLV. Portanto, a principal hipótese diagnóstica do
caso apresentado é APLV e o tratamento é a retirada da proteína do leite de vaca da dieta da mãe.
Referências: 1.
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23224c-GPO-Refluxo_e_Doenca_RefluxoGastroesof_em_Pediatria.pdf
2.
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Manual_Disturbios_GI_funcionais_no_lactente_versao_site.pdf
3. https://www.sbp.com.br/flip/consenso-alergia-alimentar-parte-01/
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Médico Saúde da Família-Manhã (Sábado)
Número da questão: 22
Inscrição: 239290
Data do Envio: 12/10/22 22:40
À Banca Examinadora do Concurso Público Edital nº 019-2022, destinado ao cargo de Médico Saúde da Família: Conforme
publicação do gabarito preliminar, a questão de número 22, que corresponde a disciplina de Conhecimentos Específico, tem
como gabarito a seguinte alternativa: “B – Deve-se aguardar a criança ganhar peso – chegar aos 3.5kg para fazer a vacina.”
A alternativa apontada pela banca não está correta, pois, em relação à vacina de Hepatite B, é importante ressaltar, a
primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do
recém-nascido. Ante o exposto, faz-se necessário a anulação da questão.
Resposta aos Recursos
O recurso não procede.
A resposta referida como a correta (letra B) não é a correta segundo o gabarito oficial (letra D).
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 23
Inscrição: 244643
Data do Envio: 10/10/22 23:33
SEGUNDO O CALENDARIO VACINAL SEGUIDO PELO MINSTERIO DA SAÚDE E DISPONIVEL POR MEIO DESTE LINK:
h t t p : / / p n i . d a t a s u s . g o v . b r / c a l e n d a r i o _ v a c i n a _ I n f a n t i l . a s p
AS VACINAS DO SEXTO MÊS SÃO A VACINA TETRAVALENTE, VOP E CONTRA HEPATITE B. NÃO HAVENDO
NENHUMA ALTERNATIVA DA QUESTÃO CORRESPONDENDO COM A RESPOSTA CORRETA.
Resposta aos Recursos
O recurso não procede.
Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, indivíduos com esquemas de vacinação em atraso devem ter seus
esquemas atualizados no menor tempo possível, sendo assim, deve-se aplicar as vacinas do quinto e sexto mês citadas na
letra C para o caso proposto.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 248990
Data do Envio: 13/10/22 11:16
Na questão foi solicitado para marcar questão incorreta. A alternativa D foi considerada correta. Porém encaminhamento
direto apenas IMC maior que 50. IMC entre 40-49,99 é necessário acompanhamento e tratamento por 2 anos.
Critérios de encaminhamento para cirurgia bariátrica segundo o SUS.
- Paciente com IMC maior ou igual a 50 kg/m2
- Paciente com IMC entre 40 e 49,99 k/m2, independente de comorbidades, após tratamento clínico longitudinal por dois
anos sem sucesso, realizado na atenção primária.
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Na alternativa D, apresenta IMC maior que 40 ou tratamento clínico sem sucesso por pelo menos 2 anos e que tenham IMC
maior que 40.
Resposta aos Recursos
O recurso não procede.
Candidato(a) apresentou recurso sobre o IMC (questão 37) sendo que a questão 27 se refere a sistema de informação.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 29
Inscrição: 244643
Data do Envio: 10/10/22 23:40
A QUESTÃO PEDIA PARA SE MARCAR A ALTERNATIVA INCORRETA EM RELAÇÃO A POLITICA NACIONAL DE
ATENÇÃO BÁSICA (PNAB), PORTARIA NUMERO 2436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.
A ALTERNATIVA B QUE DIZIA: A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA (eAB) DEVE SER COMPOSTA MINIMAMENTE POR
MÉDICO, ENFERMEIRO, AUXILIAR E/OU TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ALTERNATIVA INCORRETA POIS A EQUIPE
MINIMA É COMPOSTA POR ACS TAMBEM COMO DIZ NA PORTARIA: As equipes dessa estratégia são compostas, no
mínimo, pelo profissional médico e enfermeiro, preferencialmente especialistas em saúde da família; pelo auxiliar e/ou
técnico de enfermagem e pelo agente comunitário de saúde (ACS).
ALTERAÇÃO GABARITO DE LETRA C PARA B.
LINK PORTARIAhttps://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html#:~:text=Aprova%20a%20Po
l%C3%ADtica%20Nacional%20de,%C3%9Anico%20de%20Sa%C3%BAde%20(SUS).
Resposta aos Recursos
O recurso não procede.
Dentre as 5 alternativas propostas, a única incorreta é a letra D. No entanto a letra B, como sugerida pelo recurso como
sendo a incorreta, é uma afirmação correta segundo a legislação, pois existe diferença entre a composição de equipe de
atenção básica (foco da questão) e de equipe de saúde da família (foco do recurso).
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 31
Inscrição: 241031
Data do Envio: 11/10/22 21:53
Segundo o comunicado publicado pelo Ministério da Saúde no dia 13 de junho de 2022 (SEI/MS - 0027455350), no seu 3º
parágrafo, a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) recomenda "a vacinação dos
trabalhadores da saúde contra o sorogrupo C, com esquema de uma dose, considerando a gravidade e a letalidade da
doença, independentemente da idade".
A definição de "trabalhador de saúde" engloba os profissionais administrativos:
"Compreende-se como “trabalhador da saúde” todo trabalhador que labore em edificações de serviços de saúde, tais como
pessoal administrativo e dos serviços de nutrição, segurança, recepção, limpeza, conservação, enfermagem, equipes
médicas e cirúrgicas, técnicos de laboratórios, etc."
Resposta aos Recursos
O recurso não procede.
A justificativa do recurso é coerente com o afirmado na letra B, sendo uma alternativa correta. No entanto, na letra C, a
descrição da área do profissional administrativo não é especificada e sendo muito abrangente para todos os setores e não
exclusiva para a área da saúde.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 36
Inscrição: 249920
Data do Envio: 11/10/22 20:09
A questão pedia qual a alternativa INCORRETA em relação às medidas de controle e prevenção de Doença meningocócica:
o gabarito provisório apontou a letra D (Os casos secundários são frequentes e geralmente ocorrem 15 dias após a
identificação do caso, sendo
a indicação da quimioprofilaxia uma medida opcional) como resposta. Conduto, a alternativa A está incorreta, pois A
quimioprofilaxia NÃO está indicada para todos os contatos do caso, Está indicada para os contatos PROXIMOS de casos
suspeitos de doença meningocócica. Sendo definido como Contatos próximos os moradores do mesmo domicílio,
indivíduos que compartilham o mesmo dormitório (em alojamentos, quartéis, entre outros), comunicantes de creches e
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escolas, e pessoas diretamente expostas às secreções do paciente. Essas orientações são encontradas em diversas
referências, como no GUIA DE VIGILÂNCIA
EM SAÚDE do ministério da Saúde, de 2017, pagina 41.
Inscrição: 239290
Data do Envio: 12/10/22 23:27
À Banca Examinadora do Concurso Público Edital nº 019-2022, destinado ao cargo de Médico Saúde da Família: Conforme
publicação do gabarito preliminar, a questão de número 36, que corresponde a disciplina de Conhecimentos Específico, tem
como gabarito a seguinte alternativa: “D – Os casos secundários são frequentes e geralmente ocorrem 15 dias após a
identificação do caso, sendo a indicação da quimioprofilaxia uma medida opcional.” A alternativa apontada pela banca de
que a letra D estaria incorreta, deixou de ser observado que a letra A, também estaria incorreta, pois, não são “TODOS OS
CONTATOS DO CASO”, e sim, compreende-se que são todos os contatos próximos de um caso de doença meningocócica,
independentemente do estado vacinal, deverão receber a quimioprofilaxia. Contatos próximos são os moradores do mesmo
domicílio, indivíduos que compartilham o mesmo dormitório (em alojamentos, quartéis, entre outros), comunicantes de
creches e escolas, e pessoas diretamente expostas às secreções do paciente. Não há recomendação para profissionais de
saúde que atenderam o caso, exceto para aqueles que realizaram procedimento invasivo (intubação oreotraqueal e cateter
nasogástrico) sem a utilização de equipamento de proteção individual (EPI). Ante o exposto, faz-se necessário a anulação
da questão.
Resposta aos Recursos
O recurso Procede: há duas alternativas incorretas (letras A e D). A questão será anulada
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 37
Inscrição: 258440
Data do Envio: 12/10/22 22:47
A questão traz duas alternativas incorretas: B e D.
D está incorreta, pois a própria alternativa é contraditória: refere que tem indicação pacientes com IMC acima de 40 kg/m2
OU pacientes com IMC acima e 40 mg/m2 e tratamento clínico por dois anos. Ora, se o paciente já se encaixa no primeiro
item, não deveria constar no segundo.
Porém, os critérios para cirurgia bariátrica estão claramente descritos na PORTARIA Nº 492, DE 31 DE AGOSTO DE 2007:
"3. INDICAÇÕES DE CIRURGIA BARIÁTRICA
A cirurgia bariátrica tem as seguintes indicações:
a. Portadores de obesidade mórbida com IMC (índice de massa corpórea) igual ou maior do que 40 Kg/m2, sem
co-morbidades e que não responderam ao tratamento conservador (dieta, psicoterapia, atividade física, etc.), realizado
durante pelo menos dois anos e sob orientação direta ou indireta de equipe de hospital credenciado/habilitado como Unidade
de Assistência de Alta Complexidade ao Paciente Portador de Obesidade.
b. Portadores de obesidade mórbida com IMC igual ou maior do que 40 Kg/m2 com co-morbidades que ameaçam a vida.
c. Pacientes com IMC entre 35 e 39,9 Kg/m2 portadores de doenças crônicas desencadeadas ou agravadas pela
o b e s i d a d e . "
Assim sendo, a banca deve proceder à anulação da questão.
Inscrição: 248990
Data do Envio: 13/10/22 11:18
Na questão foi solicitado para marcar questão incorreta.
Porém
encaminhamento
direto apenas IMC
maior
que
acompanhamento e tratamento por 2 anos.

A alternativa D
50.
IMC
entre

Critérios de encaminhamento para cirurgia bariátrica segundo o SUS.
- Paciente com IMC maior ou igual a 50 kg/m2
- Paciente com IMC entre 40 e 49,99 k/m2, independente de
longitudinal por dois anos sem sucesso, realizado na atenção primária.

comorbidades,

foi considerada correta.
40-49,99 é
necessário

após

Na alternativa D, apresenta IMC maior que 40 ou tratamento clínico sem sucesso por pelo menos 2

tratamento

clínico
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anos e que tenham IMC maior que 40.
Inscrição: 238497
Data do Envio: 13/10/22 11:28
Prezada banca, solicito rever o gabarito dessa questão específica que solicita marcar a alternativa INCORRETA sobre a
obesidade e o gabarito considera a Alternativa B incorreta. Realmente essa alternativa B é incorreta ao afirmar que o
tratamento farmacológico da obesidade deve ser durante 12 semanas, sendo que é um acompanhemento clínico,
longitudinal e individualizado. No entanto essa alternativa não é a única incorreta. Se buscarmos fundamentações teóricas,
AS DIRETRIZES PARA O TRATAMENTO CIRÚRGICO DA OBESIDADE pautadas pelo Ministério da Saúde, podem ser
acessadas no site: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/37134.html; assim
como também destacado pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, na versão atualizada de 27/05/2019:
https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/quais-sao-as-indicacoes-de-encaminhamento-para-cirurgia-bariatrica/;
econtramos detalhadas as
"Indicações para cirurgia bariátrica: Indivíduos que apresentem *IMC maior ou igual a 50 Kg/m²;* ou indivíduos que
apresentem *IMC maior ou igual a 40 Kg/m²,* com ou sem comorbidades, sem sucesso no tratamento realizado por no
mínimo dois anos; ou
indivíduos com IMC maior que 35 kg/m2 com comorbidades associadas". A alternativa D, considerada correta pela banca: "a
indicação de cirurgia bariátrica em pacientes com IMC *maior que 40 kg/m²* ou pacientes que realizaram tratamento clínico
sem sucesso durante pelo menos 2 anos e tenham IMC *maior que 40 kg/m2* ..." Assim encontra-se os seguintes erros
destacados anterior em negrito: a menção repetida de IMC maior que 40 kg/m² duas vezes, substituindo o valor de IMC
maior ou igual que 50 do real protocolo. Também outro detalhe é que os valores destacados mencionam somente IMC
maior, sendo que no protocolo se refere a "maior ou igual". Por isso devido aos erros destacados afirmam que essa
alternativa D também está incorreta. Como o gabarito também apresenta a alternativa B que encontra-se devidamente
incorreta, temos então o total de 2 alternativas incorretas, assim solicito a anulação dessa questão. Obrigado
Resposta aos Recursos
O recurso procede: houve erro de digitação na alternativa D que a torna incorreta. A questão será anulada.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 38
Inscrição: 241031
Data do Envio: 11/10/22 22:27
Segundo o Ministério da Saúde, um quadro de SRAG é definido como "Indivíduo com síndrome gripal (SG) que apresente:
dispneia/desconforto respiratório OU pressão ou dor persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar
ambiente OU coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto." Além disso, em crianças deve-se considerar, ainda, a
presença de "batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência", como é trazido em artigo
sobre o tema publicado no site do Ministério da Saúde.
Portanto, na criança devemos observar também outros sinais para definirmos um quadro de SRAG e não apenas o que é
trazido na alternativa "C" referente ao "indivíduo de qualquer idade".
Outro ponto a ser considerado é que a saturação de O2 < 95% deve ser obtida em AR AMBIENTE, o que não fica explícito
na alternativa "C".
Logo, a definição de SRAG vai além do que é trazido na alternativa "C", e ela também deveria ser considerada como
resposta, haja visto estar incompleta.
Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/artigos/definicao-e-casos-suspeitos
Inscrição: 238865
Data do Envio: 11/10/22 23:29
A sigla "SARG" não existe, por isso a alternativa "C" foi assinalada como incorreta. Em toda a literatura médica, a sigla
correta de Síndrome Respiratória Aguda Grave é "SRAG", como demonstrada no "Protocolo de Manejo Clínico do
Coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária à Saúde" do Ministério da Saúde
(https://www.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Protocolo-Manejo-Clinico_APS_versao04.pdf).
Resposta aos Recursos
O recurso procede: houve erro de digitação na alternativa C que a torna incorreta. A questão será anulada.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
O recurso procede: houve erro de digitação na alternativa C que a torna incorreta. A questão será anulada.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 39

Página 291 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Médico Saúde da Família-Manhã (Sábado)
Número da questão: 39
Inscrição: 249920
Data do Envio: 12/10/22 11:36
A questão descrita encontra-se com dados incompletos para a resolução. Pois existem esquemas profiláticos diferentes a
serem realizados em caso de Reexposição ao vírus da raiva. A reexposição em pacientes que fizeram pré-exposição: O
SAR e a IGHAR não estão indicados. Ou então em caso de reexposição em pacientes que já fizeram pós-exposição
(PEP):Esquema vacinal: 2 (duas) doses (nos dias 0 e 3). Na questão não é referido se a paciente fez ou não algum alguma
dessas profilaxias. Conforme Tópico 2.7 da NOTA TÉCNICA Nº 8/2022-CGZV/DEIDT/SVS/ do Ministério da Saúde.
Não menos importante, a NOTA TÉCNICA Nº 05/2022 DVVZI/CVIA/DAV da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do
Paraná trás a seguinte Definição de animal observável: cão ou gato sem sinais sugestivos de raiva, domiciliado ou não, o
qual seja possível verificar no período de 10 dias suas condições normais de comportamento, tais como alimentar-se e
beber água normalmente. São exemplos de mudança de comportamento e de sinais sugestivos de raiva: dificuldade para
ingerir ou recusa de água, engasgos, salivação excessiva, paralisia de cabeça, pescoço ou qualquer membro, arrastar as
pernas, esconder-se, inquietação ou quietude anormais, entre outros. A paciente do caso em questão, foi mordida por um
animal que apesar de não ter sido visto anteriormente no local não é possível saber se é passível de observação, pois
mesmo animais que não sejam domicialiares podem ser observados quanto a mudança de comportamento para indicação
ou não da profilaxia.
Resposta aos Recursos
O recurso procede: houve falta de informação na questão. A questão será anulada.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Matéria: Nutricionista-Manhã (Domingo)
Número da questão: 21
Inscrição: 227806
Data do Envio: 10/10/22 21:21
A alternativa A, também pode ser considerada incorreta, pois, de acordo com o documento Instrutivo PROGRAMA
CRESCER SAUDÁVEL, 2019, Brasília, página 6:"Destaque deve ser dado à integração e planejamento conjunto entre as
equipes das
escolas e as equipes de saúde, incluindo os profissionais que compõem os Núcleos
Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica3
(Nasf-AB), para desenvolvimento das
ações previstas pelo programa - relacionadas à alimentação saudável, atividade física, ao
apoio psicológico e outras áreas relacionadas à temática, para fortalecimento e
qualificação dessas ações.", bem como: "O Programa Crescer Saudável vem para REFORÇAR a
prevenção e controle da obesidade infantil no ambiente escolar, fortalecendo o cuidado
integrado e multidisciplinar, por meio do desenvolvimento das ações e metas descritas na
Tabela 1.
3 As ações previstas no Programa Crescer Saudável não são exclusivas de uma determinada categoria profissional
(nutricionista ou educador físico). A implementação das ações deve contar com o apoio de todos os profissionais de
saúde envolvidos na Atenção Primária do município. Da mesma forma, a recomendação cabe à atuação do conjunto de
profissionais da área da educação." Portanto, a alternativa A é incorreta.
Resposta aos Recursos
A pergunta não questiona quem vai realizar as ações, portanto, prevenir e controlar a obesidade infantil no âmbito escolar é
objetivo do Programa Crescer Saudável, independente de quem executar as ações.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 24
Inscrição: 220552
Data do Envio: 13/10/22 12:07
De acordo com o Protocolo do Sisvan, "A macrossomia fetal está associada com complicações perinatais, tais como: a
m o r b i d a d e
materna,
traumas
de
nascimento,
hipoglicemia neonatal, hiperbilirrubinemia e
mortalidade perinatal.
As principais causas do desenvolvimento da criança macrossômica são: a hiperglicemia, que leva ao
maior suprimento de glicose ao feto; o aumento dos hormônios adreno-corticais pela mãe, que favorece
a passagem da glicose para o feto; o aumento da secreção de insulina pelo feto; o aumento da produção
de hormônio do crescimento pelo feto; e fatores hereditários. Há evidências de que filhos de gestantes
com diabetes gestacional são mais vulneráveis a desenvolver obesidade e tolerância diminuída à glicose
na vida adulta (ADA, 2004)."
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Portanto, o diabetes gestacional afeta os desfechos maternos e neonatais imediatos e TARDIOS, pois possui consequências
também na vida adulta.
Peço, portanto, a anulação da questão.
Protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN. Brasília, DF, 2008. Disponível em:
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_sisvan.pdf>
Resposta aos Recursos
A resposta está correta quando afirma: A diabetes gestacional afeta os desfechos maternos e neonatais imediatos.
A alternativa não está afirmando que não afeta os desfechos tardios.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 26
Inscrição: 221012
Data do Envio: 11/10/22 13:23
Não possui nenhuma alternativa incorreta, segundo a RESOLUÇÃO N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004.
4.6 MANIPULADORES 4.6.1 O controle da saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo com a
legislação específica. 4.6.2 Os manipuladores que apresentarem lesões e ou sintomas de enfermidades que possam
comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos devem ser afastados da atividade de preparação de alimentos
enquanto persistirem essas condições de saúde. 4.6.3 Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com
uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados, no mínimo, diariamente e
usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. As roupas e os objetos pessoais devem ser
guardados em local específico e reservado para esse fim. 4.6.4 Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as mãos ao
chegar ao trabalho, antes e após manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço, após tocar materiais
contaminados, após usar os sanitários e sempre que se fizer necessário. Devem ser afixados cartazes de orientação aos
manipuladores sobre a correta lavagem e anti-sepsia das mãos e demais hábitos de higiene, em locais de fácil visualização,
inclusive nas instalações sanitárias e lavatórios. 4.6.5 Os manipuladores não devem fumar, falar desnecessariamente,
cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o
alimento, durante o desempenho das atividades.
Inscrição: 220552
Data do Envio: 13/10/22 9:04
De acordo com a RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, item 4.6.3, "Os manipuladores devem ter asseio pessoal,
apresentando- se com uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados, no
mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. As roupas e os objetos
pessoais devem ser guardados em local específico e reservado para esse fim." Este item portanto está correto. Peço,
portanto, a anulação desta questão.
Resposta aos Recursos
Conforme consta no regulamento:
Os uniformes devem ser trocados, NO MÍNIMO, DIARIAMENTE e usados exclusivamente nas dependências internas do
e s t a b e l e c i m e n t o .
Conforme legislação acima, a troca de uniforme INDEPENDE da função executada, devendo ser trocado, no mínimo,
diariamente.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 221012
Data do Envio: 11/10/22 13:22
Esse conteúdo não constava no edital.
Formação, legislação e ética no exercício profissional. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Bases científicas para o
estabelecimento dos requerimentos nutricionais e das recomendações dietéticas. Promoção da alimentação saudável.
Avaliação nutricional, necessidades e recomendações nutricionais na gestação, infância e adolescência. Amamentação e
alimentação complementar no primeiro ano de vida. Diagnóstico, tratamento e prevenção da obesidade e carências
nutricionais na infância e adolescência. Métodos e técnicas de avaliação nutricional em adultos e idosos. Cuidado Nutricional
de adultos e idosos. Fisiopatologia e Dietoterapia nas doenças renais, dislipidemias, diabetes mellitus, obesidade,
hipertensão arterial, afecções do trato digestório, câncer, pneumopatias anemias e síndrome metabólica. Controle higiênico,
sanitário e tecnológico de alimentos: Sistemas de controle de qualidade de alimentos. Boas práticas para manipulação e
preparação de alimentos. Legislação sanitária dos alimentos. Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil; Políticas e
Programas de Nutrição e Alimentação no Brasil. Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE) e do Trabalhador
(PAT). Promoção da saúde e prevenção de doenças. Epidemiologia Nutricional: Transição epidemiológica, nutricional e
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alimentar no Brasil. Determinantes sociais, econômicos e culturais dos distúrbios alimentares e nutricionais. Avaliação
nutricional de coletividades: métodos, técnicas e indicadores. Planejamento dos Serviços de alimentação.
Inscrição: 249423
Data do Envio: 12/10/22 22:41
O Código de Defesa do Consumidor não está no conteúdo programático do edital, portanto não deveria ser cobrado. A
questão pede para marcar a alternativa errada, a alternativa "b" está errada, assim como a alternativa "c", pois o CDC nos
seus artigos Sexto e 31, são bem claros, o preço não precisa estar na embalagem do produto, ele pode estar na prateleira,
na gôndola, na vitrine, enfim, em local visível ao público, mas não necessariamente na embalagem do produto como afirma
a alternativa em questão. Deste modo, existem duas respostas.
Resposta aos Recursos
A questão está contemplada no conteúdo de Legislação sanitária dos alimentos.
Quando comprar qualquer alimento deteriorado ou com prazo de validade vencido, o consumidor tem o direito de restituição
do valor pago, ou então, a troca do produto que apresentou algum problema.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 29
Inscrição: 221012
Data do Envio: 11/10/22 13:57
O enunciado da questão está incompleto, pois falta informar qual é a fonte de referência que está sendo usada para
questionar a recomendação da vitamina C.
Resposta aos Recursos
A pergunta refere-se à necessidade aumentada de Vit C. O tabagismo aumenta a necessidade por Vit C, tendo em vista que
o cigarro contém oxidantes que esgotam a concentração de Vit C. Indivíduos fumantes sofrem regularmente de estresse
oxidativo tendo as suas necessidades por Vit C aumentadas.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 30
Inscrição: 227806
Data do Envio: 10/10/22 21:31
De acordo com a RECOMENDAÇÃO Nº 007, DE 03 DE AGOSTO DE 2016, em que o Conselho Federal de Nutricionistas
(CFN) que dispõe sobre Recomendações para Nutricionistas na Cirurgia Bariátrica, dentre suas recomendações, coloca:
EVITAR emitir laudo nutricional para cirurgia bariátrica com apenas uma consulta, tendo em vista a importância do
acompanhamento nutricional prévio. Portanto, a alternativa C está mal formulada e deve ser anulada.
Inscrição: 220552
Data do Envio: 13/10/22 9:15
De acordo com a Recomendação para nutricionistas do Conselho Federal de Nutricionista - Recomendação nº 007, de 30
de agosto de 2016 - Recomendações para nutricionistas: cirurgia bariátrica, a letra C está incorreta, pois indica: "EVITAR
emitir laudo nutricional para cirurgia bariátrica com apenas uma consulta, tendo em vista a importância do acompanhamento
nutricional prévio." e a questão C está correta, pois consta: "A expedição do laudo pelo nutricionista é contraindicada nos
casos em que a obesidade é decorrente de doenças endócrinas; em jovens em fase de crescimento; nos casos de
pacientes com dificuldade de compreender riscos, benefícios, resultados esperados, alternativas de tratamento e mudanças
no estilo de vida requeridas pela cirurgia, cuja liberação deverá ser, preferencialmente, conjunta com a equipe
multiprofissional.". Peço , portanto, a alteração do gabarito ou a anulação da questão.
Referência:https://www.cfn.org.br/index.php/noticias/recomendacoes-para-nutricionistas-cirurgia-bariatrica/#:~:text=Deve%2
0ainda%20conter%20dados%20que,import%C3%A2ncia%20do%20acompanhamento%20nutricional%20pr%C3%A9vio.
Resposta aos Recursos
A resposta está incorreta quando afirma: sendo cabível de instauração de processo disciplinar.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 32
Inscrição: 225540
Data do Envio: 13/10/22 9:32
Segundo o PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS E AGRAVOS
NÃO TRANSMISSÍVEIS NO BRASIL 2021-2030, As metas estabelecidas para os fatores de risco são de “reduzir a
prevalência de obesidade em crianças e adolescentes em 2%”, “deter o crescimento da obesidade em adultos”, “aumentar a
prevalência da prática de atividade física no tempo livre em 30%”, “aumentar o consumo recomendado de frutas e de
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hortaliças em 30%”, “reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados”, “reduzir em 30% o consumo regular de bebidas
adoçadas”, “reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas em 10%”, “reduzir a prevalência de tabagismo em 40%”,
“reduzir a mortalidade por DCNT atribuída à poluição atmosférica” e
“atingir 90% de cobertura vacinal contra o HPV”, no Brasil, até 2030 (Figura 56).
Sendo assim, a resposta "E" considerada correta no gabarito está errada, tendo em vista que a meta a ser monitorada em
relação ao consumo de frutas e hortaliças visa o aumento do consumo em 30% e não 50%. E as alternativas A, B e D
incluem metas que serão monitoradas para o período em questão.
Resposta aos Recursos
O PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O
ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS E AGRAVOS
NÃO TRANSMISSÍVEIS NO BRASIL 2021-2030, pode ser consultado no link abaixo, na pg 11:
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/cartilhas/2021/09-plano-de-dant-2022_2030.pdf
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 33
Inscrição: 227806
Data do Envio: 10/10/22 21:35
A alternativa E está incorreta, pois de acordo com Pantaleão LC, Amancio OMS, Rogero, MM. Declaração de
Posicionamento da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição sobre Dieta sem Glúten. Sociedade Brasileira de
Alimentação e Nutrição, 2015: "A conclusão do posicionamento é de que não há evidências científicas que comprovem que
a exclusão do glúten da dieta seja benéfica para pacientes saudáveis e que estes podem, ainda, prejudicar a própria
microbiota intestinal ao adotar esse tipo de dieta." Portanto, a questão deve ser eliminada.
Resposta aos Recursos
Esta afirmativa pode ser verificada no link:
*DeclaraAAo-de-Posicionamento-da-Sociedade-Brasileira-de-AlimentaAAo-e-NutriAAo-sobre-Dieta-sem-GlAten_1.pdf
(cloudpainel.com.br)
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 35
Inscrição: 225540
Data do Envio: 13/10/22 10:20
Peço desculpas caso esse recurso esteja duplicado, mas recebi uma mensagem de erro antes de conseguir finalizar e
enviar corretamente.
Segundo a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE DE 2020, escolas federais são consideradas entidades executoras do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), sendo responsáveis pelas ações de educação alimentar e nutricional a todos os
alunos matriculados.
Em relação ao Programa Crescer Saudável, o "Número de ações de promoção da alimentação adequada e saudável
desenvolvida por escola pactuada no PSE" é um dos indicadores de monitoramento. Sendo assim, pelo próprio texto, é
possível inferir a responsabilidade da escola sobre as ações de Promoção da Alimentação Saudável.
Outros trechos que destacam essa responsabilidade, retirados do Instrutivo de julho de 2019 referente ao PROGRAMA
CRESCER SAUDÁVEL 2019/2020, são "Assim, a escola deve ofertar ambiente e informações que estimulem e apoiem a
adoção de práticas alimentares saudáveis pelo escolar. " e "Espera-se que sejam realizadas no mínimo 4 atividades de
promoção da alimentação adequada e saudável por ano em cada uma das escolas que aderiram ao PSE 2019-2020, tendo
como público principal as crianças matriculadas na Educação Infantil e Ensino Fundamental I. "
Dessa forma, a alternativa B pode ser considerada correta, tendo em vista que a pergunta não especificou a "escola" à qual
caberia a responsabilidade sobre as ações de Promoção da Alimentação Saudável, e a escola federal pode ser considerada
responsável, pelo texto da regulamentação do PNAE. E também pelo fato de que, dentro da regulamentação do Programa
Crescer Saudável, cabe à escola a que aderiu ao PSE 2018-2020, realizar atividades de promoção da alimentação
adequada e saudável. O Programa Saúde na Escola exige que as ações estejam "pactuadas no projeto político-pedagógico
das escolas" e se dá por meio da "articulação entre os profissionais de saúde da Atenção Primária e dos profissionais da
educação", atribuindo também às escolas a responsabilidade por ações de Promoção da Alimentação Saudável.
Inscrição: 231502
Data do Envio: 13/10/22 10:40
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Número da questão: 35
De acordo com o Ministério da Saúde, o Programa Crescer Saudável consiste em um "conjunto de ações a serem
implementadas no âmbito do Programa Saúde na Escola, com o objetivo de contribuir com a prevenção, controle e
tratamento da obesidade infantil".
Ou seja, é um programa que também é realizado nas escolas com objetivo de incluir ações de Promoção da Alimentação
Saudável neste ambiente. Sendo assim, pede-se alteração do gabarito ou anulação da questão.
Referência: https://aps.saude.gov.br/ape/promocaosaude/crescersaudavel
Resposta aos Recursos
Conforme exposto acima: a escola deve ofertar ambiente e informações que estimulem e apoiem a adoção de práticas
alimentares saudáveis pelo escolar, mas este é um Programa do Ministério da Saúde, a ser realizado por seus profissionais.
Portanto a resposta correta é: Base Nacional Comum Curricular, Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa
Saúde na Escola.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 37
Inscrição: 220552
Data do Envio: 13/10/22 9:24
De acordo com a OMS, a recomendação diária de consumo de sal de cozinha é de 5g/dia, portanto, letra C.
"The World Health Organization (WHO) started to develop global benchmarks for
sodium levels in foods across different food categories in 2020. This builds on
the work and experiences of countries and regions in setting targets for sodium
levels in different food categories, as part of national and regional efforts to
reduce population salt intake, reduce the burden of diet- and nutrition-related
noncommunicable diseases (NCDs), and achieve the global NCD target for a 30%
relative reduction in mean population intake of salt, with the aim of achieving a target
of less than 5 g of salt (i.e. <2 g of sodium) per day by 2025 (1). Furthermore, as a range
of stakeholders come together to transform food systems through the United Nations
Food Systems Summit, to be held in September 2021, there is now an unprecedented
opportunity to scale up these national and regional efforts to tackle unhealthy diets
and to improve the global food environment, to ensure access to safe and nutritious
food for all." "A Organização Mundial da Saúde (OMS) começou a desenvolver referências globais para
níveis de sódio em alimentos em diferentes categorias de alimentos em 2020.
o trabalho e as experiências de países e regiões no estabelecimento de metas para o sódio
níveis em diferentes categorias de alimentos, como parte dos esforços nacionais e regionais para
reduzir a ingestão de sal da população, reduzir a carga de dieta e nutrição
doenças não transmissíveis (DNTs) e atingir a meta global de DNTs de 30%
redução relativa do consumo médio de sal da população, com o objetivo de atingir uma meta
de menos de 5 g de sal (ou seja, <2 g de sódio) por dia até 2025 (1). Além disso, como uma gama
das partes interessadas se reúnem para transformar os sistemas alimentares através das Nações Unidas
Food Systems Summit, a ser realizada em setembro de 2021, há agora uma
oportunidade de ampliar esses esforços nacionais e regionais para combater dietas não saudáveis
e melhorar o ambiente alimentar global, para garantir o acesso a alimentos seguros e nutritivos
comida para todos".
Peço alteração do gabarito ou anulação da questão.
Referência: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341081/9789240025097-eng.pdf
Resposta aos Recursos
Sim a resposta correta é letra C: A OMS recomenda a ingestão de 5 g de sal de cozinha por pessoa por dia.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 38
Inscrição: 227806
Data do Envio: 10/10/22 21:57
A alternativa C está CORRETA e não incorreta, como consta no gabarito, já que o valor de referência diário- Estimated
Average Requirement (EAR)- para o mineral selênio, ou seja, a recomendação NÃO aumenta com a idade para homens e
mulheres adultos, que é de 45ug para ambos, durante a vida adulta.
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Número da questão: 38
Inscrição: 220552
Data do Envio: 13/10/22 9:32
De acordo com a RDC, as alternativas A, B, C e D da questão 38 estão corretas, pois a recomendação de selênio para
homens e mulheres é a mesma, bem como a recomendação não difere para adultos e idosos (55g/dia). A alternativa correta
seria letra E. Peço, portanto a alteração do gabarito ou a anulação da questão.
Referência: https://www.scielo.br/j/rn/a/YPLSxWFtJFR8bbGvBgGzdcM/?format=pdf&lang=pt
Página 8
Inscrição: 231502
Data do Envio: 13/10/22 10:41
A afirmativa considerada correta tem um conceito muito amplo quando destaca a palavra “mulheres”, já que estas podem
ou não estarem grávidas e podem ou não estarem amamentando, a questão não traz isso consigo, e quando trata-se destes
casos, ambas tem uma recomendação maior para mulheres do que para homens. Portanto, pode acarretar dúvidas na hora
de responder tal questão. Sendo assim, solicito anulação da questão.
Resposta aos Recursos
A resposta incorreta a ser marcada é: A recomendação de Selênio para mulheres é maior do que para homens.
No gabarito esta resposta está na letra B.
A letra B está afirmando que: A recomendação de Selênio para mulheres é maior do que para homens, portanto, está
incorreta.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 39
Inscrição: 220762
Data do Envio: 10/10/22 19:52
Questão sobre o PNAE, devendo ser apontada a resposta que não apresenta uma das formas de gestão do programa,
sendo apontada como correta no gabarito a letra C (Gestão Participativa), porém a resposta D (Gestão Escolarizada)
também não é uma forma de gestão do PNAE, sendo estas a Gestão Centralizada, Descentralizada, Semidescentralizada e
Terceirizada como podem ser verificadas no link do artigo: http://dx.doi.org/10.15446/rsap.v18n2.41483. Portando a questão
apresenta 2 respostas incorretas.
Inscrição: 227806
Data do Envio: 10/10/22 22:09
A alternativa C, que consta como correta no gabarito, não é verdadeira, pois a forma de gestão a ser definida pela EE do
PNAE NÃO exclui a Gestão Participativa, como consta no documento Manual da Gestão do PNAE, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do
Escolar de Santa Catarina, 2020: "O planejamento participativo consiste em planejar ações
envolvendo além dos técnicos da gestão do PNAE outros atores
para auxiliar na priorização de intervenções necessárias para a
melhoria da alimentação escolar. Quando incluímos representações
dos diversos segmentos que atuam no PNAE no processo de
planejamento (gestores escolares, professores, merendeiras,
conselheiros, nutricionistas, agricultores familiares, entre outros)
fortalecemos a execução do programa como uma política pública
permanente. Isso quer dizer que, por meio da escuta e
corresponsabilização dos atores, podemos ampliar o potencial de
desenvolver estratégias continuadas (que não sejam interrompidas
com a alternância de gestão)."
Inscrição: 257287
Data do Envio: 11/10/22 21:17
Questão com duas alternativas certas(C e D).
"O Estado ou Município escolhe a forma de gerir os recursos da alimentação escolar, podendo ser centralizada,
descentralizada, semi-descentralizada e terceirizada".
Disponível em:<https://www.scielosp.org/article/rsap/2016.v18n2/311-320#:~:text=O%20Estado%20ou%20Munic%C3%ADpi
o%20escolhe,seus%20aspectos%20positivos%20e%20negativos.>

Página 297 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
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Número da questão: 39
Resposta aos Recursos
Consta na RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, a qual dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar aos alunos da educação básica no âmbito
do Programa Nacional de Alimentação Escolar –
P N A E .
Seção III
Das Formas de Gestão
Art. 8 º A EEx tem autonomia para definir a sua forma de gestão do PNAE, no âmbito de sua
respectiva jurisdição administrativa, a saber:
I – gestão centralizada;
II – gestão descentralizada ou escolarizada;
III – gestão semidescentralizada ou parcialmente escolarizada.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 40
Inscrição: 225540
Data do Envio: 13/10/22 10:27
A alternativa "B", considerada correta, foi escrita de forma que deixa claro que a fórmula infantil só será fornecida pelo
Estado até a criança completar seis meses de vida.
Porém, segundo a EMENDA DE ADEQUAÇÃO Nº 02, “Art. 1º A Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 1º - A: Art. 1º - As crianças nascidas de mães portadoras do HIV e de mães doentes de AIDS
receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, fórmula infantil, no mínimo, até a idade de 6(seis) meses completos.”
Sendo assim, 6 meses completos é o prazo MÍNIMO de fornecimento de fórmula infantil pelo Estado, e não o prazo máximo,
como a redação da alternativa B indica.
Resposta aos Recursos
De acordo com o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, pg 217, consta: Mulheres infectadas não devem
amamentar seus filhos [...] o governo federal brasileiro garante a essas mulheres o recebimento da fórmula infantil até que a
criança complete 6 meses de idade, conforme a Portaria de Consolidação nº 6 de 28/9/2017.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Pedagogo Social-Manhã (Domingo)
Número da questão: 24
Inscrição: 228282
Data do Envio: 12/10/22 8:41
De acordo com o ECA, lEI 8.069 de 13 de julho no artigo 100 incisos I E II.
Inciso I- Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos.
Inciso II- Proteção integral e prioritária.
Resposta aos Recursos
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, a aplicação das
medidas específicas de proteção à criança e o adolescentes devem considerar as necessidades pedagógicas que
favoreçam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Considerando a aplicação das medidas de proteção,
analise as alternativas a seguir.
I – Oitiva e participação facultativa.
II- Prevalência do Estado.
III - Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos.
IV - Proteção integral e prioritária.
Assinale a alternativa CORRETA que indica os princípios que norteiam a aplicação de medidas protetivas.
Conforme as assertivas apresentadas, a alternativa correta é a letra B , III e IV.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 29
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Matéria: Pedagogo Social-Manhã (Domingo)
Número da questão: 29
Inscrição: 228282
Data do Envio: 12/10/22 8:54
De acordo com o estatuto da pessoa com deficiência, capítulo II da igualdade e da não discriminação, no Artigo 4° inciso 2°
diz: A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.
Resposta aos Recursos
A questão apresenta as afirmações destacadas pela Política Nacional da Pessoa com Deficiência aí qual o candidato
deveria assinar qual não se refere ao contexto.
Desta forma não se refere ao contexto a afirmativa: “
que a avaliação da deficiência, quando necessária, será psicológica, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.”
De acordo com o artigo 2º da Lei 13.146, de 2015, o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência, que,
quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, considerando os
impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 35
Inscrição: 226524
Data do Envio: 13/10/22 9:15
Considerando a Política Nacional de Assistência Social,quanto à definição
de território. Conforme a LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993, LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL do
CAPÍTULO I, no Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.
Quanto a questão de número 35, não apresenta coerência em relação a pergunta principal e deixa a questão vaga sem
sentido relacionado a respostas no que diz respeito A Política Nacional de Assistência Social.
Resposta aos Recursos
A questão 35 versa sobre a vertente do que seria um território a ser considerado pela assistência social e que o pedagogo
social irá atuar diretamente, fazendo os encaminhamentos. Na questão espera-se que o candidato faça a inferência de que
conforme a Política Nacional de Assistência Social, a concepção socioterritorial adotada pela Política Nacional de
Assistência Social – PNAS expressa a direção assumida pelo Estado brasileiro no enfrentamento das expressões da
questão social, na medida em que passa a agregar ao conhecimento da realidade a dinâmica demográfica associada à
dinâmica socioterritorial em curso. Contudo, historicamente na sociedade brasileira a questão territorial, só começou a
possuir relevância após a primeira PNAS, datada em 1998 com a Constituição Federal/98, no qual uma nova diretriz se torna
necessária à Política de Assistência Social no Brasil: a descentralização político administrativa, entretanto, ainda de forma
restrita, ou seja, limitada à compreensão de área geográfica nacional e não a desigualdades e diferenças existentes entre as
cidades e o interior destas. Portanto, a alternativa correta permanece a definição de Território abrange o entorno dos
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, considerando-se também a realidade socioeconômica e cultural das
famílias: arranjos, valores, crenças e demandas; os recursos e as vulnerabilidades existentes no território; as características
da rede de serviços local, municipal e regional; as iniciativas de organização e mobilização social, a situação de organização
e mobilização comunitária e seus potenciais individuais e coletivos.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Profissional de Educação Física-Manhã (Domingo)
Número da questão: 23
Inscrição: 248638
Data do Envio: 11/10/22 12:26
Venho solicitar a anulação da questão 23 do caderno de prova para o cargo Profissional de Educação Física. Visto que a
questão apontada como correta contém um erro ao considerar alongamento como habilidade motora de equilíbrio.
Fundamenta-se que o exercício para aumento de amplitude, ou seja, o alongamento não é realizado apenas de pé ou
sentado, ou ainda, com contração muscular.
Flouyd (2011) afirma que existem dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático, que corresponde ao corpo em repouso ou
sem nenhum movimento; e o equilíbrio dinâmico, que está presente nas forças aplicadas e nas inerciais que atuam sobre o
corpo que está em movimentos, promovendo uma compensação que vai gerar um movimento com velocidade ou direção
sem nenhuma alteração.
A outra capacidade é a flexibilidade que está relacionada ao movimento de forma livre, sem a presença de restrição,
estando diretamente envolvida com a amplitude do movimento de uma articulação ou um conjunto de articuações. A melhor
definição da flexibilidade pode ser a qualidade física, que é responsável pela realização do movimento voluntário de uma
amplitude máxima, dentro dos limites fisiológicos de uma articulação ou de várias articulações sem que exista qualquer tipo
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Número da questão: 23
de lesão (KISNER; COLBY, 2009).
Os exercícios de flexibilidade ou amplitude do movimento são os alongamentos, que podem ser realizados de forma passivo
ou ativo e ativo assistido; manual ou mecânico; estático ou balístico.
O alongamento é definido, portanto, como qualquer manobra que possui a finalidade de aumentar a extensibilidade dos
tecidos moles, atuando de forma positiva quanto à flexibilidade e à amplitude de movimento, existindo, portanto, uma
elevação quanto ao tamanho das estruturas que vão se adaptar, encurtando e se tornando hipomóveis com o tempo. Só
através do exame, avaliação e o diagnóstico de forma sistemática é que o profissional consegue avaliar com segurança
quais são as estruturas que estão provocando uma certa restrição quanto ao movimento e quais os tipos de alongamentos
que podem ser realizados (TORTORA, 2011).
O alongamento passivo é realizado por outro indivíduo quando o indivíduo que está sendo alongado é incapaz de mover
ativamente um segmento sozinho e o autoalongamento é o exercício realizado de forma mais livre, ou seja, são os
alongamentos executados de forma independente pelo paciente, após a supervisão do terapeuta (SILVA; CAMPOS, 2006).
O centro da questão é que para realizar o alongamento não é preciso a pessoa estar de pé ou se autoalongando, ela pode
sofrer a ação do agente externo de forma passiva, sem a necessidade de estar se equilibrando. Como exemplo, os
alongamentos passivos realizados em indivíduos que estão deitados em coma na UTI.
Corroborando para tal afirmação, há os alongamentos passivos e ativos dos membros superiores (ombro, dedos, punho e
etc) em conjunto ou isolados que não utilizam a capacidade e habilidade relacionada ao equilíbrio, vejamos as imagens (não
foi possível anexar imagens e, devido a este fato, substituirei as fotos por vídeos via youtube. Observações: os vídeos irão
conter outros exercícios que não são de alongamento, mas não foi possível anexar imagens)
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dkg13NH
G i s 9 0
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = k g 1 3 N H G i s 9 0 & t = 3 0 7 s
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = Y c G f i d j i E P A & t = 1 0 6 s
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = g 5 3 c f I _ v 4 v 8 & t = 9 6 s
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = L l c J Q c R w z U M & t = 2 8 0 s
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 6 W F 4 K H Z B r i A & t = 2 6 6 s
Portanto, a questão 23 deverá ser anulada, pois alongamento está inserido no exercício para a capacidade de flexibilidade.
Uma ao flexibilidade auxilia no equilíbrio ou alongar, mas não podem ser caracterizadas como “habilidades motoras
classificadas como de equilíbrio”.
FLOYD, R. T. Manual de cinesiologia estrutural. 19. ed. Barueri: Manole 2015.
FLOYD, R. T. Manual de cinesiologia estrutural. 16. ed. Barueri: Manole, 2011.
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
KISNER, C.; COLBY, L. A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 5. ed. Barueri: Manole, 2009.
KISNER, C.; COLBY, L. A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 5. ed. Barueri: Manole, 2009.
SILVA, R. D.; CAMPOS, V. C. Cinesioterapia: fundamentos teóricos para a prática. Belo Horizonte: Coopmed, 2006.
VOIGHT, M. L. et al. Técnicas de exercícios terapêuticos: estratégias de intervenção musculoesquelética. Barueri: Manole,
2014.
Inscrição: 256512
Data do Envio: 11/10/22 14:15
A referida questão apresenta erro de formulação. A alternativa "D", apresenta por duas vezes a "Habilidade" ESCALAR.
Ainda, a alternativa (B), aponta as opções "Curvar; Alongar; Contorcer; Virar como sendo a correta, no entanto, o ato /
movimento não remetem necessariamente uma classificação de equilíbrio, uma vez que curvar pode ser simplesmente a
cabeça, nem todo exercício de alongamento necessariamente utiliza o equilíbrio, o ato de virar pode estar relacionado a uma
posição de decúbito, e contorcer também pode ser realizado no solo e não utilizar o equilíbrio estático.
Inscrição: 232651
Data do Envio: 13/10/22 15:16
A questão pede para assinalar a alternativa em que todas as habilidades motoras apresentadas são classificadas como de
e q u i l í b r i o .
Segundo Gallahue e Donnelly (2008), as habilidades motoras de equilíbrio, às vezes referidas como habilidades não
locomotoras, são aquelas que permanecem no lugar.
A opção do gabarito provisório é a de letra “B” (Curvar, alongar, contorcer, virar, balançar, esquivar, equilibrar.).
No entanto, esquivar pode ser interpretado de acordo com a modalidade empregada. Por exemplo, na capoeira há esquivas
que são também habilidades locomotoras, como os movimentos denominados como “Queda de rim” (esquiva em forma de
rolamento, na qual o praticante de capoeira vai ao chão, rola por cima da cabeça, mas apoiado em um dos braços que está
a altura do seu rim. Ao fim do movimento, estará normalmente em posição de negativa ou resistência.), e “Batida de três ou
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rolê” (Batida de Três e Rolê” (esquiva, baseada na negativa, porém há uma troca dos pés de apoio, como se gingasse no
chão, sempre buscando defender o rosto com os braços, e levantando na base continuando a ginga. Ao movimento de
levantar dá-se o rolê, onde gira-se 360 graus).
Por isso, solicito a anulação da questão.
R E F E R Ê N C I A S
GALLAHUE D.L. DONNELLY F.C. Educação Física Desenvolvimentista para todas as crianças. Phorte, 4 ed, São Paulo,
2 0 0 8 ;
PORTAL SÃO FRANCISCO. Movimentos da Capoeira. Disponível em:
https://www.portalsaofrancisco.com.br/esportes/movimentos-da-capoeira. Acesso em: 13 out. 2022.
Resposta aos Recursos
De acordo com Gallahue, Ozmun e Goodway (2013, p. 333) e Gallahue e Donnelly (2008, p. 54), todas as habilidades
motoras fundamentais apresentadas na letra “B” (Curvar, alongar, contorcer, virar, balançar, esquivar, equilibrar) são
classificadas como de equilíbrio. Dessa forma, define-se pela manutenção da questão.
GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C.; GOODWAY, J. D. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças,
adolescentes e adultos. Porto Alegre: AMGH, 2013.
GALLAHUE, D. L.; DONNELLY, F. C. Educação Física Desenvolvimentista para todas as crianças. São Paulo: Phorte, 2008.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 248057
Data do Envio: 11/10/22 11:05
A alternativa D) "5 – 1 – 4 – 2 – 5." Possui 2 números iguais na sequência, induzindo o participante ao erro, tendo em vista
que está faltando o número 3, fazendo assim com que a questão perca um pouco a sua validade em conhecimento, pois
aparenta ser mais uma pegadinha do que um teste propriamente dito.
Inscrição: 239164
Data do Envio: 13/10/22 11:36
Alternativa D. com numeração duplicada confunde o entendimento e a resolução da questão.
Resposta aos Recursos
Embora ocorreu um erro de digitação na alternativa "D", a mesma continuou incorreta. E a única alternativa correta é a "C",
não havendo interferência na resposta correta. Dessa forma, define-se pela manutenção da questão.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 28
Inscrição: 239164
Data do Envio: 13/10/22 11:34
A alternativa B. também está correta. Segundo o site do comitê paralímpico brasileiro,
h t t p s : / / w w w . c p b . o r g . b r / m o d a l i d a d e s / 5 4 / r e m o
"O remo paralímpico consiste na prática do remo por pessoas com deficiência ou limitação física, visual ou déficit intelectual,
que tenham mobilidade mínima de braços."
Resposta aos Recursos
Houve um erro de digitação. Dessa forma o recurso para essa questão procede. Indica-se a invalidação da questão.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 29
Inscrição: 249752
Data do Envio: 11/10/22 15:51
Segundo o Livro nacional de regras de futsal de 2022, da CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão):
" P r o c e d i m e n t o
• A bola deve estar imóvel na marca de 10m ou no local onde a infração foi cometida, desde que seja na área entre a linha
de meta da equipe defensora e a linha imaginária fora da área de pênalti, a 10m e paralela à linha de meta.
• Se a infração que originou uma falta sem formação de “barreira” foi cometida nesta área, o chutador pode escolher entre
colocar a bola na marca de 10m ou cobrar do local onde a falta foi cometida".
Portanto na opção 4 afirma que é a 10 metros, mas na lei aponta que pode ser cobrado depois dos 10 metros se assim
preferir o jogador.
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Número da questão: 29
A questão levou a entender que a opção é falsa.
Inscrição: 236894
Data do Envio: 11/10/22 18:15
Segundo o Livro Nacional de regras do Futsal,2022, Página 12. lEI - A quadra de jogo. Na penúltima assertiva está expressa
"" tiro livre direto começando "com a" sexta falta...Que dá um sentido diferente da regra oficial que é "a partir da sexta falta.
Por esse motivo peço a anulação da questão 29.
Resposta aos Recursos
A distância para o “tiro livre direto começando com a sexta falta acumulada” é de 10 metros ou quando for a frente o
chutador pode escolher entre colocar a bola na marca de 10m ou cobrar do local onde a falta foi cometida. Embora a
alternativa não esteja errada, faltou uma complementação. Dessa forma, define-se pela invalidação da questão.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Matéria: Psicólogo-Manhã (Domingo)
Número da questão: 24
Inscrição: 245599
Data do Envio: 10/10/22 19:29
Solicito anulação da questão 24, do caderno de provas de psicologia, por fugir aos conteúdos constantes no edital de prova.
A questão solicita conhecimentos acerca dos transtornos parafílicos elencados no Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos mentais (DSM-5), sendo que tal conteúdo programático não consta no edital de concurso nº 001-2022. Neste
constam apenas transtornos da aprendizagem, transtornos da personalidade, transtornos de ansiedade e transtornos
relacionados ao uso de substâncias.
Não há como considerar transtornos parafílicos como parte integrante dos grupos de transtornos solicitados no edital, visto
que no DSM -V, os transtornos parafílicos possuem capítulo próprio, o que significa que possuem indicadores de
agrupamento de transtornos diferente de outros capítulos. A seguir consta explicação sobre o agrupamento de transtornos
em capítulos :
Com relação às recomendações para alterações na estrutura de capítulos do DSM-5, os membros do grupo de estudos
sobre espectros diagnósticos investigaram se validadores científicos poderiam informar possíveis novos agrupamentos de
transtornos relacionados dentro da estrutura existente de categorias. Foram recomendados 11 indicadores dessa natureza
com esse propósito: substratos neurais compartilhados, traços familiares, fatores de risco genéticos, fatores de risco
ambientais específicos, biomarcadores, antecedentes temperamentais, anormalidades de processamento emocional ou
cognitivo, similaridade de sintomas, curso da doença, comorbidade elevada e resposta terapêutica compartilhada. Esses
indicadores serviram como diretrizes empíricas para qualificar a tomada de decisão pelos grupos de trabalho e pela
Força-tarefa sobre como agrupar transtornos a fim de maximizar sua validade e utilidade clínica (APA, 2014,p.12).
Desta maneira, embasado no conteúdo programático e na descrição do DMS V, solicito anulação da questão.
Inscrição: 225900
Data do Envio: 11/10/22 11:42
Alexitímia é a incapacidade de descrever e identificar emoções, tais como ausência empática, dificuldade de fazer relações
perdurarem e criatividade empobrecida. Desta forma, nada possui em comum com os transtornos parafílicos, que são
relacionados à impulsos ou comportamentos relacionado à origem sexual e que causam sofrimento psiquico ao indivíduo.
Inscrição: 247590
Data do Envio: 11/10/22 18:38
Há também uma importante alteração, introduzida pelo DSM-5, que consiste na diferenciação entre parafilias e transtornos
parafílicos. Um transtorno parafílico é uma parafilia que está causando sofrimento ou prejuízo ao indivíduo, ou uma parafilia
cuja satisfação tem acarretado danos ou risco de danos, para o indivíduo e para outros. A existência de uma parafilia,
entendida como a direção do desejo sexual a um alvo incomum ou a uma maneira incomum de seu exercício, é uma
condição necessária, mas não suficiente para um diagnóstico de transtorno da preferência sexual. Em outros termos, a
presença de uma parafilia, por si só, não necessariamente justifica ou requer uma intervenção clínica.
Parafilias diferente de transtorno
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Número da questão: 24
Resposta aos Recursos
Concernente à interposição de recurso solicitando a anulação da questão de número 24 (Prova de Psicologia, Edital n°
001/2022 – Prefeitura Municipal de Guaratuba) por motivo de o referido Edital trazer conteúdo não especificado, FORMULO
A SEGUINTE RESPOSTA/ENTENDIMENTO:
Embora a alegação do(a) candidato(a) não tenha uma relação com a essência do que se pede na questão e se trata
apenas de um argumento "non sequitur", comunica-se ao candidato(a) o seguinte:
O edital traz erroneamente a utilização da palavra “perversões”, a qual, segundo Dalgalarrondo (2019, p. 335) tem conotação
moral, fortemente negativa e depreciativa na linguagem comum, sendo que segundo esse mesmo autor, atualmente, para
designar atos e compulsões relacionados ao desejo e ao comportamento sexuais, prefere-se hoje os termos parafilia e atos
impulsivos e compulsões sexuais.
Fonte: DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais [recurso eletrônico] / Paulo
Dalgalarrondo. – 3. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2019.
Diante do acima exposto, decide-se por receber o recurso e no mérito DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ANULANDO A
Q U E S T Ã O .

Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 40
Inscrição: 225900
Data do Envio: 11/10/22 13:38
Alternativas muito subjetivas, visto que a alternativa "E" também traz características do TDAH, como irritabilidade,
comportamento impulsivo e mudanças no humor.
Resposta aos Recursos
Concernente à interposição de recurso solicitando a anulação da questão de número 40 (Prova de Psicologia, Edital n°
001/2022 – Prefeitura Municipal de Guaratuba) por motivo de a referida trazer “alternativas muito subjetivas”, FORMULO A
SEGUINTE RESPOSTA/ENTENDIMENTO:
A questão em tela solicita que o(a) candidato(a) marque a alternativa correta, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-5, 2014, p. 61), no que concerne a característica essencial do transtorno de déficit de
atenção/hiperatividade nos adultos, e como este pode se manifestar.
Diante do acima exposto, decide-se por receber o recurso e no mérito NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO
A QUESTÃO.

Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Publicitário-Manhã (Sábado)
Número da questão: 23
Inscrição: 248512
Data do Envio: 11/10/22 18:22
A questão 23 que diz respeito ao rebranding possui 2 alternativas certas.
Levando em consideração o rebranding parcial e o total, as alternativas

'B'

e

'C'

estão

corretas.

O termo rebranding, é utilizado como referência ao desenvolvimento de novas identidades
visuais para marcas,
empresas ou produtos, mas
aplica-se também
à simultânea criação
um novo relacionamento com o mercado e de novas estratégias ou filosofias operacionais,
marketing ou branding. Este deve pertencer a uma estratégia global da marca e pode
envolver uma mudança radical na sua imagem e/ou a criação de novos conceitos de
comunicação (Birick, 2006; Daly e Moloney, 2004; Muzellec, 2003).
Daly e Moloney (2004) propuseram uma escala na qual indicam diferentes
intensidades, níveis ou graus de rebranding. As mudanças menores são
relacionadas à imagem visual, das quais se pode analisar desde uma simples
mudança a uma complexa alteração de imagem, com a intenção de atualização. Os
procedimentos de reposicionamento organizacional, com os quais se alteram táticas

de
de
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Número da questão: 23
de comunicação e estratégias de venda, processam as mudanças intermediárias;
assim, nesse caso, obtêm-se novas associações à marca (DALY, MOLONEY, 2004).
Daly e Moloney (2004) ainda comentam sobre rebranding total, em que há inclusive
mudança do nome da empresa; “[...] neste caso, todos os recursos de comunicação
têm de ser direcionados para a recriação da imagem da marca em torno do novo
nome [...]” (LOPES, 2011, p.16).
Resposta aos Recursos
As alternativas B e C sintetizam o significado de rebranding, com maior detalhamento ou não, sendo que as duas definições
estão corretas e se complementam.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 25
Inscrição: 225005
Data do Envio: 11/10/22 15:14
Questão 25 (vinte e cinco) da prova escrita (objetiva) – 08/10/2022, período da manhã.
Opção 9852-Superior-Publicitário.
Q u e s t ã o :
25. A Adobe é a marca detentora de diversos softwares voltados a publicidade e design. Na era digital se tornou comum a
utilização de códigos QR, direcionando o cliente para diversos espaços, tais como redes sociais, promoções entre outros.
Assinale a alternativa correta em relação ao software da adobe que tem a opção de gerar um código QR personalizado
conforme sua necessidade, de forma gratuita e direta durante o trabalho.
A. Ligthroom
B . P h o t o s h o p
C . l l u s t r a t o r
D Indesign
E Premiere Pro
J u s t i i c a t i v a :
De acordo com o gabarito provisório, a resposta “correta” é a letra “D” (Indesign); Porém o programa Adobe Ilustrator
também é capaz de gerar um código QR personalizado conforme sua necessidade, de forma gratuita e direta durante o
trabalho. Sendo assim tanto a opção “D” quanto a opção “C” estão corretas.
Fonte: https://exchange.adobe.com/apps/cc/107
Inscrição: 248512
Data do Envio: 11/10/22 18:47
- Sobre a questão 25, que pede o software Adobe que permite a geração de um código QR de forma - gratuita - e direta
durante o trabalho, não existe essa possibilidade, já que a suíte Adobe exige determinada onerosidade para a utilização dos
m e s m o s .
- E sobre a geração do código QR diretamente durante o trabalho, 3 alternativas estão corretas. Letras 'B', 'C' e 'D' podem
responder à questão. O indesign permite a geração do QR de forma nativa, porém este não é o ponto. O Photoshop e
Illustrator também são capazes de gerar um código QR de forma direta durante o trabalho, por meio de um plug-in, fornecido
pela própria Adobe e instalado apenas uma vez.
Inscrição: 249484
Data do Envio: 12/10/22 21:00
A questão ou deve ser anulada ou dada como correta pois, não foi pedido, em momento nenhum, por um único software
nativo, portanto, existem três respostas certas pois, tanto no software Adobe InDesign, quanto no software Adobe Photoshop
e Adobe Illustrator, além de outro que não foi mencionada na questão, como o Adobe Express, ou a suíte CorelDRAW, é
possível criar o QR code. A informação pode ser verificada em diversas fontes e tutoriais na internet, especialmente no
Youtube; segue alguns exemplos de fontes:
https://youtu.be/pzS9j1uJssM (Ps)
https://youtu.be/ifilLWcY0Ns (Ps)
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https://youtu.be/cMYeIqeRokM (Ai)
https://youtu.be/YRNVxYGdJ34 (Ai)
Inscrição: 253098
Data do Envio: 13/10/22 9:30
Para se ter acesso ao Adobe Creative Cloud, conta que dá acesso ao Indesign e outros softwares, é necessária é uma
assinatura paga, portanto não pode ser considerada "forma gratuita", como diz na questão 25.
Resposta aos Recursos
Entende-se na afirmativa, que de rápida e gratuita durante o uso, a geração de código QR é feita sem a necessidade de
instalação de plugin, ou seja, de forma nativa no aplicativo.
Os custos de licenciamento do software não fazem parte da questão.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 27
Inscrição: 244130
Data do Envio: 11/10/22 19:45
Venho, respeitosamente, solicitar a alteração do gabarito da questão 27 (cargo: publicitário). O item III da questão afirma
que "As cores RGB são uma mistura de três cores primárias" e o gabarito considerou este item como verdadeiro. Entretanto,
embora de fato o Vermelho (R - Red) e o Azul (B - Blue) sejam cores primárias, o Verde (G - Green), por sua vez, é uma
mistura das cores Azul e Amarelo, portanto, Verde é uma cor secundária, o que torna o item falso. O fato de o verde ser
uma cor secundária é consenso na área, constando em diversas fontes que tratam do Círculo Cromático e da Teoria das
Cores. Por exemplo:
"Generalidades sobre a Teoria das Cores: existem três cores primárias - o vermelho, o amarelo e o azul. Todas as demais
cores podem ser produzidas a partir dessas três cores básicas. Uma cor que resulte da mistura de duas cores primárias é
chamada de cor secundária ou 'cor mista pura'. O verde, o laranja e o violeta são as cores secundárias". HELLER, Eva. A
Psicologia das Cores, 2021.
Além dessa e de outras referências acadêmicas, a informação de que o verde é uma cor secundária está amplamente
difundida não só no meio acadêmico, mas também em sites da internet voltados para estudos e pesquisas, como, por
e x e m p l o :
h t t p s : / / w w w . t o d a m a t e r i a . c o m . b r / c o r e s - p r i m a r i a s /
h t t p s : / / b r a s i l e s c o l a . u o l . c o m . b r / a r t e s / c o r e s - p r i m a r i a s . h t m
h t t p s : / / p t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / C % C 3 % A D r c u l o _ c r o m % C 3 % A 1 t i c o
Sendo assim, alterando-se o item III de V para F, tem-se como gabarito a alternativa D - F;V;F;F. Portanto, solicito que o
gabarito seja corrigido e alterado para a Alternativa D. Nestes termos, peço deferimento.
Resposta aos Recursos
Considera-se a mudança da alternativa correta para letra D, tendo em vista afirmativa que RGB seriam cores primárias,
mas, o verde (Green) é uma cor secundária, tornando a afirmativa falsa.
Decisão da Banca: Alterar Questão para D
Número da questão: 28
Inscrição: 244130
Data do Envio: 11/10/22 20:39
Venho, respeitosamente, solicitar a anulação da Questão 28 (Cargo: Publicitário), pois o item II afirma que “Um layout é
eficiente quando tem margem para várias interpretações” e tal item foi considerado “Verdadeiro” pela banca. Entretanto, não
localizei nenhuma referência bibliográfica ou fonte que contivesse tal informação. Pelo contrário, os dados que consegui
coletar a esse respeito vão no sentido oposto, por exemplo:
“[...] a diagramação ajuda o leitor a se localizar dentro de um conteúdo. Porém, deve-se tomar cuidado porque existem
hierarquias eficientes e aquelas um pouco confusas, que acabam por fazer o leitor se perder dentro de um conteúdo mal
sinalizado”. JUSTO, Thiago Cesar Teixeira. Diagramação: Fundamentos e Técnicas. Editora SENAI. São Paulo: 2017.
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Além dessa referência, renomados sites da área de Design/Comunicação também versam a esse respeito, por exemplo:
“[...] é preciso sempre ter o cuidado na escolha dos ícones que representarão os links em seu website, pois cada usuário
pode ter uma interpretação diferente, caso eles não sejam claros e objetivos. [...] Tudo faz parte de um contexto. Clareza de
informação deve ser sempre o objetivo principal para não haver interpretações dúbias ou duvidosas.” Fonte:
https://imasters.com.br/design-ux/semiotica-e-o-design-parte-ii. Acesso em: 11 out. 2022.
Outro exemplo:
“Forneça contexto: dê clareza às informações que você está transmitindo, não deixe o usuário perdido e nem dê margem
para várias interpretações”. Fonte: HESS, Whitney. apud Medium.com. Disponível em:
<https://medium.com/@Aerochimps/afinal-de-contas-o-que-%C3%A9-uma-boa-experi%C3%AAncia-7b43a4882e5e>.
Acesso em: 11 out. 2022.
Isto posto, o item II, ao afirmar que “Um layout é eficiente quando tem margem para várias interpretações” deve ser
considerado Falso. Portanto, a ordem das assertivas seria: V;F;F;F, ordem essa que não consta em nenhuma das
alternativas. Além disso, cabe destacar ainda que há um erro de digitação que fez a questão possuir dois itens “II” e nenhum
item “III”, o que pode levar a certa confusão no momento da resolução. Por todos os motivos acima expostos, solicito a
anulação da Questão 28. Nestes termos, peço deferimento deste recurso.
Inscrição: 252897
Data do Envio: 12/10/22 12:50
Solicito anulação desta questão, tendo em vista que não há alternativa correta.
A resposta correta deveria conter “V; F; F; F”. Pela alternativa dada pelo gabarito provisório, a assertiva II estaria correta, o
que não procede. Um layout eficiente deve ser estratégico, de modo que alcance o público a que se destina, atendendo a
uma finalidade concreta e a objetivos delimitados a partir do briefing. Não deve, portanto, dar margem a várias
interpretações (como diz a assertiva). Ao contrário, deve ter consistência ao ser direcionado ao público e ao objetivo
delimitado pelo projeto.
Segundo HSUAN-AN (2017), em seu livro Design: conceitos e métodos, “o design de uma peça gráfica ou uma interface
visual precisa também da estrutura (…) algo visual, construído, organizado, ordenado e estruturado e que garante ao
resultado a consistência – uma força que sustenta visualmente uma mensagem, uma ideia ou um conteúdo” (p. 91-92). O
autor diz ainda que o “designer é um comunicador. Ele precisa ser capaz de usar signos adequados, em uma maneira
eficiente de trabalhá-los para formar mensagens que queira transmitir ao usuário” (p. 116).
Já PHILLIPS (2007), em seu livro Briefing: a gestão do projeto de design, diz que “o ponto de partida para qualquer trabalho
de design deveria ser justamente o perfeito conhecimento do problema a ser solucionado. Sem essa clara definição do
objetivo, corre-se o risco de andar em círculos, sem avanços significativos na direção desejada” (p. 10). E aponta ainda que
o design “deve oferecer soluções efetivas aos problemas formulados e contribuir para alcançar os objetivos dos negócios”
(p. 122).
Inscrição: 253026
Data do Envio: 12/10/22 22:16
O item II da questão afirma que “um layout é eficiente quando tem margem para várias interpretações”. Porém,
considerando o conceito apresentado abaixo, o leiaute (ou layout), por ser um esboço do produto final, precisa trazer
indicativos claros e concretos a respeito das ideias representadas. A margem para várias interpretações pode trazer
prejuízos para a compreensão do projeto pelos profissionais envolvidos e, assim, diferentemente do que afirma o item II, não
ser eficiente. Por isso, não havendo alternativa para a sequência V-F-F-F, solicito a anulação da questão.
Leiaute - Esboço, mais elaborado do que um rafe, de qualquer trabalho de arte gráfica [...]. No leiaute estão apresentados
(ainda não na forma definitiva, mas aproximada) todos os elementos visuais básicos [...]. Esboço de uma peça publicitária,
produzido para ser submetido à aprovação do cliente (anunciante) antes de ser arte-finalizado.
Dicionário Essencial de Comunicação - Rabaça e Barbosa
Resposta aos Recursos
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 31
Inscrição: 232657
Data do Envio: 12/10/22 12:18
Foi considerada como correta a alternativa da letra "D", contudo ela está errada, porque a assertiva número II é falsa, pois
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considera o CRM uma

ferramenta

utilizada

para

gerenciamento

de

TAREFAS,

clientes

e

PROJETOS.

O site SALESFORCE, a maior ferramenta de CRM do mundo, conceitua CRM como "a sigla usada para Customer
Relationship Management e se refere ao conjunto de práticas, estratégias de negócio e tecnologias focadas no
relacionamento com o cliente."
Ou seja, é uma ferramenta focada no relacionamento com o cliente, não sendo adequada para gerenciamento de TAREFAS
e PROJETOS.
Portanto, a alternativa que responde corretamente a questão é a de letra "B".
Inscrição: 253098
Data do Envio: 13/10/22 9:50
Segundo o blog Rock Content, CRM significa Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o
Cliente, e tem como principal objetivo a relação com o cliente, visando uma maior satisfação com a empresa, portanto não é
papel dele o gerenciamento de tarefas e projetos e possuem outros meios e plataformas específicas para isso.
https://rockcontent.com/br/blog/o-que-e-crm/
Resposta aos Recursos
Mudança de alternativa correta para B.
Decisão da Banca: Alterar Questão para B
Número da questão: 40
Inscrição: 225005
Data do Envio: 11/10/22 15:40
Questão 40 (quarenta) da prova escrita (objetiva) – 08/10/2022, período da manhã.
Opção 9852-Superior-Publicitário.
Q u e s t ã o :
40. Atualmente as campanhas on-line ganharam força, sendo assim, o marketing digital também se tornou um assunto de
interesse aos profissionais da comunicação, assim como as ferramentas que podem ajudar a otimizar o objetivo das
campanhas. Assinale a alternativa que corresponde a definição da ferramenta utilizada pelo profissional de comunicação.
I- CRM é uma das ferramentas utilizadas para aumentar a geração de leads, porém seu uso é restrito aos profissionais e
alguma das conversões precisam ser realizadas manualmente.
II- Planos de marketing e planejadores de conteúdo podem ser utilizados para otimizar as tarefas do grupo, e garantir a
assertividade de cada campanha.
III-Benchmarking é um processos para medir métricas e prática dos negócios.
A.
B.
C.
D.
E.

F;
V;
V;
F;
F;

F;
V;
V;
V;
V;

F.
V.
F.
V.
F.

J u s t i f i c a t i v a :
De acordo com o gabarito provisório, a resposta “correta” é a letra “D” (F; V; V); Porém o Benchmarking consiste em um
processo de estudo de concorrência, e não “um processo para medir métricas e práticas dos negócios”; Esta afirmação na
opção III torna o conceito do Benchmarking muito vago com a expressão “dos negócios”, já que “dos negócios” pode ser até
o próprio negócio, mas não, novamente, o Benchmarking é uma análise profunda das melhores práticas usadas por
empresas concorrentes, de um mesmo setor que o seu e que podem ser replicadas no seu empreendimento. Sendo assim
a questão correta é a letra “E” (F;V;F)
Fontes:https://resultadosdigitais.com.br/marketing/benchmarking/#:~:text=Benchmarking%20%C3%A9%20um%20processo
% 2 0 d e , a m p l i a % C 3 % A 7 % C 3 % A 3 o % 2 0 n a % 2 0 m a r g e m % 2 0 d e % 2 0 l u c r o .
https://rockcontent.com/br/blog/benchmarking/
Inscrição: 232657
Data do Envio: 12/10/22 12:18
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A alternativa "D", que foi considerada como correta no gabarito, está errada, porque a assertiva número III é falsa.
Benchmarking NÃO É um processo para medir métricas e práticas dos negócios.
Benchmarking, segundo o site da empresa RESULTADOS DIGITAIS, é um processo de estudo de CONCORRÊNCIA,
podendo ser uma análise profunda das melhores práticas usadas por empresas de um mesmo setor que o seu e que podem
ser replicadas no seu empreendimento. Entre seus benefícios estão a redução de custos, aumento na produtividade e
ampliação na margem de lucro.
Ou seja, o Benchmarking, avalia questões externas, como forma de comparativo, à empresa, e não questões internas como
m é t r i c a s .
Portanto, a alternativa que responde corretamente a questão é a da letra "E".
Inscrição: 249484
Data do Envio: 12/10/22 21:10
F o n t e :
https://www.salesforce.com/br/crm/#crm-definicao-e-conceitos-scroll-tab
Segundo a fonte supracitada, no parágrafo 3; do item:
1.CRM: Definição e Conceitos;
CRM Customer Relations são ferramentas utilizadas para gerar leads e seu uso é restrito aos profissionais, de várias áreas,
desde Marketing, Vendas, TI, RH, dentre outras que atuam nas conversões em vendas e profissionais de TI que são
necessários para a operação do chamado CRM Local ou "CRM- On- Premise". Já a outra categoria de CRM existente e é
descrito no item:
4. Tipos de CRM.
Quando falamos em tipos de CRM, existem basicamente dois caminhos que as empresas podem seguir, dependendo de
suas necessidades e de seu orçamento.: CRM na Nuvem e CRM Local.
CRM Local.
CRM Local, também chamado de CRM On-Premise, é o tipo de CRM que é mantido em um servidor físico na empresa e
'exige manutenção' não só de uma equipe de TI própria, mas também por usuários diretos do sistema como: Marketing,
vendas, financeiro, RH, etc. que para manutenir as informações, dos leads criados e fechamento de negócios, administração
geral de dados, contato direto telefônico em várias situações, precisam ações realizadas manualmente! Nesse caso, é
necessário instalar o software de CRM no servidor ou em um computador que seja utilizado como tal.
CRM na Nuvem.
O CRM na Nuvem, ou CRM Cloud, é baseado em cloud computing. Podemos dizer que ele é um CRM online e, por isso,
não está instalado em um computador e não requer que sua empresa tenha uma equipe de TI dedicada para manutenção
da solução.
É por isso também que o CRM online também pode ser chamado de software como serviço (SaaS), uma vez que toda
infraestrutura é gerenciada remotamente pelo time de especialistas da solução
Inscrição: 253026
Data do Envio: 12/10/22 22:26
O item III da questão afirma que “Benchmarking é um processo para medir métricas e prática dos negócios”. No entanto, o
conceito de benchmarking define um processo mais amplo e analítico do que se apresenta na questão, como podemos
observar a seguir:
Benchmarking - Processo sistemático de avaliação de organizações, produtos e serviços, desenvolvido por meio de
contínua pesquisa de informações do mercado, com o objetivo de identificar as melhores práticas ou os melhores níveis de
performance e superá-los.
Enquanto a palavra benchmarking refere-se ao processo que procura identificar os referenciais de excelência, o termo
benchmark designa o próprio referencial de excelência [...].
Dicionário Essencial de Comunicação - Rabaça e Barbosa
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O processo de benchmarking pode incluir a comparação de métricas da empresa com as métricas consideradas padrões no
mercado para indicadores de negócio, por exemplo, mas não se resume a isso como conceito em si. O item III não conduz
ao cerne do benchmarking, que é o processo de avaliação, pesquisa, identificação e superação de uma prática de negócio
em relação a outra. Sendo assim, solicito a mudança do gabarito da questão para a alternativa E.
Inscrição: 253098
Data do Envio: 13/10/22 9:59
Segundo o site Resultados Digitais, "Benchmarking é um processo de estudo de concorrência, podendo ser uma análise
profunda das melhores práticas usadas por empresas de um mesmo setor que o seu e que podem ser replicadas no seu
empreendimento. Entre seus benefícios estão a redução de custos, aumento na produtividade e ampliação na margem de
lucro." e na questão, no item III" não cita sequer a palavra "concorrência" ou similares.
Fonte: https://resultadosdigitais.com.br/marketing/benchmarking/
Resposta aos Recursos
Alteração da resposta correta para letra E.
Decisão da Banca: Alterar Questão para E
Matéria: Turismólogo-Manhã (Sábado)
Número da questão: 23
Inscrição: 242030
Data do Envio: 11/10/22 23:28
Ilustríssimo(a) senhor(a) avaliador(a), por meio deste recurso, solicito gentilmente a anulação da questão 23. De acordo com
Acerenza (2002), “a informação que se tem sobre a primeira viagem organizada, é datada a partir da década de 1840,
quando Thomas Cook organizou uma viagem de trem para um Congresso Antialcoolismo”. A afirmação é reiterada por
Guimarães (2018), que discorre que “Thomas Cook foi um dos primeiros agentes de viagens do mundo. Considerado o pai
do turismo moderno, Thomas Cook promoveu em 1840 a primeira viagem organizada da história”.
Tendo em vista que dentre as opções de respostas disponíveis na prova, nenhuma tratava do ano de 1840, e também
considerando o fato de que há uma constante ambiguidade nas questões referentes a datas históricas no turismo, tendo em
vista sua subjetividade temporal - o que pode prejudicar a identificação da resposta correta -, solicito gentilmente a anulação
desta questão.
R e f e r ê n c i a :
ACERENZA, M. A. Administração do turismo: conceituação e organização. Bauru: EDUSC. 2002.
GUIMARÃES, V. M. V.. Turismo, Programação Cultural e Hotelaria: Projeto “PULSAR Centro”. 2018. 113 p. Dissertação
(mestrado) - Instituto Politécnico de Tomar, Desenvolvimento de Produtos de Turismo Cultural, 2018.
Resposta aos Recursos
A questão foi embasada no artigo Artigo O processo histórico da atividade turística publicado Cadernos da Fucamp, v.14,
n.21, p.30-41/2015 35, sobre Thomas Cook foi considerado o pai do turismo moderno,
visto que, em 1841, organizou a primeira viagem coletiva da história do turismo internacional, ao andar 15 milhas e
transportar 578 pessoas, de Loughborough a Leicester, na Inglaterra, a fim de participar de um congresso contra
o alcoolismo. Após esse feito, em 1845, ele não só fundou, em parceria com o seu filho James, a agência Thomas Cook &
Son, como também escreveu um livro profissional sobre viagens, Handbook of the trip, para uso dos turistas (BOSISIO,
2005; MACHADO, 2010; SANTOS, 2010).
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 28
Inscrição: 242030
Data do Envio: 11/10/22 23:28
Ilustríssimo(a) senhor(a) avaliador(a), solicito a anulação desta questão. O edital traz, em seu conteúdo programático, o
tema “Os principais tipos de mercado turístico”, entretanto, em nenhum dos artigos e estudos mais relevantes sobre o
assunto, cita-se a Pesquisa de Classificação da Segmentação Turística feita pela Fundação Getúlio Vargas Projetos (2013).
Em sua maioria, os estudos sobre segmentação turística/tipos de mercados turísticos abordam e utilizam como base a
classificação da Organização Mundial de Turismo (2012 apud MAIA; NETO, 2014) e do Cadastro Central de Empresas do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013 apud MAIA; NETO, 2014), que elencam como segmentos: Serviços de
alojamento (hoteleiro); Serviços de alimentação e bebidas; Serviços de transporte de passageiros; Serviços de agências de
viagens, operadoras e guias; Serviços culturais; Serviços recreativos e outros serviços de entretenimento; Serviços turísticos
diversos - ou seja, alternativa “C”.
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Desta forma, reitero o pedido de anulação da questão, tendo em vista que a abordagem cobrada em prova não constitui-se
como um dos principais tipos de mercado turístico.
R e f e r ê n c i a s :
MAIA, A. G.; NETO, J. de P.. Análise das estruturas do mercado turístico no Brasil: um estudo baseado no número de
empregados. Ministério do Turismo, 2014. 38p.
Resposta aos Recursos
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 29
Inscrição: 220490
Data do Envio: 10/10/22 19:09
Solicito recurso pois a questão 29 deve ser anulada pois foi elaborada com base em documentos desatualizados. O
enunciado solicita que a questão seja assinalada de acordo com o modelo apresentado pela Secretaria Estadual do Esporte
e do Turismo do Paraná. Ocorre que a pasta de Turismo não está mais em conjunto com o esporte desde 2019. Atualmente
o Turismo encontra-se na SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO. Ademais, para sua
elaboração foi utilizada a cartilha de gestão do turismo que também está desatualizada por ainda constar a Secretaria
antiga. As instituições foram alteradas e foi cobrado de maneira equivocada na prova, sendo passível de anulação.
Fonte: https://www.sedest.pr.gov.br
Inscrição: 229419
Data do Envio: 10/10/22 19:18
Solicito recurso pois a questão 29 deve ser anulada pois foi elaborada com base em documentos desatualizados. O
enunciado solicita que a questão seja assinalada de acordo com o modelo apresentado pela Secretaria Estadual do Esporte
e do Turismo do Paraná. Ocorre que a pasta de Turismo não está mais em conjunto com o esporte desde 2019. Atualmente
o Turismo encontra-se na SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO. Ademais, para sua
elaboração foi utilizada a cartilha de gestão do turismo que também está desatualizada por ainda constar a Secretaria
antiga. As instituições foram alteradas e foi cobrado de maneira equivocada na prova, sendo passível de anulação.
Fonte: https://www.sedest.pr.gov.br
Resposta aos Recursos
De acordo com Orientação para a Gestão Municipal. Paraná Turismo 2021 a Estrutura de um Orgao Municipal de Turismo
consta no anexo 1, independente do nome da Secretaria Estadual a estrutura e a mesma, ou seja a alternativa B.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 30
Inscrição: 229419
Data do Envio: 10/10/22 19:18
30) Solicito recurso pois a questão 30 deve ser anulada pois foi elaborada com base em informações desatualizadas e todas
as alternativas estão incorretas. O enunciado solicita que a questão seja assinalada de acordo com o modelo apresentado
pela Secretaria Estadual do Esporte e do Turismo do Paraná. Ocorre que a pasta de Turismo não está mais em conjunto
com o esporte desde 2019. Atualmente o Turismo encontra-se na SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E DO TURISMO, sendo o presidente do COLIT Everton Souza, Secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo, não estando em nenhuma das opções apresentadas na prova. Desta maneira, a questão deve
ser anulada.
Fonte: https://www.sedest.pr.gov.br/COLIT
Inscrição: 242030
Data do Envio: 11/10/22 23:28
Ilustríssimo(a) senhor(a) avaliador(a), solicito a anulação desta questão, haja vista que, apesar do edital trazer em seu
conteúdo programático o Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná (PDS Litoral), este documento não
trata do Decreto n.º 2154/1996, mencionado na questão em debate. O PDS Litoral refere-se efetivamente ao decreto n°
7.948/2017, que atualmente disciplina a composição da Secretaria Executiva do Conselho do Litoral e define seus membros
e respectivas atribuições. Deste modo, em função de uma divergência de ordem técnica na montagem da questão, que
prejudicou a identificação da resposta correta, solicito gentilmente a anulação desta.
Referência: PARANÁ, Governo do Estado. Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná. Paraná, 2019.
703 p. (pág. 215).
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Resposta aos Recursos
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 31
Inscrição: 220490
Data do Envio: 10/10/22 19:11
Solicito recurso da questão 31 por estar com o gabarito errado. A questão solicita marcar as divisões corretas da Área de
Proteção Ambiental de Guaratuba. O gabarito divulgado foi a alternativa B porém conforme o Plano de Manejo da Área de
Proteção Ambiental de Guaratuba de Guaratuba a divisão correta é: Unidade Baía de Guaratuba, Unidade BR-376 e
Unidade Limeira Cubatão.
Desta maneira, a alternativa correta é a letra C e o gabarito deve ser alterado.
Fonte: PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARATUBA
https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Planos-de-Manejo
Inscrição: 254730
Data do Envio: 11/10/22 11:42
De acordo com o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Guaratuba (2006), da Diretoria de Biodiversidade e
Áreas Protegidas do Instituto Ambiental do Paraná, na página 16, consta que "Devido suas características ambientais,
socioeconômicas e culturais, para finalidade de estudo a APA foi dividida em três unidades ambientais/gestão: UNIDADE
BAÍA DE GUARATUBA que compreende importantes áreas para a conservação como a Lagoa do Parado e as duas
unidades de conservação de proteção integral inseridas nos limites da APA, o Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange
(24.267,914 ha) e Parque Estadual do Boguaçú (6.052 ha), além da própria baía de Guaratuba; UNIDADE
LIMEIRA/CUBATÃO região central da APA, fortemente caracterizada pelo uso agrícola da região; UNIDADE BR-376 que se
constitui em uma região serrana, inclui as represas de Guaricana e Chaminé e Vossoroca, sendo a última um importante
manancial de abastecimento da região. Portanto, a alternativa correta é a letra "C".
Inscrição: 235560
Data do Envio: 12/10/22 10:02
Venho por meio deste requerer a alteração de gabarito da questão de nº 31 da prova aplicada ao cargo de “Turismólogo",
regida pelo Edital 001/2022 da Prefeitura Municipal de Guaratuba/PR, pelos motivos a seguir expostos.
A questão tem o seguinte enunciado:
31. Como ficaram divididas as unidades ambientais/gestão do plano de manejo da área de proteção ambiental de
G u a r a t u b a ?
A. Unidade Lagoa do Parado, Unidade Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange, Unidade Parque Estadual do Boguaçu e
Unidade Baía de Guaratuba.
B. Unidade Guaricana, Unidade Chaminé e Unidade Vossoroca.
C. Unidade Baía de Guaratuba, Unidade BR-376 e Unidade Limeira-Cubatão.
D. Unidade Lagoa do Parado, Unidade Chaminé e Unidade Parque Estadual do Boguaçu.
E. Nenhuma das alternativas anteriores.
O gabarito oficial apontou como correta a alternativa “B”.
Todavia, da análise do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Guaratuba(https://www.iat.pr.gov.br/sites/agua-te
rra/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/plano_de_manejo_apa_de_guaratuba.pdf, página 16, acesso em 11/10/2022,
às 21h:10min), verifica-se que as unidades de gestão encontram-se divididas da seguinte forma, verbis:
“Devido suas características ambientais, socioeconômicas e culturais, para finalidade de estudo a APA foi dividida em três
unidades ambientais/gestão:
Unidade Baía de Guaratuba que compreende importantes áreas para a conservação como a Lagoa do Parado e as duas
unidades de conservação de proteção integral inseridas nos limites da APA, o Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange
(24.267,914 ha) e Parque Estadual do Boguaçú (6.052 ha), além da própria baía de Guaratuba;
Unidade

Limeira-Cubatão

região

central

da

APA,

fortemente

caracterizada

pelo

uso

agrícola

da

região;

Unidade BR-376 que se constitui em uma região serrana, inclui as represas de Guaricana e Chaminé e Vossoroca, sendo a
última um importante manancial de abastecimento da região.”
Com efeito, a alternativa “B”, tida por correta, indica a seguinte divisão das unidades ambientais/gestão: “Unidade

Página 311 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Turismólogo-Manhã (Sábado)
Número da questão: 31
Guaricana, Unidade Chaminé e Unidade Vossoroca.”
Dessa forma, verifica-se que a alternativa que corresponde à literalidade da divisão das unidades ambientais/gestão prevista
no Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Guaratuba equivale à assertiva “C”, cuja redação é a seguinte:
“Unidade Baía de Guaratuba, Unidade BR-376 e Unidade Limeira-Cubatão.”
Aparentemente, trata-se de erro material na indicação da alternativa correta, como facilmente se percebe da leitura do Plano
de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Guaratuba, acima transcrito.
Por tais razões, requeiro a alteração do gabarito para que seja considerada como correta a alternativa “C”, de modo a
resguardar a lisura do certame e os princípios da vinculação ao edital, da proteção da confiança e da isonomia.
Nestes termos, pede deferimento.
Resposta aos Recursos
Houve erro no preenchimento do gabarito a resposta a alternativa C.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 34
Inscrição: 242030
Data do Envio: 11/10/22 23:29
Ilustríssimo(a) senhor(a) avaliador(a), por meio deste recurso, solicito gentilmente a anulação da questão 34 devido a um
erro contido no seu enunciado, referindo-se incorretamente ao termo “Grand Tour” em vez de “turismo”.
De acordo com Moesch (2002), a autora citada na questão em discussão, “o primeiro registro da palavra TURISMO
remonta-se a 1800 e está no Pequeno Dicionário de Inglês Oxford que o define como “a teoria e a prática de viajar,
deslocar-se por prazer”.
Essa informação é, além de citada por Tosqui (2007), Cisne e Gastal (2010), Scremin (2015) Seixas (2016), e etc, reiterada
por outros autores, como por exemplo Borges e Avena (2017, p. 151), que afirmam que “a palavra Turismo tem seu primeiro
registro no Pequeno Dicionário de Inglês Oxford em 1800”.
Conclui-se, portanto, que o registro no Dicionário de Oxford em 1800 foi da palavra TURISMO e não do termo Grand Tour,
como apontado na questão. Desta forma, solicito a anulação desta, tendo em vista que o erro na afirmativa comprometeu a
interpretação e o entendimento da questão.
R e f e r ê n c i a s :
TOSQUI, Patrícia. Construção e ancoragem ontológica do vocabulário básico bilíngue do turismo para fins didáticos. 2007.
246 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, 2007.
SCREMIN, Sílvia de Freitas. Trilhas: uma volta ao ambiente natural: Apa Guaratuba. 2015. 88p. Monografia (graduação) Universidade Federal do Paraná, Tecnologia de Gestão em
Turismo, 2015.
CISNE, Rebecca; GASTAL, Susana. Turismo e sua história: rediscutindo periodizações. Anais do VI Seminário de Pesquisa
em Turismo do Mercosul. Caxias do Sul-RS, 2010.
BORGES, Luciana Resende; AVENA, Biagio Mauricio. O estudo da relação Turismo, Eventos e Acolhimento para
transformação da práxis numa prática refletida. Brasília, 2017.
Resposta aos Recursos
No Artigo publicado no SEMITUR /2010, intitulado TURISMO E SUA HISTÓRIA: REDISCUTINDO PERIODIZAÇÕES de
Rebecca Cisne Universidade de Caxias do Sul e Susana Gastal Universidade de Caxias do Sul Pontifícia Universidade
Católica/RS, as autoras citam a palavra o Grand Tour é apontado como marco para o surgimento da palavra “Turismo”.
Segundo aponta Moesch (2002) o primeiro registro da palavra pode ser encontrada em 1800 no Pequeno Dicionário de
Inglês Oxford.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 37
Inscrição: 220490
Data do Envio: 10/10/22 19:12
Solicito recurso da questão 37 pois o gabarito divulgado aponta como correta a alternativa E, sendo que a correta é a
alternativa B “euforia, apatia, irritação e antagonismo”, conforme é possível verificar a seguir no modelo proposto pelo autor
Doxey em 1975 e estudado por outros autores.
Fonte: Turistas e moradores locais: Uma reflexão teórica dessa relação Luana Maria Baldissera e Miguel Bahl -
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Universidade Caxias do Sul https://www.ucs.br/ucs/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_7/arquivos/09/01_26_16_Baldissera_Bahl.pdf
Esse modelo foi altamente estudado e publicado em diversos idiomas como português, inglês e espanhol e em todos eles
permanecem
as
mesmas
divisões,
inclusive
na
bibliografia
citada
no
enunciado
do
exercício.
Desta maneira, o gabarito deve ser alterado para a alternativa B.
Inscrição: 229419
Data do Envio: 10/10/22 19:18
Solicito recurso da questão 37 pois o gabarito divulgado aponta como correta a alternativa E, sendo que a correta é a
alternativa B “euforia, apatia, irritação e antagonismo”, conforme é possível verificar a seguir no modelo proposto pelo autor
Doxey em 1975 e estudado por outros autores na sequência: euforia, apatia, irritação e antagonismo.
Fonte: O MODELO IRRIDEX DE DOXEY: BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DE SUA APLICAÇÃO EM PONTA
NEGRA (NATAL-RN) - Jussara Danielle Martins Aires e Lore Fortes - Revista Iberoamericana de Turismo
Fonte: Turistas e moradores locais: Uma reflexão teórica dessa relação Luana Maria Baldissera e Miguel Bahl Universidade Caxias do Sul https://www.ucs.br/ucs/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_7/arquivos/09/01_26_16_Baldissera_Bahl.pdf
Esse modelo foi altamente estudado e publicado em diversos idiomas como português, inglês e espanhol e em todos eles
permanecem
as
mesmas
divisões,
inclusive
na
bibliografia
citada
no
enunciado
do
exercício.
Desta maneira, o gabarito deve ser alterado para a alternativa B.
Inscrição: 254730
Data do Envio: 11/10/22 11:43
De acordo com BALDISSERA e BAHL, 2012, página 3, in "Turistas e moradores locais: Uma reflexão teórica dessa relação",
citando DIAS 2003, p. 102, esclarece que "as opiniões e divergências sobre o assunto são muitas, porém é importante não
banalizar a relação dos turistas e moradores, sobre isto expõe-se o índice de irritabilidade de Doxey, em que buscou
descrever a evolução gradativa dos sentimentos da população receptora na sua relação com os turistas. O mesmo é
constituído de quatro estágios: EUFORIA, APATIA, IRRITAÇÃO e ANTAGONISMO". Portanto, a alternativa correta é a letra
"B".
Inscrição: 227273
Data do Envio: 11/10/22 14:09
O gabarito apresenta a alternativa D como correta, entretanto, ao consultar autores que citam a mesma fonte (DIAS, 2003,
p.103), verifica-se que a resposta certa é a letra B
https://www.ucs.br/ucs/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_7/arquivos/09/01_26_16_Baldissera_Bahl.pdf - Página 3-4
Inclusive há uma questão da banca Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE na prova de
Prefeitura de Vila Velha - Turismólogo - 2020 em que cita e Doxey, (DIAS 2003, p. 102) e a resposta dessa questão é de
acordo com a alternativa B.
https://questoes.grancursosonline.com.br/questoes-de-concursos/turismo-e-hotelaria/1245240
Inscrição: 246198
Data do Envio: 12/10/22 10:12
Segundo (DIAS, 2003) os estágios dos sentimentos da população receptora segundo o índice de irritabilidade de Doxey são:
EUFORIA, APATIA, IRRITAÇÃO E ANTAGONISMO. Portanto, a questão B é a correta e não a D, conforme gabarito.
A resposta correta pode ser encontrada no livro "Turismo e Sociedade: aspectos teóricos" do Grupo de Pesquisa da UFPR,
que pode ser baixado em https://turismoesociedade.ufpr.br/livro-turismo-e-sociedade/.
Além de trabalhos publicados em:
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/236446/carvalho_kmm_tcc_bauru.pdf?sequence=1
e
https://repositorio.usp.br/directbitstream/a593b9d0-74bd-46b9-83d2-3bc28f3ca9bd/2021.FelipeIsharaRodrigues.TGI.pdf
Consta também em pesquisa publicada pela UFPR para a UCS em
https://www.ucs.br/ucs/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_7/arquivos/09/01_26_16_Baldissera_Bahl.pdf (páginas 3 e
4), onde o Prof. Miguel Bahl da UFPR é um dos autores.
Inscrição: 241672
Data do Envio: 11/10/22 16:09
Nesta questão a respeitos dos estágios da evolução de sentimentos da população receptora em relação ao turismo de
acordo com o índice de irratibilidade de Doxey fala que a resposta correta é letra D que diz "Indiferença. Euforia,
Arrependimento e Apatia". Porém o correto é a letra B que diz "Euforia, Apatia, Irritação e Antagonismo". Vocês podem
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comprovar esse fato através da leitura do livro citado na questão: "Planejamento do Turismo de Reinaldo Dias de 2003".
Inscrição: 235560
Data do Envio: 12/10/22 18:56
Venho por meio deste requerer a alteração de gabarito da questão de nº 37 da prova aplicada ao cargo de “Turismólogo",
regida pelo Edital 001/2022 da Prefeitura Municipal de Guaratuba/PR, pelos motivos a seguir expostos.
A questão tem o seguinte enunciado:
37. Quais são os estágios da evolução gradativa de sentimentos da população receptora na sua relação com os turistas, de
acordo com índice de irritabilidade de Doxey (DIAS, 2003, p. 103)?
A. Ódio, alegria, indiferença e receptividade.
B. Euforia, apatia, irritação e antagonismo.
C. Apatia, alegria, irritação e arrependimento.
D. Indiferença, euforia, arrependimento e apatia.
E. Nenhuma das alternativas anteriores.
O gabarito oficial apontou como correta a alternativa “D”.
Todavia, da análise da “teoria de Doxey” indicada na questão em comento, verifica-se que a alternativa que reproduz a teoria
elaborada pelo autor não corresponde à alternativa apontada como correta.
Com efeito, a alternativa “D”, tida por correta, indica que os estágios da evolução gradativa de sentimentos da população
receptora na sua relação com os turistas, de acordo com índice de irritabilidade, seriam os seguintes: “Indiferença, euforia,
arrependimento e apatia.”
Porém, da análise da referência bibliográfica inserta no enunciado, verifica-se que os sentimentos da população, apontados
pelo autor, são outros. De acordo com o autor (DIAS 2003, p. 103), o índice de irritabilidade de Doxey, por meio do qual este
buscou descrever a evolução gradativa dos sentimentos da população receptora na sua relação com os turistas, é composto
por quatro estágios: euforia, apatia, irritação e antagonismo.
A questão também foi abordada por Luana Maria Baldissera e Miguel Bahl, em artigo intitulado “Turistas e Moradores
Locais´: Uma Reflexão Teórica dessa Relação” (disponível em
https://www.ucs.br/ucs/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_7/arquivos/09/01_26_16_Baldissera_Bahl.pdf, acesso em
12/10/2022, às 18h:45min), no qual a mesma teoria é explanada nos seguintes termos:
“No primeiro estágio, euforia, os residentes se mostram felizes com o desenvolvimento do turismo no local, pois sabem que
os turistas lhes trarão benefícios. Nesse estágio, os visitantes e os investidores são bem-vindos, e a comunidade local
exerce um mínimo de planejamento e controle sobre suas atividades.
O segundo estágio, denominado apatia, é caracterizado pelos residentes que aceitam os visitantes e as relações entre eles
tendendo a formalidade. Já na terceira fase, surge o sentimento de irritação, que ocorre quando o local atingiu o ponto de
saturação. Os residentes passam a questionar a presença dos turistas e a necessidade da “indústria turística”, as
autoridades locais por sua vez passam a preocupar-se com o aumento do nível de infraestrutura necessária na região.
Na última fase do índice crescente de irritabilidade, denominado antagonismo, as manifestações dos residentes contrárias
aos turistas são expressas abertamente, tanto física como verbalmente, enquanto as autoridades locais buscam com o
planejamento formas de aumentar o nível de promoção da região para superar qualquer imagem negativa que tenha sido
criada pelo antagonismo.”
Dessa forma, verifica-se que a alternativa que corresponde à literalidade da teoria cobrada (índice de irritabilidade de Doxey)
corresponde à alternativa “B”, cuja redação é a seguinte: “Euforia, apatia, irritação e antagonismo.”
Aparentemente, trata-se de erro material na indicação da alternativa correta, como facilmente se percebe da leitura da obra,
acima transcrita.
Por tais razões, requeiro a alteração do gabarito para que seja considerada como correta a alternativa “B”, de modo a
resguardar a lisura do certame e os princípios da vinculação ao edital, da proteção da confiança e da isonomia.
Nestes termos, pede deferimento.
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Resposta aos Recursos
Houve erro no preenchimento do gabarito a alternativa correta e a B.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 38
Inscrição: 220490
Data do Envio: 10/10/22 19:12
Solicito recurso da questão 38 pois o gabarito divulgado apresenta como correta a alternativa C porém está errada. A
alternativa correta é a E pois nenhuma das outras opções apresenta as definições corretas utilizadas por Ruschmann e
Butler para tratar do ciclo de vida. Conforme pode ser verificado no livro Turismo e Planejamento Sustentável (Ruschmann),
página 133, as fases do ciclo e vida são: exploração, investimento, desenvolvimento, consolidação, estagnação, declínio ou
rejuvenescimento. Como o enunciado solicita que a resposta seja dada de acordo com o que trada Ruschmann, a alternativa
D também não é correta por usar o termo saturação, o que não consta no livro da autora.
Desta maneira, o gabarito deve ser alterado para a alternativa E “nenhuma das respostas anteriores”.
Inscrição: 229419
Data do Envio: 10/10/22 19:18
Solicito recurso da questão 38 pois o gabarito divulgado apresenta como correta a alternativa C porém está errada. A
alternativa correta é a E pois nenhuma das outras opções apresenta as definições corretas utilizadas por Ruschmann e
Butler para tratar do ciclo de vida. Conforme pode ser verificado no livro Turismo e Planejamento Sustentável (Ruschmann),
página 133, as fases do ciclo e vida são: exploração, investimento, desenvolvimento, consolidação, estagnação, declínio ou
r e j u v e n e s c i m e n t o .
Como o enunciado solicita que a resposta seja dada de acordo com o que trada Ruschmann, a alternativa D também não é
correta por usar o termo saturação, o que não consta no livro da autora.
Desta

maneira,

o

gabarito

deve

ser

alterado

para

a

alternativa E

“nenhuma

das

respostas

anteriores”

Inscrição: 254730
Data do Envio: 11/10/22 11:45
De acordo com BALDISSERA e BAHL, 2012, página 11, in "Turistas e moradores locais: Uma reflexão teórica dessa
relação", esclarece-se que "é preciso tomar cuidado quanto ao desenvolvimento da atividade turística, a esse respeito,
Ruschmann, (1999, p. 103), cita Butler que propõe um ciclo, em que se tem todas as fases – da interferência turística –
sofridas pelos destinos. Iniciada com a fase da EXPLORAÇÃO, objetivando o lucro, a população local demonstra algumas
facilidades para os primeiros visitantes criando um mercado forte e fiel. A próxima fase encontrada no ciclo é a do
DESENVOLVIMENTO, na qual a população deixa de participar e ter o controle dos empreendimentos. São criados pelas
organizações externas mais empreendimentos que incentivam a entrada de mais visitantes. Na CONSOLIDAÇÃO o domínio
já é das empresas e serviços multinacionais, cuja participação permite controlar os custos e manter a competitividade com
as outras destinações. A SATURAÇÃO é a fase em que a demanda alcança seu apogeu, aí a destinação começa a decair
na preferência dos turistas. Precisando de turistas, os preços baixam e passam a atrair a demanda de menor poder
aquisitivo, dando margem ao turismo de massa. O local começa a perder sua atratividade, pois as atrações envelhecem e
saem de moda. Começa aí a fase do DECLÍNIO, porém, se o destino quiser recomeçar é possível, através da fase do
REJUVENESCIMENTO". Portanto, a alternativa correta é a letra "D".
Inscrição: 227273
Data do Envio: 11/10/22 13:49
A resposta do gabarito está C, entretanto, ao consultar pesquisadores que citam Butler e Ruschmann, verifica-se que a
resposta correta seria D.
Seguem as referências:
https://www.ucs.br/ucs/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_7/arquivos/09/01_26_16_Baldissera_Bahl.pdf
Página 11 desse artigo cita o mesmo autor e página da questão
http://pluris2010.civil.uminho.pt/Actas/PDF/Paper572.pdf

Página

2

apresenta

o

modelo

de

Butler

http://siaibib01.univali.br/pdf/Christiane%20Rodrigues%20Congro.pdf Página 31 também apresenta o modelo de Butler
Inscrição: 246198
Data do Envio: 12/10/22 10:12
Para essa questão, conforme Ruschmann (1999, página 103) cita Butler, as fases de interferência turística são
EXPLORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, CONSOLIDAÇÃO, SATURAÇÃO, DECLÍNIO E REJUVENESCIMENTO, portanto a
resposta correta seria a letra D e não a C que consta em gabarito.
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Podemos encontrar a resposta correta em pesquisa públicada pela UFPR para a UCS em
https://www.ucs.br/ucs/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_7/arquivos/09/01_26_16_Baldissera_Bahl.pdf (página 11)
feita por Miguel Bahl que foi meu professor na UFPR e em trabalhos publicados em
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp154601.pdf e https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/1197/1/arquivo271_1.pdf
Inscrição: 242030
Data do Envio: 11/10/22 23:29
Ilustríssimo(a) senhor(a) avaliador(a), solicito a mudança de gabarito da questão 38, tendo em vista que o ciclo de fases da
interferência turística, abordado por Butler e citado por Ruschmann (1999, p. 103), é composto pelas fases de “(1)
Exploração, objetivando o lucro [...]; (2) Desenvolvimento, fase na qual a população deixa de participar e ter o controle dos
empreendimentos [...]; (3) Consolidação, momento em que o domínio já é das empresas e serviços multinacionais [...]; (4)
Saturação, fase em que a demanda alcança seu apogeu e a destinação começa a decair na preferência dos turistas [...]; (5)
Declínio, momento em que a localidade começa a perder sua atratividade [...] e (6) Rejuvenescimento, fase em que o
destino busca recomeçar”. Diante do exposto, solicito novamente a mudança de gabarito, alterando da letra “C” para a “D”.
R e f e r ê n c i a s :
RUSCHMANN, D, V. de M. Turismo e Planejamento Sustentável: a proteção do
meio ambiente. 4. ed. Campinas: Papirus, 1999.
BALDISSERA, Luana Maria; BAHL, Miguel. Turistas e moradores locais: Uma reflexão teórica dessa relação. Anais do VII
Seminário de Pesquisa em Turismo do Mercosul, p. 1-13, 2012. (pág. 11)
Inscrição: 241672
Data do Envio: 11/10/22 15:56
Nesta questão a respeitos dos ciclos de inteferência turística proposto por Butler em 1980 fala que a resposta correta é a
letra C onde diz "Planejamento, lucro, saturação, decadência e rejuvenescimento". Porém o correto é letra D que diz
"Exploração, Desenvolvimento, Consolidação, Saturação, Declínio e Rejuvenescimento". Fato esse que vocês podem
comprovar através do livro citado (Turismo e Planejamento Sustentável: A proteção do meio ambiente de RUSCHMANN), ou
então através do autor que propos esse modelo de análise (The Concept of A Tourist Area Cycle of Evolution: Implications
for Management of Resources de BUTLER) ou mesmo em diversos outros livros e artigos científicos publicados sobre o
tema.
Inscrição: 235560
Data do Envio: 12/10/22 10:04
Venho por meio deste requerer a alteração de gabarito da questão de nº 38 da prova aplicada ao cargo de “Turismólogo",
regida pelo Edital 001/2022 da Prefeitura Municipal de Guaratuba/PR, pelos motivos a seguir expostos.
A questão tem o seguinte enunciado:
38. No desenvolvimento da atividade turística, Ruschmann (1999, p. 103) cita Butler, que propõe um ciclo em que se tem
todas as fases da interferência turística, sofridas pelos destinos. Quais são esses ciclos?
A. Planejamento, exploração, benefícios, lucro, saturação e declínio.
B. Desenvolvimento, lucro, decadência, saturação e planejamento.
C. Planejamento, lucro, saturação, decadência e rejuvenescimento.
D. Exploração, desenvolvimento, consolidação, saturação, declínio e rejuvenescimento.
E. Nenhuma das alternativas anteriores.
O gabarito oficial apontou como correta a alternativa “C”.
Todavia, da análise da bibliografia indicada na questão em comento, verifica-se que a alternativa que reproduz a teoria
elaborada pelo autor não corresponde à alternativa apontada como correta.
Com efeito, a alternativa “C”, tida por correta, indica que, no desenvolvimento da atividade turística, as fases da interferência
turística seriam compostas pelos seguintes ciclos: “Planejamento, lucro, saturação, decadência e rejuvenescimento.”
Porém, na referência bibliográfica inserta no enunciado, os ciclos citados pelo autor são outros. Transcreve-se a redação da
obra (RUSCHMANN, Doris. Turismo e Planejamento Sustentável: A Proteção do Meio Ambiente. Papirus Editora. 9ª Ed.
1999, pp. 102/103):
“O modelo de Butler estabelece que o ciclo de vida de um produto turístico compreende as seguintes fases: exploração,
investimento, desenvolvimento, consolidação, estagnação e declínio ou rejuvenescimento.”
Dessa forma, verifica-se que a alternativa que mais se assemelha à literalidade da teoria cobrada (modelo de Butler)
corresponde à alternativa “D”, cuja redação é a seguinte: “Exploração, desenvolvimento, consolidação, saturação, declínio e
r e j u v e n e s c i m e n t o . ”
Aparentemente, trata-se de erro material na indicação da alternativa correta, como facilmente se percebe da leitura da obra,
acima transcrita.
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Por tais razões, requeiro a alteração do gabarito para que seja considerada como correta a alternativa “D”, de modo a
resguardar a lisura do certame e os princípios da vinculação ao edital, da proteção da confiança e da isonomia.
Subsidiariamente, requeiro a anulação da questão, já que a alternativa dada por correta não encontra similaridade na obra
indicada no enunciado.
Nestes termos, pede deferimento.
Resposta aos Recursos
Houve erro no preenchimento do gabarito a resposta certa e a alternativa D.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 40
Inscrição: 242030
Data do Envio: 11/10/22 23:29
Ilustríssimo(a) senhor(a) avaliador(a), por meio deste recurso, solicito gentilmente a anulação da questão 40. Apesar do
Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná trazer, na página 142, a informação de que o Parque
Nacional do Superagui foi criado em 1989 (alternativa A), o documento inclui, ainda na mesma oração, a informação que o
PARNA do Superagui foi ampliado em 1997 (alternativa B) - o que gerou equívocos e prejudicou a identificação da resposta
correta. Além disso, sendo o concurso destinado para o provimento de cargos públicos efetivos no Município de Guaratuba,
julgo que cobrar data de uma unidade de conservação de outro município, mesmo que também integrante do Litoral do
Paraná, constitui uma extrapolação no conteúdo programático constante no Edital 001/2022. Desta forma, reitero o pedido
de anulação da questão.
Referência: PARANÁ, Governo do Estado. Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná. Paraná, 2019.
703 p. (pág. 142).
Inscrição: 254730
Data do Envio: 13/10/22 9:55
Solicito a anulação da questão 40, pois o assunto não está contemplado em nenhum item do conteúdo programático que
corresponda aos conhecimentos específicos. Analisando o que poderia se aproximar mais do assunto, seriam os três itens
relacionados a seguir, os quais refuto da mesma forma na sequência: "O turismo ecológico", que trataria de assuntos
relacionados ao turismo ecológico em geral, conceitos, características e até sua relação no Sistema Turístico de Mário Beni;
"Zoneamento dos espaços naturais", que abordaria a divisão de uso de unidades de conservação, por exemplo: zona de uso
intensivo, zona de amortecimento, área de proteção permanente; "Legislação Ambiental", assunto que até poderia abordar
Parques Nacionais, mas de maneira generalizada, como criação e implantação, por exemplo, e não abordando um parque
nacional específico que, apesar de estar na mesma região litorânea, sequer faz divisa com o município de Guaratuba.
Mesmo se fosse o caso de estar contemplado nos Conhecimento Gerais, como Tópicos da História e da Geografia do
Paraná", a questão deveria ser anulada, pois deveria estar na prova de Conhecimentos Gerais, e não na prova de
Conhecimentos Específicos. Portanto, reitero a anulação da questão 40.
Inscrição: 228871
Data do Envio: 13/10/22 16:31
Não encontrei outra forma para registrar essa situação, então utilizei o recurso como forma de poder me comunicar com os
s e n h o r e s .
O coordenador do local esteve na sala já no início da prova, retirou meu lanche da mesa e deixou em cima da mesa da
chefe de sala. Porém, o edital NÃO traz em seu conteúdo sobre a proibição de lanche na mesa. Sou operada de recente de
bariátrica e preciso comer a cada 2 horas. O meu lanche estava em embalagem transparente, ele simplesmente manuseou
meu lanche sem meu consentimento e disse que não podia, que se eu quisesse comer deveria ir para fora da sala e me
alimentar junto a um fiscal. Ele falou que garrafas com rótulo não eram permitidas e saiu da sala portando uma garrafa de
uma candidata e voltou com a mesma já sem o rótulo. Porém, a candidata da carteira 6 estava com uma garrafa em
material nada transparente e ninguém retirou a garrafa dela. Como ele foi grosseiro comigo eu fiquei totalmente desnorteada
e acabei tendo muitos erros na prova. Me senti totalmente lesionada no certame.
Outrossim, de acordo com o edital, o item 14.14 menciona a desclassificação do candidato - segundo o item XII – for
surpreendido utilizando caneta fabricada em material não transparente. Pois bem, o candidato da sala 13, carteira 17 fez
toda sua prova cvom caneta em material não transparente. Mencionou escrevendo em minha prova para a chefe de sala
sobre isso (pois ele estava ao meu lado e eu não quis me indispor publicamente) ela consentiu e disse que iria anotar. Nada
foi feito. Fui ao banheiro mais tarde e mencionei com o fiscal que disse que passaria ao coordenador. O candidato saiu da
sala entregando sua prova e o coordenador não esteve na sala para desclassificá-lo. Novamente me senti lesionada por não
fazerem caber o edital quando deveria. Mais um dos motivos que me desconcentraram durante a prova.
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Gostaria que isso fosse revisto e que minha prova pudesse ser refeita
Resposta aos Recursos
De acordo com a questao elaboradae o Parque Nacional citado encontra se Plano Plano para o Desenvolvimento
Sustentável do Litoral do Paraná, de acordo com o conteudo programatico do Concurso. Em relaçao ao
terceiro item de contestacao nao cabe analise pela equipe de correçao.
Decisão da Banca: Manter Questão
Matéria: Veterinário-Manhã (Domingo)
Número da questão: 22
Inscrição: 220892
Data do Envio: 11/10/22 11:52
A “alternativa C” que foi apontada como correta, corresponde ao § 1º, do Art.4º da Lei Municipal Nº 1083, de 17 de junho de
2.004. Porém a lei Municipal Nº 1.719 de 31 de outubro de 2.017 em seu art. 6º altera o prazo para registro/cadastramento
dos animais (Artigo 6º “Os cães, gatos e equídeos deverão ser cadastrados e identificados até o sexto mês de idade.”
Parágrafo único. Os proprietários de animais nascidos antes da vigência da presente lei terão o prazo de 120 (cento e vinte)
dias para providenciar o cadastro e a identificação do seu animal junto ao órgão municipal).
Importante ressaltar que esta mesma lei revoga as disposições contrárias, conforme disposto no art. 70º.
Por não possuir alternativa correta a questão deverá ser anulada.
FONTE: lei Municipal Nº 1.719 de 31 de outubro de 2.017 (ATUAL)
Lei Municipal Nº 1083, de 17 de junho de 2.004 (ARTIGO REVOGADO PELA LEI 1.719)
Inscrição: 256041
Data do Envio: 12/10/22 10:41
A questão se refere a conhecimentos gerais e legislação e está erroneamente classificada como como conhecimentos
específicos do cargo público, o que acarreta em peso diferente na pontuação da questao prejudicando a nota final.
Resposta aos Recursos
acato o recurso
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 24
Inscrição: 220892
Data do Envio: 11/10/22 11:52
O enunciado da questão trata dos DEVERES E DIREITOS DO MÉDICO VETERINÁRIO, e pede que o candidato escolha
uma alternativa que seria uma exceção de um dever ou direito segundo o código de ética:
Considerando o que se pede:
Os direitos e deveres estão elencados nos artigos 6º ao 12º do Código de Ética do Médico Veterinário.
A “alternativa B” corresponde aos HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, escrita no Art. 13º, Capítulo VIII – dos honorários
p r o f i s s i o n a i s .
A “alternativa E” corresponde um PRINCÍPIO FUNDAMENTAL, escrita no Art. 5º, Capítulo I – dos princípios fundamentais.
Logo, ambas alternativas NÃO correspondem NEM A DIREITO NEM A DEVER do Médico veterinário.
Por possuir mais de uma exceção ao que se pede, a questão deverá ser ANULADA.
FONTE: RESOLUÇÃO Nº 1138, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016 - ANEXO ÚNICO CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL
DO MÉDICO VETERINÁRIO
Inscrição: 228315
Data do Envio: 11/10/22 16:12
A alternativa 'C' está parcialmente correta, visto que há exceções na escolha de clientes e pacientes pelo Médico
V e t e r i n á r i o .
A forma como a sentença está escrita infere a existência de um direito absoluto, o que não é verdadeiro.
Resposta aos Recursos
Decisão da Banca: Questão Invalidada
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Número da questão: 27
Inscrição: 230899
Data do Envio: 10/10/22 20:29
Solicito a anulação da questão por não apresentar alternativa correta. Isso porque a legislação vigente que estabelece os
padrões de potabilidade de água utilizados nas áreas de produção industrial de produtos comestíveis (PORTARIA GM/MS
Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021) não traz a contagem de bactérias heterotróficas como parâmetro de análise da água.
Ainda, cito o Art. 5º da legislação acima referida, para que não haja dúvidas sobre sua aplicação na produção industrial de
produtos comestíveis:
"I - água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, preparação de alimentos e à higiene pessoal,
independentemente da sua origem;"
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562
Inscrição: 220892
Data do Envio: 11/10/22 11:53
Conforme - OFÍCIO-CIRCULAR Nº 15/2022/CGI/DIPOA/SDA/MAPA – fica determinado que a Portaria que dispõe, entre
outros aspectos, sobre os padrões de potabilidade da água e a competência dos Órgãos de Saúde Pública para sua
vigilância, é a GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021. A referida portaria, que deve obrigatoriamente ser atendida nos
padrões de potabilidade da água, NÃO traz a Contagem de bactérias heterotróficas como um padrão a ser atendido.
Logo, a “alternativa A” – dada como correta – NÃO EXISTE na referida GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021 e não pode
ser considerada como correta. POR NÃO EXISTIR ALTERNATIVA CORRETA, A QUESTÃO DEVERÁ SER ANULADA.
FONTE: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 15/2022/CGI/DIPOA/SDA/MAPA
GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021
Resposta aos Recursos
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 28
Inscrição: 230899
Data do Envio: 10/10/22 20:41
Solicito anulação da questão por não apresentar alternativa correta. Isso porque a alternativa A discorre que é recomendado
colher fragmentos grandes (lobo inteiro do fígado, ou pulmão, ou rim inteiro, por exemplo) para a realização de exames
virológicos (ou, isolamento viral) e PCR. Entretanto, essa informação não consta em manuais de instruções para coleta e
encaminhamento de amostras para diagnóstico laboratorial.
Por exemplo, o GUIA PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA, publicado pelo MINISTÉRIO DA
SAÚDE em 2021, informa que para a coleta e encaminhamento de amostras para diagnóstico laboratorial de febre amarela
em primatas não humanos - macacos (página 114 do documento referenciado), deve-se coletar fragmentos PEQUENOS
(0,5 cm de espessura x 2 cm de comprimento) do fígado, rim, coração, baço, pulmão, linfonodos e cérebro para a realização
de PCR ou isolamento viral. Ou seja, um documento que guia médicos veterinários para a coleta de amostras orienta
explicitamente o contrário do que diz a alternativa A, apresentada como correta pelo gabarito provisório.
Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_laboratorial_sistema_nacional.pdf
Inscrição: 238154
Data do Envio: 12/10/22 20:12
Questão 28 sobre Conhecimentos Específicos do Cargo Público.
Consta em edital que a alternativa correta é A.
Em materiais técnicos do Laboratório Central do Estado do Paraná (LACEN/PR) e da Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) é descrito que devem ser coletados fragmentos dos órgãos, não é citado como fragmentos grandes e nem que deve
ser lobo inteiro do fígado ou pulmão ou rim inteiro. A alternativa A é incorreta.
Para exames virológicos, como o da raiva animal, a instrução é de congelar a amostra após 24 horas da coleta (LACEN,
2020). Alternativa B incorreta por afirmar que não deve congelar as amostras.
A espessura dos fragmentos de tecidos/órgãos deve ser entre 0,3 e 0,6 cm (LACEN, 2020) e de forma geral de 3x1x1 cm
(OPAS, 2010). Logo a alternativa C está incorreta.
Após a coleta de fragmentos, quando recomendado colocar em formol, a concentração deve ser de 10% (OPAS, 2010;
LACEN, 2020). Alternativa D incorreta, pois constava como formol 15%.
As amostras colocados em formol não devem ser mantidas em geladeira (2 a 8ºC) nem congelados (LACEN, 2020).
Alternativa E incorreta por afirmar que devem ser mantidos em geladeira.
Logo, não há alternativa correta na questão 28.
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R e f e r ê n c i a s :
LACEN. Laboratório Central do Estado do Paraná. Manual de Coleta e Envio de Amostras Biológicas ao LACEN/PR.
Curitiba. 2020. 306 p. Disponível em: <
https://lacen.saude.pr.gov.br/sites/lacen/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/manualdecoletarev10jun2020.pdf>
Organização Pan-Americana de Saúde. OPAS. Manual veterinário de colheita e envio de amostras: manual técnico.
Cooperação Técnica MAPA/OPASPANAFTOSA para o Fortalecimento dos Programas de Saúde Animal do Brasil. Rio de
Janeiro: PANAFTOSA - OPAS/OMS, 2010. 218 p. Disponível em: <
http://ww3.panaftosa.org.br/Comp/MAPA/ManuaisTecnicos/Colheita/SerManTec13.pdf>
Inscrição: 256125
Data do Envio: 13/10/22 15:58
De acordo com o MANUAL DE COLETA E ENVIO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS do LACEN/PR os fragmentos de tecido
devem ser armazenados em formol a 10% e mantidos em temperatura ambiente. Para exames virológicos as amostras
devem ser congeladas e recomenda-se que as amostras sejam mantidas em frezeer a -70 ou a -20 graus ou isopor com
gelo. O manual orienta colher fragmentos de tecidos de espessura pequena, não indica a coleta de órgãos inteiros ou
fragmentos grandes para nenhum tipo de análise. Não estando de acordo com as alternativas D, E e B e nem a alternativa A
que está como correta no gabarito. Dessa forma, a única alternativa que corresponde as recomendações dos manuais dos
laboratórios oficiais de colheita e conservação de amostras para análises laboratoriais é a alternativa C.
Referência: https://lacen.saude.pr.gov.br/Pagina/Manuais
Resposta aos Recursos
Decisão da Banca: Questão Invalidada
Número da questão: 34
Inscrição: 230899
Data do Envio: 10/10/22 20:54
Solicito a anulação da questão por apresentar duas alternativas corretas: C e E.
De acordo com o O Anexo 1 do Anexo V da PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 4, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, que
estabelece as doenças de Saúde Pública de notificação imediata (24h), a cólera, a febre por Chikungunha e a Hantavirose
são doenças de notificação imediata.
A portaria discorre que dependendo do status de transmissão da área onde a Febre de Chikungunya aconteça, ela DEVERÁ
ser notificada imediatamente. Ainda que a alternativa cite apenas "Febre de Chikungunya", não se pode excluir a
interpretação de que ela deve ser notificada em áreas sem transmissão. Isso porque a forma com que a alternativa foi
apresentada não faz menção ao status das áreas onde a Febre de Chikungunya ocorreu, deixando a possibilidade aberta
para que a alternativa E estivesse correta.
Em outras palavras, caso a Febre de Chikungunya seja diagnosticada em áreas sem transmissão, ela deverá ser notificada
imediatamente (24h).
Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt0264_19_02_2020.html
Inscrição: 220892
Data do Envio: 11/10/22 11:54
Essa questão refere-se a PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 4, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 Consolidação das
normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde, sendo que as doenças de Saúde Pública de
notificação imediata (24h) estão no ANEXO 1 DO ANEXO V LISTA NACIONAL DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA.
A Referida Portaria diz que: Art. 18. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação
compulsória à autoridade de saúde competente será realizada por profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços
públicos e privados de saúde, além de estabelecimentos públicos ou privados educacionais, unidades laboratoriais e
instituições de pesquisa. Logo não sendo responsabilidade do Médico veterinário.
As doenças notificáveis por médico veterinário estão contidas na Instrução Normativa MAPA nº 50, de 23 de setembro de
2013 Lista das doenças animais de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial brasileiro e também As zoonoses
monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde
são: peste, leptospirose, febre maculosa brasileira, hantavirose, doença de Chagas, febre amarela, febre d e chikungunya e
febre do Nilo Ocidental. Outras doenças de transmissão vetorial que acometem somente a espécie humana, como dengue e
malária, também podem ser parte integrante das atribuições da área de vigilância de zoonoses.
Vale ressaltar que no conteúdo programático do edital do presente concurso, lista DOENÇAS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E
ZOONOSES DE IMPORTANCIA EM SAÚDE PÚBLICA. Logo as doenças desta questão não se enquadram no conteúdo
programático,
NEM
COMO
RESPONSABILIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO
DO
MÉDICO
VETERINÁRIO.
POR NÃO TER ALTERNATIVA CORRETA DE ACORDO COM ESCOPO DE ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO E EM

Página 320 de 320

Concurso da Pref. Guaratuba - Edital 001/2022
Anexo Único
Recursos contra o gabarito provisório
Matéria: Veterinário-Manhã (Domingo)
Número da questão: 34
DESACORDO COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, A QUESTÃO DEVERÁ SER ANULADA.
Inscrição: 256125
Data do Envio: 13/10/22 16:02
O enunciado da questão não especifica a qual legislação se refere, podendo ser facilmente confundida com a Instrução
normativa número 50 de 24 de setembro de 2013 do MAPA. A IN 50 é a principal legislação sobre as doenças de notificação
obrigatória ao serviço veterinário oficial e que deve ser seguida por todos os profissionais Médicos Veterinários. Além disso,
no conteúdo programático no edital do concurso não menciona a Portaria número 264 de 17 de Fevereiro de 2020 do
Ministério da Saúde, e nem sobre doenças de notificação obrigatória.
Inscrição: 236214
Data do Envio: 13/10/22 16:39
segundo a lei do MAPA, não se enquadra estas doenças notificação obrigatória imediata
Resposta aos Recursos
A portaria número 264, de 17 de Fevereiro de 2020 é a legislação mais atual que consta a lista nacional de notificação
compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde pública e privados em todo território
nacional. No edital consta como conteúdo de estudo: Doenças de Animais Domésticos e Zoonoses de Importância em
Saúde Pública - além do agente etiológico e epidemiologia consta também prevenção e controle. Embora a lista tenha outras
doenças de interesse da Saúde Pública, as mencionadas na questão tratam de doenças cuja transmissão animal para o
homem é importante. O médico-veterinário, profissional de saúde pública, é assim expressamente reconhecido pelo
Conselho Nacional de Saúde (Resolução 287/1998) e pelo Ministério da Saúde (Portaria 639/2020). Na questão não foi
mencionado se tratava de Febre de Chikungunya em áreas sem transmissão como está na portaria de número 264 de 2020,
assim subentende-se que é em área de transmissão como a maior parte do Brasil.
Decisão da Banca: Manter Questão
Número da questão: 38
Inscrição: 252302
Data do Envio: 10/10/22 22:58
A última frase do enunciado traz o termo MICRORGANISMOS. A frase inteira:
"São considerados microrganismos causadores de doenças..."
a alternativa A traz TAENIA SOLIUM E TAENIA SAGINATA... Estes são platelmintos cestódeos visíveis a olho nu.
Microrganismos são agentes microscópicos como os das demais alternativas (virus e bactérias)
Portanto, essa questão levou ao erro por utilizar o termo MICRORGANISMOS para agentes pluricelulares... Poderiam usar o
termo AGENTES CAUSADORES DE DOENÇAS... que ficaria mais abrangente para o grupo de virus, bacterias e
cestódeos.
Resposta aos Recursos
A T. solium e a T.saginata na sua forma de ovo podem ser consideradas microrganismos
Decisão da Banca: Manter Questão

