
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2017 

PARECERES DOS RECURSOS 

 

 

A empresa AVR ASSESSORIA TÉCNICA LTDA, no uso de suas atribuições 

legais, TORNA PÚBLICO o parecer dos recursos do Edital de Abertura nº da Prefeitura 

do Município de Jussara – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova 

objetiva e o gabarito preliminar.  

 

Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 001/2017, se da análise do recurso resultar 

anulação de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a 

todos os candidatos, independentemente de terem recorrido, se houver alteração, por 

força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

MANHÃ 

 

PORTUGUÊS – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

QUESTÃO 03 – ANULADA 

 

PORTUGUÊS – ENSINO MÉDIO/SUPERIOR 

 

QUESTÃO 04 – MANTIDA 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 

questão será MANTIDA, o objetivo com essa questão é que o candidato saiba o 

conteúdo semântico que trata do significado da palavra considerando: sinônimos, 

homônimos e os parônimos, ou seja, o que foi descrito nas alternativas. A questão não 



 

se refere ao sentido conotativo ou denotativo, que comumente se usa para avaliar 

palavras dentro de textos poéticos.   

Dentro da proposta a resposta correta é a letra (b). 

Definição de palavras homônimos:  palavras que possuem a mesma grafia e o mesmo 

som, mas que apresentam significados diferentes, podendo ser perfeitos( mesmo som e 

grafia) ou não. 

No caso da palavra: bico, a mesma pode ter significados distintos: 

Ex: bico do sapato: (extremidade ou prolongamento em ponta de um objeto qualquer),  

bico do pássaro: (extremidade saliente na boca das aves), bico (trabalho temporário), a 

pessoa boa de bico (conversa). 

Eu bico ...( verbo).  

Bico também pode significar monge budista. 

A palavra  bico também pode ter função morfológica distinta sendo: 

Substantivo masculino e verbo: 1ª pess. sing. pres. ind. de Bicar 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=BOEd Paschoalin, Maria Aparecida. 

Gramática:  teoria e atividades-1 ed.-São Paulo: FND.2014. Bechara , 

Evanildo.Moderna gramática portuguesa-38. ed.-Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2015. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 

 

QUESTÃO 11 – ANULADA 

 

 

 

 

TARDE 

 

MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO / SUPERIOR 

 



 

QUESTÃO 08 – MANTIDA 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, Após análise 

constatou-se que o erro ortográfico na indicação da alternativa (d) não prejudica a 

resolução da questão. A alternativa correta é a letra B. 

 

QUESTÃO 10 – MANTIDA 

 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, Após análise 

constatou-se que a questão está correta. Centímetro -> Equivale a 10-2 (1/100) vezes a 

grandeza padrão “m” (metros). 

Referência Bibliográfica:  

http://www.infoescola.com/matematica/sistema-legal-de-medidas/ 

 

ESPECÍFICO 

 

RECEPCIONISTA 

 

QUESTÃO 30 – ALTERAÇÃO DE GABARITO 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 

esclarecer que o gabarito da mesma será alterado de “A” para “C”, pois: 

A argumentação da candidata está correta, na página de suporte do Pacote Office, da 

Microsoft, consta: 

“As fórmulas calculam valores segundo uma ordem específica. Uma fórmula no Excel 

sempre começa com um sinal de igual (=). O sinal de igual informa ao Excel que os 

caracteres a seguir constituem uma fórmula. Depois do sinal de igual estão os elementos 

a serem calculados (os operandos), que são separados por operadores de cálculo. O 

Excel calcula a fórmula da esquerda para a direita, de acordo com uma ordem específica 

para cada operador da fórmula”. 

Disponível em: https://support.office.com/pt-br/article/Operadores-de-c%C3%A1lculo-

e-preced%C3%AAncia-no-Excel-48be406d-4975-4d31-b2b8-7af9e0e2878a, acessado 

em: 12 mar. 2017. 



 

 

 

PROFESSOR 

 

QUESTÃO 25 – ANULADA 

 

 

QUESTÃO 29 –  MANTIDA 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, constatou-se 

que a questão está correta, de acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. A alternativa incorreta é a letra D. 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

Art. 14º § 4o  A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será 

atendida pelo Sistema Único de Saúde.         (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016). 

 

QUESTÃO 24 –  MANTIDA 

 

Após análise constatou-se que a questão está correta, de acordo com o disposto na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A alternativa correta é a letra C. 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.  

 

Logo a alternativa B está incorreta, a educação infantil não é oferecida somente na pré-

escola. 

 

QUESTÃO 16 –  MANTIDA 



 

 

Após análise constatou-se que a questão está correta. Dentre todas as alternativas 

apresentadas, a única que não apresenta uma característica da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional é a letra A. Portanto permanece inalterado o gabarito preliminar. 

Referência Bibliográfica:  

https://docente.ifrn.edu.br/ebertonmarinho/disciplinas/sem.-inic-pesq.-e 

ext/SemInicPesExt01.pdf 

 

 

 

QUESTÃO 30 –  MANTIDA 

 

A questão se refere à Educação para o século XXI (objetivos, metas, princípios 

educacionais), conforme disposto no Edital do Concurso.  

 

QUESTÃO 28 – MANTIDA 

 

Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que: “apresenta Maiores 

Características de tendências Progressistas do que liberais-progressivistas” e também 

que “não pode ser considerada liberal renovada por causa das características 

mencionadas como: autoeducação e autonomia do aluno do processo de ensino.” A 

questão solicita do candidato à identificação do tipo de tendência abordada de acordo 

com algumas características apresentadas.  A tendência Liberal renovada não diretiva 

busca a formação de atitudes por parte dos alunos. Predomina aspectos psicológicos 

sobre os lógicos neste contexto. Assim, os conteúdos estão baseados na procura por 

conhecimento pelos próprios alunos. A educação está centralizada no aluno, sustentada 

por um relacionamento de respeito garantido pelo professor em seu papel de facilitador. 

O discente é considerado um ser ativo, com liberdade e autonomia no processo de 

ensino. A escola renovada não-diretiva propõe a valorização da auto-educação, onde o 

aluno é o sujeito do conhecimento. 



 

 As Tendências Liberais nunca assumiram compromisso com as transformações da 

sociedade, já na tendência progressista libertadora, também conhecida como a 

pedagogia de Paulo Freire, vincula a educação à luta e organização de classe do 

oprimido. Segundo GADOTTI (1988) a tendência Progressivista Libertadora  não atua 

em escolas, porém visa levar professores e alunos a atingir um nível de consciência da 

realidade em que vivem na busca da transformação social com temas geradores 

retirados da problematizarão do cotidiano dos educando apresentando outras 

características que não as citadas no enunciado da questão.  O candidato alega ser a 

resposta certa a letra (D) Progressista libertadora, mas diante do exposto não foi 

constatado nenhuma característica de tal tendência na questão  supracitada.  A 

alternativa correta é a letra (B), liberal renovada não diretiva. O recurso é improcedente. 

Referência Bibliográfica:  

https://pt.slideshare.net/joemille/concepo-renovada-no-diretiva 

www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.p 

https://www.seer.furg.br/momento/article/viewFile 

 

 

FISIOTERAPEUTA 

 

QUESTÃO 28 – MANTIDA 

Após análise constatou-se que a questão está correta. O teste calcanhar sobre a canela 

pode revelar diversos distúrbios da coordenação motora, entre eles a dismetria. Portanto 

permanece inalterado o gabarito preliminar. 

Referência Bibliográfica:  

O’Sullivan e Schmitz, Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. 4ª Edição, Capítulo 7, 

Avaliação da Coordenação Motora, página 166. 

 

FARMACÊUTICO 

 

QUESTÃO 16 – MANTIDA 

No item 7.3.10, RDC nº 67, de outubro de 2007 – folha 16, diz: 



 

7.3.10. As matérias-primas devem ser analisadas, no seu recebimento, efetuando-se no 

mínimo os testes abaixo, respeitando-se as suas características físicas e mantendo os 

resultados por escrito: 

a) caracteres organolépticos; 

b) solubilidade; 

c) pH; 

d) peso; 

e) volume; 

f) ponto de fusão; 

g) densidade; 

h) avaliação do laudo de análise do fabricante/fornecedor. 

Ou seja, a alternativa d (friabilidade) não é teste obrigatório para avaliação da 

característica da matéria-prima 

 

QUESTÃO 21 – MANTIDA 

 

2.4 FUNÇÕES E ATIVIDADES · 

Planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as ações. · 

Articular a integração com os serviços, profissionais de saúde, áreas interfaces, 

coordenação dos programas, entre outras. · 

Elaborar normas e procedimentos técnicos e administrativos. · 

Elaborar instrumentos de controle e avaliação. · 

Selecionar e estimar necessidades de medicamentos. · 

Gerenciar o processo de aquisição de medicamentos. · 

Garantir condições adequadas para o armazenamento de medicamentos. · 

Gestão de estoques. · 

Distribuir e dispensar medicamentos. · 

Manter cadastro atualizado dos usuários, unidades e profissionais de saúde. 

Organizar e estruturar os serviços de AF nos três níveis de atenção à saúde no âmbito 

local e regional. · 

Desenvolver sistema de informação e comunicação. · 



 

Desenvolver e capacitar recursos humanos. · 

Participar de comissões técnicas. · Promover o uso racional de medicamentos. · 

Promover ações educativas para prescritores, usuários de medicamentos, gestores e 

profissionais da saúde. · 

Desenvolver estudos e pesquisa em serviço. · 

Elaborar material técnico, informativo e educativo. · 

Prestar cooperação técnica. · 

Assegurar qualidade de produtos, processos e resultados. 

A única alternativa  presente na Assistência Farmacêutica Básica é Garantir condições 

adequadas para o armazenamento de medicamentos é Garantir condições adequadas 

para o armazenamento de medicamentos. · 

Não faz parte da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica: 

Distribuir e dispensar material médico; Elaborar normas e procedimentos de fabricação 

de medicamentos; Promover o uso contínuo de medicamentos. 

Referência Bibliográfica:  

Assitência Farmacêutica na Atenção Básica – 2006 – 2ª Ed 

 

  



 

MEDICO 

 

 

QUESTÃO 18 – MANTIDA 

 

De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Dengue 

Diagnóstico e Manejo Clínico – 5ª Edição Pag. 23.Sinais de choque:  a) Taquicardia. b) 

Extremidades distais frias. c) Pulso fraco e filiforme. d) Enchimento capilar lento (>2 

segundos). e) Pressão arterial convergente (< 1,5 ml/kg/h ). h) Hipotensão arterial (fase 

tardia do choque). i) Cianose (fase tardia do choque). 

Referência Bibliográfica:  

http://www.saude.go.gov.br/public/media/ZgUINSpZiwmbr3/10900120219262619909.

pdf 

 

QUESTÃO 21 – MANTIDA 

 

O enunciado da questão solicita a alternativa que não apresenta uma manifestação 

clinica da Bacteremia, conforme disposto pelo candidato a alternativa B. Portanto 

permanece inalterado o gabarito preliminar. 

 

QUESTÃO 23 – MANTIDA 

 

Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão - DBH VI – ítem 6.3.2.2. Os 

betabloqueadores de primeira e segunda geração são formalmente contraindicados a 

pacientes com asma brônquica, DPOC e bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro 

graus. A alternativa B está correta. Portanto permanece inalterado o gabarito preliminar. 

Referência Bibliográfica:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-28002010000500008. 

 

QUESTÃO 29 – MANTIDA 

 



 

Segundo o disposto no Consenso Brasileiro sobre Diabetes - Recomendações da 

Sociedade Brasileira do Diabetes - Diagnóstico e Classificação do Diabetes Mellitus e 

Tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2 – Pág 20. O mecanismo de ação da Acarbose é 

o retardo da absorção de carboidrato. E da Metformina é o aumento da sensibilidade da 

insulina predominantemente no fígado. Permanece inalterado o gabarito preliminar. 

Referência Bibliográfica:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/consenso_bras_diabetes.pdf 

 

PSICÓLOGO 

 

QUESTÃO 23 – MANTIDA 

Consigno que o caráter investigativo da pesquisa em Psicanálise se faz nos meandros do 

desejo, o que não é correto dizer sobre a pesquisa com o método psicanalítico. Não 

obstante, a pesquisa com o método psicanalítico tem como objeto de estudo o enfoque 

escolhido pelo pesquisador para se chegar ao inconsciente, mas o campo propriamente 

dito não é o inconsciente. 

Referência Bibliográfica:  

Birman, J. (1992). A clínica na pesquisa psicanalítica. São Paulo: PUC-SP. 

Birman, J. (2003). Freud e a Filosofia. Rio de Janeiro, RJ. Jorge Zahar. 

Caon, J. (2013). O pesquisador psicanalítico e a situação psicanalítica de pesquisa. 

Psicologia: Reflexão e Crítica, 145-174. 

 

QUESTÃO 22 – ANULADA 

 

QUESTÃO 28 – MANTIDA 

 

O Conselho Nacional de Saúde é dispositivo de Controle Social de instância máxima, 

único competente a deliberar sobre os fatos narrados na questão 28. 

Referência Bibliográfica:  

Lei 8.080 de 1990 – SUS.  

 



 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

QUESTÃO 17 – MANTIDA 

O Enunciado da questão mencionava que se tratava dos dispositivos da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000 que versam sobre a transparência nas informações 

prestadas pelos Entes Públicos. Mais especificamente, pedia-se ao Candidato que 

assinalasse a alternativa onde consta um informação que não está no rol daquelas 

consideradas obrigatórias sobre a despesa pública, segundo a referida legislação. O art. 

48-A que trata das informações pertinentes a receita e despesa apresenta a seguinte 

redação: 

Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes 

da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a 

informações referentes a:  (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer 

da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima 

dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao 

serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento (grifei) e, 

quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;  (Incluído pela Lei 

Complementar nº 131, de 2009). 

 

     Analisando o disposto no inciso I do art. 48-A da Lei Complementar Federal nº 

101/2000 percebe-se que as alternativas (b), (c) e (d) apresentam informações 

obrigatórias no que se refere à despesa pública, enquanto que a alternativa (a) não 

consta na referida legislação.  

Referência Bibliográfica: art. 48-A da Lei Complementar Federal nº 101/2000 

 

QUESTÃO 20 – MANTIDA 

 

O Enunciado da questão solicitava ao candidato que assinalasse a alternativa onde 

constam as estruturas organizacionais onde existe obrigatoriedade no preenchimento 

dos cargos. 



 

 Como mencionado pelo Candidato, as alternativas (a), (b) e (c) podem ser preenchidas 

PREFERENCIALMENTE (opcional) pelos servidores mencionados, de forma que a 

única alternativa em que o preenchimento dos cargos será OBRIGATORIAMENTE por 

servidores ocupantes de cargos de carreira são as estruturas organizacionais inicial e 

intermediária.   

Referência Bibliográfica: Lei Orgânica Municipal de Jussara 

 

QUESTÃO 26 – ANULADA 

O Enunciado solicitava que os Candidatos assinalassem a única alternativa em que se 

pode utilizar os parênteses na redação de documentos oficias. Segundo o Manual de 

Redação Oficial da Presidência da República Federativa do Brasil os parênteses devem 

ser utilizados quando houverem orações ou expressões intercaladas. Merece provimento 

o argumento do Candidato de que tal oração ou expressão intercalada poderia ser uma 

citação legal, conforme demonstra o próprio exemplo presente no Manual para 

utilização dos parênteses: 

O Estado de Direito (Constituição Federal, art. 1o) define-se pela submissão de todas as 

relações ao Direito. 

 

Diante do exposto a questão deve ser anulada pois tanto a alternativa B como a D 

respondem ao Enunciado da questão 26. Recurso PROVIDO. 

Referência Bibliográfica: Manual de Redação Oficial da Presidência da República 

Federativa do Brasil 

 

ENFERMEIRO 

 

QUESTÃO 15 – ANULADA 

 

QUESTÃO 16 – ANULADA 

 

QUESTÃO 19 – MANTIDA 

 



 

Conforme Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher Princípios e 

Diretrizes, 2004, todos os itens citados na questão estão de acordo, 

EXCETOALTERNATIVA A. 

Objetivos Gerais da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: 

Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a 

assistência ao abortamento em condições inseguras, para mulheres e adolescentes: – 

construir, em parceria com outros atores, um Pacto Nacional pela Redução da 

Mortalidade Materna e Neonatal; – qualificar a assistência obstétrica e neonatal nos 

estados e municípios; 70 – organizar rede de serviços de atenção obstétrica e neonatal, 

garantindo atendimento à gestante de alto risco e em situações de urgência/emergência, 

incluindo mecanismos de referência e contra-referência; – fortalecer o sistema de 

formação/capacitação de pessoal na área de assistência obstétrica e neonatal; – elaborar 

e/ou revisar, imprimir e distribuir material técnico e educativo; – qualificar e humanizar 

a atenção à mulher em situação de abortamento; – apoiar a expansão da rede 

laboratorial; – garantir a oferta de ácido fólico e sulfato ferroso para todas as gestantes; 

– melhorar a informação sobre a magnitude e tendência da mortalidade materna. 

Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e 

sexual: – organizar redes integradas de atenção às mulheres em situação de violência 

sexual e doméstica; – articular a atenção à mulher em situação de violência com ações 

de prevenção de DST/aids; – promover ações preventivas em relação à violência 

doméstica e sexual. Promover, conjuntamente com o PN-DST/AIDS, a prevenção e o 

controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/aids na 

população feminina: – prevenir as DST e a infecção pelo HIV/aids entre mulheres; – 

ampliar e qualificar a atenção à saúde das mulheres vivendo com HIV e aids. Reduzir a 

morbimortalidade por câncer na população feminina: – organizar em municípios pólos 

de microrregiões redes de referência e contra-referência para o diagnóstico e o 

tratamento de câncer de colo uterino e de mama. 

Referência Bibliográfica:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf 

 

CONTADOR 



 

 

QUESTÃO 28 – MANTIDA 

“Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.” Texto retirado da CF de 

1988. 

No enunciado da questão 28 foi colocado um texto sobre o repasse ao SUS 

propositadamente, mas quanto ao questionamento, este é bem claro. A interpretação faz 

parte da questão. 

Mantida a alternativa correta letra B = 25%. 

Referência Bibliográfica:  Constituição Federal de 1.988 

 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

QUESTÃO 23 – ANULADA 

 

 

 

 

 


