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 001/2017 da Prefeitura do Município de BITURUNA – 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 - ESTATUTÁRIO

PORTUGUÊS – ENSINO MÉDIO
QUESTÃO 05 – MANTER
I - “miúdos e caíam” – Esta correto são vogais tônicas de hiatos por isso
são acentuadas. Ex: Saída, Saúde e Balaústre
II - “invisíveis” – Esta incorreta é uma paroxítona terminada em ditongo no
plural. Ex Fáceis e Cáries
III - “necessário e vitória” - Esta correto são paroxítona terminada em
ditongo crescente.
QUESTÃO 06 – MANTER
III – “Sinhá Vitória” – Se expressa estirando o beiço e produzindo alguns sons
guturais.
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“Ao indicar ao marido uma direção e afirmar-lhe que estavam perto, diminui o
desespero e a cólera de Fabiano”
Livro 3º Série – Novas Palavras
- Emília Amaral
- Mauro Ferreira
- Ricardo Leite
- Severino Antônio

MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO
QUESTÃO 08 – MANTER
Justificativa: Para verificar os juros obtidos por Ana, primeiramente precisamos
utilizar a fórmula: J = Cit, onde J corresponde aos juros obtidos, C ao capital
inicial, i a taxa e t o tempo de aplicação. Deve-se atentar que tanto a variável i,
quanto a t devem fazer relação a mesma grandeza, ou seja, como a taxa é dada
em anos e o tempo em meses, uma das duas deve ser transformada.
Transformando o tempo em anos, temos 4 anos (48 meses), portanto
J= Cit
J= 2000. 0,03.4
J= 240 reais
Para descobrirmos o montante, somamos o capital inicial com os juros obtidos,
sendo assim, temos:
M=C+J
M = 2000 + 240
M = 2240 reais.
Para comprar todos os produtos ( e a resposta ser realmente a alternativa A), Ana
precisaria de um montante de R$ 2950,00. Como Ana possui o montante de R$
2240,00, o máximo que ela poderia gastar na compra dos produtos seria R$
2020,00 com a compra do Notebook e da bicicleta, portanto a alternativa correta é
a letra D.
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CONHECIMETNO GERAIS – ENSINO MÉDIO
QUESTÃO 13 – ANULADA

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
QUESTÃO 19 – MANTER
Justificativa: Candidato(a) alega que a Lei Orgânica de Bituruna não possui
vedação para que servidor público atue como diretor ou integrante do conselho de
empresas fornecedoras ou que possuam contrato com o Município.
Analisando o art. 84 da Lei Orgânica Municipal, podemos identificar a restrição
prevista EXPRESSAMENTE, vejamos o referido artigo:
Art. 84 Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa
fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Município,
sob pena de demissão do serviço público.
Posteriormente, menciona que não é permitido ao servidor atuar, como
procurador, quando se tratar de benefício previdenciário ou assistencial de
cônjuge ou companheiro. Sobre este tema, a Lei Orgânica Municipal proíbe a
atuação dos servidores, mas permite somente quando se tratar de parentes até
segundo grau, cônjuge ou companheiro, vejamos o que diz o artigo 94 da Lei
Orgânica Municipal:
Art. 94 Ao servidor é proibido:
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas salvo
quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o
segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; Lei Orgânica Municipal de Bituruna.
QUESTÃO 27 – MANTER
Justificativa: Candidato(a) alega que o gabarito preliminar estaria incorreto tendo
em vista que o Ofício não é um documento de utilização interna. Nesta questão,
ao que parece, houve um equívoco do(a) Candidato(a), no sentido de que o
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gabarito não apontou como correta a informação de que o Ofício é um documento
interno, mas sim a alternativa da letra “b”, que trata das informações que devem
constar em cada parágrafo do documento (introdução e conclusão). Manual de
Redação Oficial da Presidência da República Federativa do Brasil.
QUESTÃO 29 – MANTER
Justificativa: Candidato(a) alega que o gabarito preliminar estaria incorreto. O
Enunciado da questão solicitava a resposta Incorreta. Foi apresentada como
resposta a letra D. A referida alternativa foi considerada Incorreta porque afirma
que o servidor público deve se negar a receber um documento após o prazo estar
expirado. Ocorre que não compete ao servidor público se negar a receber um
documento, ainda que fora do prazo ou com incorreções. A Administração Pública
se baseia na verdade material, ou seja, independente da perda do prazo, o caso
pode ou não ser analisado. Além deste fato, temos as chamadas preliminares de
um documento. A perda do prazo pode ter ocorrido em virtude de força maior
(greve, doença, ocorrência policial, etc). Por estas razões, a legislação prevê o
não conhecimento do Recurso (art. 63 da Lei Federal nº 9.784) sem mencionar o
não recebimento. Não conhecimento ocorre quando o documento recebido deixa
de ser analisado pelo setor competente, mas a mesma legislação prevê que o
documento não conhecido (recebido fora do prazo) pode ser revisto de ofício, ou
seja, o cidadão entrega o documento fora do prazo, o recurso deixa de ser julgado
por esta razão, mas a Administração pode rever de ofício, tendo em vista a
verdade material, independendo do cumprimento ou não do prazo, deve
prevalecer a verdade dos fatos. Da mesma forma, a alternativa “a” não pode ser
considerada como Incorreta. Um documento a ser protocolado deve ser aceito
pelo servidor público, sob pena de cometimento do crime de prevaricação, mas o
setor responsável deve Indeferir o pedido, justificando sua decisão com base na
legislação, arquivando o pedido para uma eventual verificação posterior ou
recurso do cidadão. Lei Federal nº 9.784/99
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QUESTÃO 30 – MANTER
Justificativa: Candidato(a) alega que duas respostas poderiam responder ao
Enunciado, que tanto o arquivamento alfanumérico como em ordem cronológica
seriam eficientes para a Administração. Mais adiante alega que não foi
mencionado no edital a norma a ser pesquisada. Primeiramente cumpre ressaltar
que o Edital apresenta os tópicos a serem observados pelos candidatos,
enquanto que a parte bibliográfica é somente uma sugestão da Banca. Constando
no Edital o assunto “arquivo”, cabe ao candidato buscar a literatura que julgar
mais adequada. Sobre a resposta da questão, o Enunciado mencionou
expressamente que a disposição das pastas seria pelo endereço completo,
logradouro e número do imóvel, de forma que a organização alfanumérica se
mostra mais adequada para o caso. Não há ganho para a Administração em
elaborar pastas contendo o endereço e organizá-las de forma cronológica. Foi
apresentado aos Candidatos que a metodologia a ser adotada é organização pelo
endereço e neste caso, os principais autores sobre o tema indicam a classificação
alfanumérica para a organização. Gestão de Estoques – FGV - Antônio De Pádua
Salmeron Ayres, Cezar Sucupira, Felipe Accioly

ENGENHEIRO AGRONOMO
QUESTÃO 21 – ANULADA
QUESTÃO 29 – ANULADA
QUESTÃO 30 – ALUNAR

ENGENHEIRO CIVIL
QUESTÃO 16 – MANTER
Justificativa: A norma NR 6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
é clara e preconiza que:
H - EPI PARA PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO
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H.1 - Macacão
G - EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES
G.1 - Calçado
a) Calçado de segurança para proteção contra impactos de quedas de objetos
sobre os artelhos;
b) calçado de segurança para proteção dos pés contra choques elétricos;
c) calçado de segurança para proteção dos pés contra agentes térmicos;
d) calçado de segurança para proteção dos pés contra agentes cortantes e
escoriantes;
e) calçado de segurança para proteção dos pés e pernas contra umidade
proveniente de operações com uso de água;
f) calçado de segurança para proteção dos pés e pernas contra respingos de
produtos químicos.
G.2 - Meia
a) Meia de segurança para proteção dos pés contra baixas temperaturas.
G.3 - Perneira
a) Perneira de segurança para proteção da perna contra agentes abrasivos e
escoriantes;
b) perneira de segurança para proteção da perna contra agentes térmicos;
c) perneira de segurança para proteção da perna contra respingos de produtos
químicos;
d) perneira de segurança para proteção da perna contra agentes cortantes e
perfurantes;
e) perneira de segurança para proteção da perna contra umidade proveniente de
operações com uso de água.
G.4 - Calça
a) Calça de segurança para proteção das pernas contra agentes abrasivos e
escoriantes;
b) calça de segurança para proteção das pernas contra respingos de produtos
químicos;
c) calça de segurança para proteção das pernas contra agentes térmicos;
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d) calça de segurança para proteção das pernas contra umidade proveniente de
operações com uso de água.
Portanto Macacão é um EPI de proteção do corpo inteiro.
QUESTÃO 22 – ANULADA
QUESTÃO 25 – ANULADA
QUESTÃO 26 – ALTERAR DE “D” PARA “C”
QUESTÃO 29 – MANTER
Justificativa: Esta definição é constante na NBR 12655 no item 3.1.17. Segue o
texto retirado desta norma:
3.1.17 betonada Menor quantidade de concreto dosado e misturado, que pode ser
considerada como unidade de elaboração.
QUESTÃO 30 – MANTER
Justificativa: Não existe Norma Técnica que estabelece a nomenclatura dos
elementos constituintes de uma tesoura de madeira de telhado, portanto nomes
como: asna, escora ou diagonal são empregados na Construção Civil.

NUTRICIONISTA
QUESTÃO 22 – MANTER
Justificativa: O texto da alternativa “c” afirmou que o uso de alguns agentes
químicos usados pode favorecer a contaminação e não se referiu a somente
lavagem com água, não sendo, portanto, ambígua.
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QUESTÃO 26 – MANTER
Justificativa: A classificação do estado nutricional de idosos apresenta pontos de
cortes diferentes da classificação proposta para adultos, sendo considerados
eutróficos todos os idosos com IMC entre 22 a 27 kg/m2.

PROFESSOR
QUESTÃO 15 – MANTER
Justificativa: A questão supracitada pela candidata solicita o preenchimento de
duas lacunas, que devem ser preenchidas corretamente por uma das alternativas
propostas. A candidata alega que não encontrou a resposta correta, porém ao
analisarmos a alternativa (B), Pedagogia nova; autoavaliação, constatamos que a
mesma preenche corretamente as lacunas. A primeira lacuna apresenta
características da pedagogia nova: educação focada no estudante, professor
mediador do conhecimento e facilitador da aprendizagem, aspectos que não
fazem parte da pedagogia tradicional ou da tecnicista, descartando possibilidades
das alternativas (A) e (C). A avaliação na abordagem da pedagogia nova se
baseia na autoavaliação, uma vez que o aluno é considerado a parte mais
importante do processo de ensino-aprendizagem. Na prática da pedagogia nova,
a autocrítica e a autoavaliação são fundamentais para ajudar o aluno a ser
independente criativo e autoconfiante e não a mensuração como afirma à
alternativa (D).

A questão requer do candidato conhecimento das tendências

pedagógicas. A alternativa correta da questão é a letra (B).

O recurso é

improcedente.
http://ava.opet.com.br/conteudo/editora/curso_cosmopolis/avaliacao_educacional/
PDF_ava_educ_UT4.pdf
QUESTÃO 19 – MANTER
Justificativa: Na questão supracitada pela candidata, a mesma alega que o
enunciado ignora completamente a aprendizagem que pode se dar durante a
interação social e que interação social fazia parte de um processo imensamente
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mais amplo, e não apenas "AÇÃO dos adultos" que mediam a aprendizagem. Ao
analisarmos a questão verificamos que, Vygotsky, em seus escritos, ateve-se à
análise das interações adulto/criança e ao papel destas na promoção do
desenvolvimento. Para Vygotsky, a interação (principalmente a realizada entre
indivíduos face a face) tem uma função central no processo de internalização. No
livro A Formação Social da Mente: O Desenvolvimento dos Processos
Psicológicos Superiores, afirma que "o caminho do objeto até a criança e desta
até o objeto passa por outra pessoa". Por isso, o conceito de aprendizagem
mediada confere um papel privilegiado ao professor. É evidente que não se
adquire conhecimentos apenas com os educadores: na perspectiva da teoria
sociocultural desenvolvida por Vygotsky, a aprendizagem é uma atividade
conjunta, em que relações colaborativas entre alunos podem e devem ter espaço,
mas o professor é o grande orquestrador de todo o processo além de ser o sujeito
mais experiente, sua interação tem planejamento e intencionalidade educativa. A
alternativa (A) é a resposta correta da questão. O recurso é improcedente.

PSICOLOGO
QUESTÃO 28 – MANTER
Justificativa:Mantenho a questão, pois não existe erro em suas etapas, quais
sejam, enunciado e alternativas produzidas. Nas alternativas, apenas a letra A
está correta, e a ausência do complemento “observadas as peculiaridades do
caso” não a torna incorreta e nem prejudica o conhecimento do candidato em
marcá-la como correta. Em relação a alternativa D, ela está incorreta porque na
Lei 8.069 de 1990, a redação diz “indispensável”, na alternativa foi utilizada a
palavra “Dispensável”, para avaliar a atenção, interpretação e conhecimento do
candidato.

TECNICO AGROPECUARIO
QUESTÃO 16 – ALTERAR DE “D” PARA “C”
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QUESTÃO 18 – ALTERAR DE “C” PARA “B”
QUESTÃO 19 – MANTER
Justificativa: (Na bibliografia utilizada para elaboração da questão, consta o termo
Glândula Nasanov, assim como em outras referências, Glândula de Nasanov e
também Glândula Nasonov, o fato de não constar a preposição no enunciado não
a inviabiliza. MALERBO-SOUZA, D.T and NOGUEIRA-COUTO, R.H..Efeitos de
atrativos e repelentes sobre o comportamento da abelha (Apis mellifera, l.). Sci.
agric. [online].

1998,

vol.55,

n.3,

pp.388-394.

ISSN

0103-9016.

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-90161998000300006. )
- http://www.apacame.org.br/mensagemdoce/44/artigo.htm
- http://ecocolmena.com/tag/glandula-de-nasanov/
- Abelhas Apis mellifera: instalação do apiário / Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural. -- 2. ed. Brasília: SENAR, 2010.
QUESTÃO 21 – MANTER
Justificativa: (No cálculo do semiperímetro, o lado de um triângulo qualquer é
facilmente dividido por 2 e não multiplicado).
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FUNDACAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA EDITAL DE
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 – EMPREGO PÚBLICO

CONHECIMENTO GERAIS – ENSINO FUNDAMENTAL
QUESTÃO 13 – MANTER
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a
esclarecer que a questão será mantida, tendo em vista que:
De acordo com a Constituição Federal:
Artigo 77, § 1º – A eleição do Presidente da República importará a do VicePresidente com ele registrado.
Artigo 79 – Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no
de vaga, o Vice-Presidente.
Artigo 80 – Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente,
ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao
exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado
Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
Portanto como visto acima o Presidente da República e seu Vice são
eleitos em chapa única. No caso do impedimento do Presidente da República
quem assume a titularidade é o Vice. Existem ainda mais três ocupantes de
cargos que estão na linha sucessória, porém nenhum deles possui a efetividade
no posto, pois a linha de sucessão prevê que sucessivamente os “presidentes” da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal é que
ocuparão a Cadeira Presidencial em caso de vacância. Estes três cargos de
“presidente” possuem mandato por tempo determinado e seus titulares podem ser
substituídos na próxima eleição realizada por seus pares.
Ou seja, temos ocupantes de cargos na linha de sucessão, porém, não
temos um Vice-Presidente. nenhum deles tendo a posição oficial.  
Fonte:

Constituição

Federal

de

1988.Disponível

em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acessado em
16 Out. 2017.
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CONHECIMENTO ESPECIFICO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
QUESTÃO 21 – MANTER
Justificativa: A questão deve ser mantida, pois a única alternativa de resposta
correta é a alternativa B, a questão não está errada, a questão é bem clara
quando diz “faz parte do esquema vacinal” e não “todas as vacinas que fazer
parte ...”
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FUNDACAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº
01/2017 – ESTATUTÁRIO

PORTUGUÊS – ENSINO MÉDIO
QUESTÃO 03 – ANULADA
QUESTÃO 05 – ALTERAR DE “A” PARA “D”
QUESTÃO 06 – ALTERAR DE “C” PARA “B”

MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO
QUESTÃO 08 – MANTER
Justificativa: Trata-se de uma questão onde se pede para calcular o volume de
um cilindro onde as informações fornecidas são: 5 cm de altura e 12 cm de
diâmetro de base, ou seja, seu raio é de 6 cm (metade do diâmetro).
A fórmula para o cálculo do volume do cilindro é: área da base x altura
Área da base: π x r² = π x (6)² = 36π
Altura: 5cm
área da base x altura = 36π x 5
= 180π cm³
No problema, pede-se que o resultado seja dado em mm³, portanto o candidato
deveria fazer a transformação, o que resulta na letra A (180.000 π)

CONHECIMENTO GERAIS – MÉDIO
QUESTÃO 13 – ANULADA
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CONHECIMENTO ESPECIFICO

MÉDICO ANESTESISTA
QUESTÃO 15 – ALTERAR DE “A” PARA “C”
QUESTÃO 22 – MANTER
Justificativa: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C.
Portanto permanece inalterado o gabarito oficial.
Óxido nitroso – metabolismo – 0,004%
Desflurano – metabolismo – 0,02%
http://www.scielo.br/pdf/rba/v53n2/v53n2a09.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010442302000000300012
Rotinas em Anestesiologia e Medicina Perioperatória - Patrícia W. Gamermann,
Luciana Cadore Stefani, Elaine A. Felix.

FISIOTERAPEUTA
QUESTÃO 16 – ANULADA
QUESTÃO 25 – ANULADA
QUESTÃO 26 – ANULADA
QUESTÃO 27 – MANTER
Justificativa: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. A
alternativa A se refere à característica de joelho varo. Portanto permanece
inalterado o gabarito oficial.
QUESTÃO 30 – MANTER
Justificativa:Dentre as alternativas apresentadas a única que atende ao enunciado
da questão é a letra D. Permanece inalterado o gabarito oficial.
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SCALAN, Craig; WILKINS, Robert; e colaboradores. Fundamentos da Terapia
Respiratória de EGAN. 7. ed. São Paulo: Manole, 2000.
PRYOR, Jennifer A.; WEBBER, Bárbara A. Fisioterapia para problemas
respiratórios e cardíacos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

MÉDICO CLÍNICO GERAL
QUESTÃO 18 – ANULADA
QUESTÃO 20 – MANTER
Justificativa: Entre as alternativas apresentadas na questão a única que atende ao
enunciado da questão é a letra D. Portanto mantém o gabarito oficial.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_manejo_hiv_adultos.
pdf
QUESTÃO 21 – MANTER
Justificativa: Entre as alternativas apresentadas na questão a única que atende ao
enunciado da questão é a letra C. Portanto mantém o gabarito oficial.
PORTARIA Nº 112, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016.
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/fevereiro/10/MINUTA-dePortaria-SAS-PCDT-Insuf-Panc-Ex--crina-01-02-2016.pdf

ENFERMEIRO PADRÃO
QUESTÃO 20 – ANULADAR
QUESTÃO 27 – MANTER
Justificativa: A questão deve ser mantida, pois não implica em nada na alternativa
de resposta.
Sudoroso - Dicionário inFormal www.dicionarioinformal.com.br/sudoroso/
Significado de sudoroso. O que é sudoroso: adj. || que faz suar; sudorífico.
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MÉDICO GINECO OBSTETRA
QUESTÃO 23 – MANTER
Justificativa: De acordo com o disposto na Portaria Nº 306 de 28 de Março de
2016: Em mulheres com carga viral desconhecida ou maior que 1.000 cópias/ml
após 34 semanas de gestação, a operação cesariana eletiva na 38º semana de
gestação diminui o risco de transmissão vertical.
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/especialidades/gineco_obstetricia/MINUTAde-Portaria-SAS-Cesariana-03-03-2016.pdf
Logo, a cesariana deve ser programada ao final da gravidez se a carga viral for
maior que 1000 cópias/ml para diminuir o risco de transmissão vertical, não 2.000
cópias conforme disposto na afirmativa. Portanto mantém gabarito oficial.

AVR- ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP
Rua Sinop, 631, Centro – Iporã – Paraná – CEP: 87.560-000

CNPJ 05.906.962/0001-28 FONE: (44) 3652-1463
E-mail: exatus@exatuspr.com.br

