
RESPOSTA AOS RECURSOS DO 

CONCURSO PÚBLICO DE ORTIGUEIRA 

 

MANHÃ 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO  02 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: A interpretação de texto começa pela identificação do tipo e 
do gênero textual. 

 

QUESTÃO 04 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: A interpretação de texto depende da correta identificação dos 
conectivos e suas relações de ideias. 

 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 12 – MANTER 

JUSTIFICATIVA:  
1

5
= 15 

15 × 5 = 75 ��	
 



15 × 75 = 1.125 

 

QUESTÃO 16 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: Perímetro é a soma de todos os lados de qualquer figura 
plana. 

0,18 � = 18 �� 

 

� = 32 + 32 + 18 + 18 = 100 

� = 100 

�	�� �	
 ������
�	
 �� �: 1 + 0 + 0 = 1 

� ���� � !�� �:
100

5
= 20 

No enunciado foi informado que x seria o perímetro em centímetros, por isso, 
todas as dimensões estarão em centímetro na resolução. 

 

QUESTÃO  20 – MANTER 

JUSTIFICATIVA:  
2 + 7 × "2 + 2 × 3# − 30 ÷ "9 + 6# 

2 + 7 × "2 + 6# − 30 ÷ "15# 

2 + 7 × 8 − 2 

2 + 56 − 2 

56 

 

CONHECIMENTO GERAIS 

 

QUESTÃO 27 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: A interpretação do enunciado faz parte da resolução da 
questão.  



Existe uma diferença entre Feriado “Religioso” Nacional e Feriado “Cívico” 
Nacional.  

Os feriados cívicos são: Tiradentes (21/04), Independência do Brasil (07/09) e 
Proclamação da República (15/11). 

 

QUESTÃO 29 – ANULADA 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

CARGO GARI 

 

QUESTÃO 38 – ANULADA 

 

CARGO OPERADOR DE MAQUINAS: 
ESCAVADEIRA SOBRE 
ESTEIRA,MOTONIVELADORA, PÁ 
CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA 
PNEU E ROLO COMPACTADOR 

 

QUESTÃO 47 – ANULADA 

 

NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

 

PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01 – MANTER 



JUSTIFICATIVA: Um texto apresenta características predominantes de um 
gênero apenas.  

A interpretação de texto começa pela identificação dos tipos e dos gêneros 
textuais. 

O texto da prova apresenta características de artigo pelo fato de que o emissor 
procura argumentar, persuadir seu leitor. Existe um apelo emotivo.  

Assim como a crônica, o artigo também é comum em jornais e revistas. 

Zuenir Ventura escreve crônicas e artigos além de outros tipos e gêneros 
textuais. 

 

QUESTÃO 03 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: “Alguns dias bastaram para se constatar que, além de 
Mariana e Brumadinho, existem centenas de barragens no país, e não se sabe 
quantas a ponto de romper, já que entre nós o costume é alertar para os riscos 
depois que eles acontecem.” 
O uso do conectivo final “para” foi empregado para expressar que “alguns 
dias” bastaram para quê? Para o propósito de se constatar que existem outras 
barragens a ponto de serem rompidas.A relação de ideia de finalidade, 
propósito, objetivo está bem clara. 
 
 
QUESTÃO 04 – MANTER 
 
JUSTIFICATIVA: A personificação consiste em atribuir a objetos inanimados 
ou seres irracionais, sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Isso 
não ocorreu na frase apresentada pela questão. 
QUESTÃO 05 – ALTERADA DE “A” PARA ‘D” 
 

JUSTIFICATIVA: A ELABORADORA DA PROVA INDICOU COMO GABARITO 
A LETRA “D” - Afirmação. 

A frase da charge não descreve nenhum aspecto, bem como não define nem 
qualifica. 
 

QUESTÃO 06 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “a” justifica corretamente a colocação 
pronominal. 

 

QUESTÃO 07 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: Conforme a Gramática da Língua Portuguesa de Domingos 
Paschoal Cegalla, acentuam-se, em regra, o “i” e o “u” tônicos em hiato com 
vogal ou ditongo anterior, formando sílaba sozinhos ou com “s”.  

Observação: 



Cabe esclarecer que existem hiatos acentuados não por serem hiatos, mas por 
outras razões. Acentua-se, por exemplo: 

- poético, por ser vocábulo proparoxítono; 

- beócio e boêmio, porque terminam em ditongo crescente; 

- jaó, por ser vocábulo oxítono terminado em –o. 

 

Conforme a Nossa Gramática de Luiz Antônio Sacconi, a palavra “veículo” 
está entre os principais hiatos existentes em nossa língua. 

 

QUESTÃO 08 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: A expressão “o maior espaço cultural ao ar livre da 
América Latina” não possui verbo, portanto não se trata de uma oração. 

 

QUESTÃO 10 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão pediu para marcar a frase em que 
foram observados os seguintes critérios: clareza, objetividade, concisão e 
norma padrão. Somente a frase da alternativa “d” está correta. 

Os erros cometidos nas demais frases são: 

a) “cujos os” – não se usa artigo depois do pronome “cujo”. 

b) Uso de linguagem pessoal e concordância inadequada. 

       c) Verbo “fazer” quando indica tempo é impessoal. 

 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 12 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: Se eu gastar 18% ainda me restam 82%. 

82% corresponde a R$4.428,00 

82

100
= 4428 

100% = *$ 5.400 

Calculando 18% para gastos com educação: 

18

100
× 5.400 = *$ 972,00 



Ao longo de 1 ano: 

972 × 12 = *$ 11.664,00 

 

QUESTÃO 19 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: Divisão proporcional: 

�

2
=

,

3
=

-

5
=

90

10
 

�

2
=

90

10
 

� = 18 

,

3
=

90

10
 

, = 27 

-

5
=

90

10
 

- = 45 

� + , + � = 18 + 27 + 45 = 90 

Soma das menores partes: 

� + , = 18 + 27 = 45 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 21 – ANULADA 

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 27 – MANTER 



Justificativa: O conteúdo da questão faz parte do conteúdo programático: 
Informática em Geral: Conceitos. Periféricos de um Computador. 

“Registrador A CPU contém pequenas unidade de memória de acesso rápido 
para auxiliar no armazenamento temporário de informação durando o 
processamento. Esse tipo de memória é conhecida como Registrador. O 
acesso entre a CPU e o Registrador é mais rápido que o acesso a memória 
cache. alguns dados são movidos da memória principal para os registradores, 
as instruções são executadas pelo processador, e finalmente, os dados são 
movidos de volta para a memória principal. 

Memória Cache Trata-se de uma pequena quantidade de memória estática (ou 
seja, não necessitam de realimentação tempo a tempo) de alto desempenho, 
tendo por finalidade aumentar a performance do processador realizando uma 
busca antecipada na memória RAM. O acesso a memória cache é muito contra 
70 ns.” 

https://www.grancursospresencial.com.br/novo/upload/GRANCURSOS%20AUL
A%201%20CONCEITOS%20BASICOS%20DE%20MICROINFORMATICA260
12010175727.pdf 

 

QUESTÃO 28 - MANTER 

Justificativa: O conteúdo da questão faz parte do programa de prova: 
Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows e é 
matéria presente em cursos de informática básica. 

Fonte: https://www.cursosdeinformaticabasica.com.br/quais-sao-os-caracteres-
invalidos-para-a-criacao-de-arquivos-e-pastas/ 

QUESTÃO 29 – MANTER 

Justificativa: O tema da questão se refere ao conteúdo: Informática em Geral: 
Conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware.  

O conceito de “Conector” está associado aos periféricos de um computador e a 
hardware. 

 

“O hardware, circuitaria, material ou ferramental é a parte física do computador, 
ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e 
placas, que se comunicam através de barramentos [WIKIPÉDIA, 2011].” 
Página 13 

“3.2.1- Interface Serial: Na comunicação entre um micro e um periférico que 
esteja distante ou na comunicação de um microcomputador com outro ou 
qualquer dispositivo digital que permita comunicação externa, como agendas 
eletrônicas, utilizamos comunicação em série através de uma interface serial.” 

Página 30 

ftp://ftp.ige.unicamp.br/pub/estagio/apostila_de_hardware_i.pdf 
 



QUESTÃO 30 – MANTER 

Justificativa: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra 
C.  

Impressora é dispositivo de saída enquanto o modem é dispositivo tanto de 
entrada como de saída. 

http://www.cultura.ufpa.br/dicas/mic/mic-e-s.htm 

http://www.cliqueapostilas.com.br/programacao/conhecimentos-basicos-de-
informatica 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

CARGO ASSISTENTE SOCIAL 

 

QUESTÃO 33 – MANTER 

Justificativa:  Ao analisarmos a questão supracitada pelo candidato, 
constatamos que a alternativa (c), serão instituídos, a nível nacional, pelo 
ministério do desenvolvimento social, está correta, mas não é a resposta da 
questão, que solicita ao candidato assinalar a resposta incorreta. O candidato 
alega que: “considerando que a palavra a nível de é uma expressão 
sinônima de: na altura de, à altura de, no nível de, por. Indica um 
nivelamento, um encontro num mesmo nível. Já a palavra em nível de é 
tida como a expressão mais correta, sinônima de: no âmbito de, em 
termos de, com status de. Poderá ser usada apenas se existirem níveis 
distintos. É uma expressão meramente acessória, podendo ser facilmente 
suprimida da frase.” A expressão utilizada na alternativa   C, a nível nacional, 
não altera a afirmativa, podendo ser suprimida. Concluímos que as expressões, 
a nível ou em nível não estão erradas, pois a sua utilização está alinhada ao 
contexto da frase. 

 

CARGO AUDITOR FISCAL 

 

QUESTÃO 43 – ANULADA 

 



CARGO CIRURGIÃO DENTISTA 40 HRS 

 

QUESTÃO 39 – MANTER 

Justificativa: “...embora a presença de biofilme seja considerada um fator 
causal necessário para o desenvolvimento da lesão de cárie, ela não é um fator 
causal suficiente para que esse tipo de lesão ocorra. Como dito anteriormente, 
o tipo de nutrientes (determinado pela dieta do indivíduo) a que as bactérias do 
biofilme estão expostas pode resultar em flutuações de pH que irão determinar 
ou não a formação da lesão de cárie.” 

Referência: 

Cárie dentária: conceitos e terminologia  

Marisa Maltz  

Livia Maria  

Andaló Tenuta  

Sonia Groisman  

Jaime A. Cury 

 

CARGO COMUNICADOR SOCIAL EM 
JORNALISMO 

 

QUESTÃO 40 - MANTER 

Justificativa: A resposta indicada no Gabarito está correta, em face de que o 
enunciado aponta que a questão deve ser avaliada à luz do Jornalismo, e não 
apenas no tocante à tradução simples da expressão ‘Inside Information’. Na 
própria contestação, o(a) requerente reconhece a validade da resposta 
apontada como correta. 

 

 

CARGO ENFERMEIRO 
QUESTÃO 32 – MANTER 



Justificativa: O erro de português não prejudica o entendimento da questão, 
não acarretando o prejuízo à compreensão e à determinação do correto 
gabarito do item.  

 

QUESTÃO 35 – MANTER 

Justificativa: O erro de português não prejudica o entendimento da questão, 
não acarretando o prejuízo à compreensão e à determinação do correto 
gabarito do item.  

 

QUESTÃO 37 – ALTERADA DE “C” PARA “A” 

Justificativa: 

Alterar alternativa do gabarito para letra A.  

a) Posição e apresentação fetal 

 

QUESTÃO 40 – MANTER 

Justificativa: Conforme a bibliografia usada para o pedido de recurso, fica 
bem claro que caminhadas são indicadas desde o inicio da gravidez, desde 
que não haja contra indicação.  

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/agosto/31/Caderneta-da-
Gestante-2018.pdf 

Pag. 18.  

Exercícios • Caminhadas ajudam a melhorar a circulação do sangue, aumentar 
a disposição e a sensação de bem-estar. Se não houver contraindicação, 
devem ser mantidas do início ao fim da gravidez. 

 

QUESTÃO 41 – MANTER 

Justificativa: Conforme a bibliografia usada para o pedido de recurso, fica 
bem claro que caminhadas são indicadas desde o inicio da gravidez, desde 
que não haja contra indicação.  

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/agosto/31/Caderneta-da-
Gestante-2018.pdf 

Pag. 18.  

Exercícios • Caminhadas ajudam a melhorar a circulação do sangue, aumentar 
a disposição e a sensação de bem-estar. Se não houver contraindicação, 
devem ser mantidas do início ao fim da gravidez. 

 

QUESTÃO 42 – ANULADA 

 

QUESTÃO 46 – MANTER 



Justificativa: A pergunta se trata de principais causas do hipotireoidismo, e 
não especificamente de uma só causa. A tireóide de Hashimoto também faz 
parte das principais causas, porém a pergunta engloba todas as principais 
causas e não somente a causa principal.  

Bibliografia: Hipotireoidismo/ Principais causas de hipotireoidismo, Blackbook 
clinica médica, pag. 579, 2º edição.  

 

QUESTÃO 49 – ANULADA 

 

 

CARGO FARMACÊUTICO 
 

 

QUESTÃO 34 – MANTER 

Justificativa: Considerando que a Lei 8.080/90 foi a fonte consultada para 
elaboração da questão, sendo esta, e qualquer outra lei, utilizada de acordo 
com suas atualizações. Esclarece-se ainda que o processo administrativo da 
saúde é dinâmico e seria totalmente incoerente não o acompanhar.  

 

QUESTÃO 35 – MANTER 

Justificativa: De acordo com a Portaria nº. 3916 de 30 de setembro de 1998, a 
reorientação do modelo de assistência farmacêutica é coordenada e 
disciplinada em âmbito nacional pelos três gestores do Sistema, e não 
coordenada e disciplinada em âmbito estadual, como descrito na alternativa 
II. 

 

QUESTÃO 37 – MANTER 

Justificativa:  Demanda: são necessidades identificadas, atendidas ou não. 
Oferta de serviços: é utilizado quando se trabalha em função da disponibilidade 
de serviços ofertados à população-alvo. Portanto, demanda e serviço não são 
sinônimos, conforme argumentado pelo recorrente. 

 

QUESTÃO 39 – MANTER 

Justificativa: Conforme referência utilizada e citada pelo recorrente: “para 
evitar perdas, os medicamentos devem ser distribuídos por ordem cronológica 
de validade, sempre pela validade mais ANTIGA. 

 

QUESTÃO 41 – MANTER 



Justificativa: As dúvidas referentes à grafia nas prescrições deverão ser 
sanadas diretamente com o prescritor, não com o setor responsável pela 
solicitação. Recurso INDEFERIDO. 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO E 
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS – Ministério da Saúde, 2013.  

 

QUESTÃO 46 – MANTER 

Justificativa: A concentração plasmática de um fármaco e sua capacidade de 
alcançar o órgão-alvo é determinada pelas interações dinâmicas entre: 
absorção, distribuição, metabolismo e excreção.  

A depuração de um fármaco é o parâmetro farmacocinético que limita de modo 
mais significativo o tempo de ação do medicamento nos alvos moleculares, 
celulares e orgânicos. Recurso INDEFERIDO.  

P   Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da farmacoterapia/editor-
chefe David E. Golan. – [3. ed.] – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

 

QUESTÃO 47 – MANTER 

Justificativa: Se um fármaco tiver biodisponibilidade de 100%, a quantidade 
total que alcançará a circulação sistêmica será a mesma para todas as vias de 
administração; entretanto, o pico de concentração plasmática do fármaco 
demandará maior período de tempo para ser alcançado quando o fármaco 
for administrado por vias não intravenosas. Recurso INDEFERIDO. 

Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da farmacoterapia/editor-
chefe David E. Golan. – [3. ed.] – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

 

QUESTÃO 48 – MANTER 

Justificativa: De acordo com a RDC Nº 67, 08 de outubro de 2007: “A 
avaliação farmacêutica das prescrições, quanto à concentração, viabilidade e 
compatibilidade físico-química e farmacológica dos componentes, dose e via de 
administração, deve ser feita antes do início da manipulação. 

 

 

CARGO FONOAUDIÓLOGO 

 
QUESTÃO 42 – MANTER 

Justificativa: A página 522 do Tratado de Fonoaudiologia, segunda edição, ed 
Roca, contém um quadro chamado “Etiologia da aspiração”. Neste quadro 
encontram-se as causas da aspiração antes, durante e depois da deglutição: 

Antes da deglutição: 

 Redução do controle motor oral. 



 Atraso ou ausência do reflexo de deglutição. 

Durante a deglutição: 

 Redução do fechamento laríngeo. 
 Redução da inversão da epiglote. 
 Redução da elevação e anteriorização laríngea. 

Após a deglutição: 

 Redução da contração faríngea. 
 Disfunção do esfincter esofágico superior. 
 Redução da elevação laríngea. 
 Alterações estruturais. 

A alternativa correta é a “b” pois a questão se refere a uma causa da aspiração 
após a deglutição. 

 

QUESTÃO 47 – MANTER 

Justificativa: “Na apraxia de fala a repetição apresenta-se pior do que a fala 
espontânea, além de o paciente comumente apresentar maior tempo de 
latência na realização dessa tarefa.” (Halpern,1986; Canter, Trost, Burns, 
1985). 

Bibliografia: OrtizKZ. Distúrbios neurológicos adquiridos: fala e deglutição. São 
Paulo: Manole,2010.p.26. 

A alternativa correta é a “d” pois a questão está se referindo especificamente à 
apraxia de fala. 

 

 

CARGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

 

QUESTÃO 32 – MANTER 

Justificativa: A questão não diz que a remoção de calosidades deve ser feita 
pelo paciente, e sim que são orientações que devemos fazer para o paciente, 
para que ele examine seus pés e caso encontre calosidades, o mesmo deve 
ser removido.  

As causas frequentes de úlcera diabética são: biomecânica alterada; pé com 
sensibilidade diminuída; insuficiência arterial; incapacidade do autocuidado; e 
deficiência quanto às orientações aos cuidados preventivos (4). Outro fator a 
ser destacado é a diminuição de sudorese que resulta em uma parede fina e 
ressecada, facilitando rachaduras, perda da sensibilidade e atrofia muscular. 
Dessa forma, surgem calosidades, microfraturas e, consequentemente, as 
úlceras (2) 

http://www.scielo.br/pdf/fm/v26n3/a19v26n3.pdf 



 

QUESTÃO 38 - MANTER 

Justificativa: Questão correta letra C. Pois todas as alternativas estão 
corretas. 

 

QUESTÃO 39 – MANTER 

Justificativa:  

Conforme o 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_tratamento_emergencia_qu
eimaduras.pdf  

Pagina 11 

7. Gravidade da queimadura: Condições que classificam queimadura grave: • 
Extensão/profundidade maior do que 20% de SCQ em adultos. • 
Extensão/profundidade maior do que 10% de SCQ em crianças. • Idade menor 
do que 3 anos ou maior do que 65 anos. • Presença de lesão inalatória. • 
Politrauma e doenças prévias associadas. • Queimadura química. • Trauma 
elétrico. • Áreas nobres/especiais (veja o terceiro tópico do item 4). • Violência, 
maus-tratos, tentativa de autoextermínio (suicídio), entre outras. 

 

QUESTÃO 47 – MANTER 

Justificativa:   

Conforme: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rede_frio.pdf 

2.4. Refrigeradores ou geladeiras 

 São equipamentos de uso doméstico que na Rede de Frio são destinados à 
estocagem de imunobiológicos em temperaturas positivas a +2ºC, devendo 
para isto estar regulados para funcionar nesta faixa de temperatura. A vacina 
pode, em algum momento, estar em uma temperatura entre +2o e +8o C sem 
sofrer perda de potência (em armazenamento). 

Conforme: 

 Blackbook Clinica médica, 2º edição, pag. 706, mantén a alternativa de 
resposta correta com a relação a alternativa A. A questão não se trata de 
temperatura ideal, e sim da conservação que é de 2º a 8º C.  

 

CARGO TÉCNOLOGO EM GESTÃO 
PÚBLICA 

 

 

QUESTÃO 31 – MANTER 



Justificativa: Conforme publicação do Governo do Estado do Paraná, link 
abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão: 

 
A afirmação da alternativa “C”, tem origem, no princípio da Impessoalidade: 
 
De acordo com o princípio da impessoalidade, qualquer gestor público, 
eleito, concursado ou indicado, está ocupando um posto para servir aos 
interesses do povo. Assim, seus atos obrigatoriamente deverão ter como 
finalidade o interesse público, atingindo o bem da coletividade e não sua 
vontade pessoal; isto é, seus atos devem ser impessoais. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/gestao_em_foco/gesta
o_publica_unidade1.pdf  (Pág.20) 

 

A afirmação da alternativa “B” é verdadeira, seguindo o princípio da 
Publicidade: 
 
De acordo com o princípio da publicidade, a gestão pública deve divulgar os 
atos praticados, por meio das mídias, para que possam ser reconhecidos pelos 
órgãos estatais competentes e por toda a sociedade. Este acesso à informação 
está previsto no inciso XXXIII do Art. 5 da Constituição Federal de 1988, que 
afirma: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 
Neste sentido, toda informação produzida, guardada, organizada ou 
gerenciada pelo Estado é pública e deve estar acessível à população de 
forma legal, isto é, sem propaganda pessoal, garantindo assim um 
verdadeiro controle social. 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/gestao_em_foco/gesta
o_publica_unidade1.pdf  (Pág.20) 

 

QUESTÃO 34 – MANTER 

Justificativa: Conforme publicação da Universidade Federal de Santa 
Catarina, do Programa Nacional de Formação em Administração Pública – 
PNAP, link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão: 

Como são constituídos em produtos passíveis de comercialização no mercado, 
os dados e os indicadores econômicos não têm o caráter intrinsecamente 
público dos dados e indicadores sociais. Assim, essas informações são 
produzidas por um amplo conjunto de instituições, públicas e privadas – veja no 
Quadro 13 (página 90 e 91 do link abaixo) – e disponibilizadas ao público, em 
geral, através de Boletins de Conjuntura Econômica. 
 
Na esfera pública os principais produtores de dados econômicos primários 
são: IBGE; Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, do Trabalho; Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); e Banco Central. 



Já na esfera não pública, temos a Fundação Getúlio Vargas (responsável 
por longo tempo pelas Contas Nacionais e índices oficiais de preços), as 
Confederações Patronais (como CNI, FIESP, FECOMÉRCIO), as Associações 
e Sindicatos Patronais (como ANFAVEA, Sindipeças, ELETROS, ABPO), os 
grupos editoriais especializados (como Gazeta Mercantil, EXAME, Valor) e o 
Sebrae. 
 
Ou seja, o FGV, é da esfera não pública. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad
=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRpsGviLzhAhWcJbkGHRO1BJQQFjAAegQIABAC
&url=https%3A%2F%2Feducapes.capes.gov.br%2Fbitstream%2Fcapes%2F40
1308%2F1%2FPNAP%2520-%2520Modulo%2520Basico%2520-
%2520GP%2520-
%2520Indicadores%2520Socioeconomicos%2520na%2520Gestao%2520Publi
ca%2520-%25203ed%2520-
%2520WEB%2520atualizado.pdf&usg=AOvVaw3j1JXsh5THxaT0D_fNmn29 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/401308/1/PNAP%20-
%20Modulo%20Basico%20-%20GP%20-
%20Indicadores%20Socioeconomicos%20na%20Gestao%20Publica%20-
%203ed%20-%20WEB%20atualizado.pdf 

 

QUESTÃO 41 – MANTER 

Justificativa: Conforme publicação da Enap - Escola Nacional de 
Administração Pública, Gestão de Materiais, link abaixo, segue a justificativa 
para o gabarito da questão, onde é apresentado a distinção entre as técnicas 
de previsão de demanda: 

As técnicas para a previsão de demanda podem se valer de informações 
qualitativas e/ou quantitativas. De modo geral, podem ser agrupadas em três 
categorias principais, a saber:  

•  Predileção: neste caso, a previsão é feita mediante informações qualitativas, 
tais como pesquisas de opinião, informações prestadas por funcionários 
experientes etc.  

•  Explicação: há a correlação entre o comportamento da demanda em 
períodos recentes com outra variável quantitativa de evolução conhecida. 
Por exemplo, pode se traçar um paralelo entre a evolução da demanda e o 
incremento do número de clientes internos/externos da organização, o número 
de contratos firmados etc.  

•  Projeção: é uma técnica quantitativa, que prima unicamente pelo tratamento 
de dados de uma série histórica de consumo, de forma a obter a previsão para 
períodos subsequentes. 

http://antigo.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=
3991 (Pág.46) 

 

QUESTÃO 44 – MANTER 



JUSTIFICATIVA: Conforme publicação da PM Tech Capacitação em Projetos, 
empresa especializada em consultoria, treinamento e pesquisa em 
gerenciamento de projetos, programas e portfólio, link abaixo, segue a 
justificativa para o gabarito da questão: 

Na página 07 da apresentação da PM Tech, a maior disponibilidade de pessoal 
qualificado é uma característica do gerenciamento de projetos do setor privado 
e não público. A alternativa “D”, maior incidência de pessoas e segmentos em 
desacordo com os objetivos, é que se refere a uma característica do 
gerenciamento de projetos do setor público. 

https://pt.slideshare.net/sotille/gerenciamento-de-projetos-no-setor-pblico 
(pág.07) 

https://www.pmtech.com.br/pmtech.html 

 

 

QUESTÃO 48 – MANTER 

Justificativa: Conforme publicação da ANPAD – Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Administração, link abaixo, segue a justificativa para 
o gabarito da questão: 

Para Porter (1999) o cenário baseia-se em um conjunto de suposições 
plausíveis sobre as incertezas importantes que, de alguma forma, poderia 
influenciar a estrutura setorial.  Ribeiro (1997) destaca que, na ótica de Porter, 
a unidade apropriada para a análise de Cenários é o setor ou indústria, pois as 
incertezas em nível macroeconômico, político, tecnológico são analisadas em 
busca de implicações para a concorrência. A base para a elaboração de 
cenários na metodologia de Porter é utilizado o modelo das cinco forças 
competitivas: 

 Rivalidade entre concorrentes. 
 Poder de negociação de fornecedores. 
 Ameaça de produtos substitutos 
 Ameaça da entrada de novos concorrentes. 
 Poder de negociação dos clientes. 



http://www.anpad.org.br/admin/pdf/ESO1387.pdf (pág.06) 

https://www.siteware.com.br/gestao-estrategica/analise-de-cenarios-
planejamento-estrategico/ 

Mapeamento de oferta-demanda, refere-se Ghemawat: 

Para Ghemawat (2007) o ambiente do setor em que a organização opera tem 
forte influência sobre seu desempenho econômico. O autor (2007) parte da 
análise de três estruturas, segundo ele mais genéricas, que foram 
apresentadas como soluções para a formulação de cenários de negócios: 
análises individuais da oferta-demanda de mercado, estrutura de “cinco 
forças” proposta por Porter para análise de setores e a “rede de valor” 
apresentada por Adam Brandenburger e Barry Nalebuff. 

http://www.anpad.org.br/admin/pdf/ESO1387.pdf (pág.07 e 08) 

 

 

CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

 

QUESTÃO 32 – MANTER 

Justificativa:  Embora a ocupação seja de percepção individual, é uma ação 
conectada às demais atividades do cotidiano dos sujeitos (AOTA, 2015), que 
possui finalidade e contribui na organização da vida. Neste sentido, o recurso 
apresentado, apontando que é de percepção individual, de fato não questiona a 
resposta, apenas apresenta uma confirmação da definição geral de ocupação.  

 

QUESTÃO 34 - MANTER 

Justificativa: A justificativa apresentada aponta a alternativa “D” como correta. 
No entanto, na prática de território, é esperado que o terapeuta ocupacional e a 
equipe de referência devem buscar construir práticas conjuntas aos usuários 
adstritos, conforme preconiza a legislação e o amplo referencial teórico que 
permeia o tema e não de forma unilateral, como aponta a alternativa D. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica Ampliada, Equipe de Referência e 
Projeto Terapêutico Singular Brasília – DF, 2007. 

 

QUESTÃO 37 - MANTER 

Justificativa: A candidata aponta como alternativa correta a letra “D”, a qual 
indica que os desafios da profissão pouco mudaram ao longo do centenário da 
profissão. 

O resgate histórico da profissão é claro ao mostrar os diferentes momentos da 
prática, partindo do Tratamento Moral, o investimento na prática cientificista e a 
necessidade, nos anos de 1970, de repensar a prática profissional, muito 



devido ao Movimento da Reforma Sanitária, que propunha novos paradigmas 
para a assistência à saúde no Brasil. 

 

QUESTÃO 39 – MANTER 

Justificativa: A questão inicia falando sobre o modelo humanista como 
contraponto ao modelo positivista e, a continuidade do texto, é ainda sobre o 
modelo humanista. 

O modelo em questão (humanista) enfoca aspectos subjetivos da prática do 
terapeuta ocupacional e dos sujeitos. Neste sentido, um processo terapêutico 
rígido não é recomendado, embora o processo deva ser estruturado em suas 
etapas. 

 

QUESTÃO 42 – MANTER 

Justificativa: A alternativa às Comunidades Terapêuticas, conforme 
questionado pela candidata, são os CAPS, Equipes de Consultório de Rua e 
leitos em hospitais gerais, equipamentos já disponíveis da RAPS. A 
complementaridade do setor privado deve ocorrer, de acordo com a Lei 
8.080/90, quando estes serviços não estiverem disponíveis no SUS. 

O Retrocesso, neste sentido, é a abertura do Sistema para o capital privado, 
favorecendo Organizações Sociais (privadas) na administração do sistema de 
saúde (público e gratuito) 

 

QUESTÃO 44 - MANTER 

Justificativa: O processo de terapia ocupacional não dá suporte à análise de 
atividades e sim ao indivíduo. A análise de atividades é uma das etapas que 
compõem o processo de terapia ocupacional, no sentido de planejar, selecionar 
e aplicar as atividades durante a etapa de intervenção. 

 


