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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 
 
 
QUESTÃO Nº 04 – LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. O candidato solicita a troca de gabarito para a alternativa de 
letra “C”, porém ao consultar o gabarito provisório publicado a banca constatou que esta alternativa já 
está assinalada para a questão. 
 
QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. A correta formulação da questão é paroxítonas terminadas em 
UM, como álbum, por exemplo. A questão será cancelada, pois faltou acrescer o U à letra M. 
 
QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR  
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. MANTER GABARITO: Visto que o preço de R$ 22,50 equivale 
ao 100% através de uma regra de três simples temos: 

 
 
QUESTÃO Nº 12 – MATEMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR  
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. MANTER O GABARITO: O candidato está equivocado em suas 
afirmativas, pois ele as fundamenta como se 31 anos fosse a “minha idade” porém a alternativa 
correta (31 anos) refere-se a idade de “minha irmã”. 
De acordo com a questão podemos formar o sistema linear, em que x refere-se a “minha idade” e y 
refere-se a “idade de minha irmã”, ao resolvermos o sistema obtemos x = 18 e y = 31, logo a “minha 
idade” é 18 anos e a idade de “minha irmã” é 31. 
 
QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL SUPERIOR  
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. No dia 1º de julho de 1994 o correu o lançamento da moeda 
Real e não do Plano Real como um todo. O aumento das taxas de juros sempre foi utilizada pelos 
governos para atrair capitais externos e também para o controle da inflação o que não foi diferente 
durante o Plano Real. 
Fontes: 
SENE, Eustáquio de e MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e 
globalização. 2. ed. reform. – São Paulo: Scipione, 2013. Pág. 37 a 41. 
http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2014/07/plano-real-que-acabou-com-hiperinflacao-compl
eta-20-anos 

R$ 22,50   =   100% 

R$ 15,75    =     X 

22,50x = 1.575 

X= 1575/22,5 

x = 70% 

logo o desconto equivale a 30% 
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https://www.terra.com.br/economia/urv-moeda-virtual-do-plano-real-completa-20-anos,443a255356
654410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=3055&catid=29&I
temid=34 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/12/17/dinheiro/7.html 
 
QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL SUPERIOR  
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A alternativa “B” ao usar os termos “pouco mais” e “quase” 
afirma que os números apresentados não são um limite ou uma certeza mas apenas um parâmetro 
principalmente porque muitas publicação, dependendo dos institutos divergem um pouco nos valores 
apresentados, o que não torna a alternativa errada. A alternativa “D” em nenhum momento faz 
comparação da oferta de energia eólica do Brasil com outros países refere-se à oferta de energia eólica 
no nordeste do país, apenas faz uma comparação da oferta de energia eólica com as demais fontes do 
país. O erro de digitação da palavra “oferta” não acarretou nenhum prejuízo à compreensão do que se 
referia a alternativa e a questão, uma vez que pelo contexto em que se encontra a mesma é possível 
perceber que houve apenas um erro de digitação. Apenas a alternativa “C” traz erro ao afirmar que 
ocorre o predomínio de oferta de fontes renováveis para produção de energia elétrica em nível 
mundial. 
Fontes: 
http://www.cbdb.org.br/informe/img/63socios7.pdf (Páginas 34, 35 e 38). 
http://www.termope.com.br/Pages/O%20Setor%20El%C3%A9trico/matriz-energetica.aspx 
http://energiainteligenteufjf.com/como-funciona/como-funciona-energia-nuclear/ 
http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/Espa%C3%A7odoConhecimento/Pesquisaescolar/Energia
Nuclear.aspx 
 
QUESTÃO Nº 19 – MOTORISTA  
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. O enunciado da questão é claro ao pedir para analisar a 
forma de perda “automática” do mandato de vereador, sendo assim, de acordo com a Lei Orgânica o 
vereador que que deixar de comparecer, em cada Sessão Legislativa, à terça parte das sessões 
ordinárias da Câmara perderá o mandato não de forma automática mas dependerá de ser declarada 
pela Mesa, de ofício, ou mediante iniciativa de qualquer de seus membros, ou de partido político 
representado na Câmara, assegurada ampla defesa. 
 
QUESTÃO Nº 21 – ENGENHEIRO CIVIL 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Não há alternativa correta a ser assinalada que deveria ser 6,18 
kN. Desta forma a questão será ANULADA. 
 
QUESTÃO Nº 21 – ODONTÓLOGO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que apesar de cada 
grupo de dentes apresentar detalhes particulares, algumas características podem ser observadas em 
todos os dentes, a saber:  
- As faces mesiais são sempre maiores nos dois sentido (ocluso-cervical e vestíbulolingual) e mais 
planas que as faces distais.  
- As faces vestibulares são geralmente mais altas (sentido cérvico-incisal ou cérvicooclusal) e mais 
largas (sentido mesio-distal) que as faces linguais. Como única exceção temos o 1º molar superior, 
onde a face lingual ou palatina se apresenta mais larga que a vestibular.  
- O ângulo formado entre a coroa e a raiz é sempre mais agudo nas faces distais, em virtude de sua 
maior inclinação.  
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Fonte: http://gnatus.com.br/2005/mars/downloads/Escultura%20Dental.pdf 
 
QUESTÃO Nº 21 – PSICÓLOGO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão está correta pois não afirma que o pensamento 
simbólico FAZ parte deste estágio em questão. O leitor da questão deve atentar para o que se lê: “à 
medida que a criança progride DA ação reflexiva, instintiva no nascimento ATÉ o início do pensamento 
simbólico...”. Ou seja, está explícito na questão que o estágio em questão vai DE um ponto ATÉ o início 
de outro. A preposição ATÉ indica um limite ou termo espacial, temporal. Deste modo, o estágio em 
questão se encerra no momento em que se inicia o pensamento simbólico.  
Veja, por exemplo, a definição do Estágio Sensório-Motor, pelo autor John W. Santrock (2014, p. 60): 
“O bebê constrói uma compreensão do mundo coordenando experiências sensoriais com ações físicas. 
O bebê progride da ação reflexiva instintiva no nascimento para o início do pensamento simbólico até 
o final deste estágio”. 
Deste modo, fica evidente que a questão está corretamente elaborada e a alternativa correta é a “D”.  
Referência:  
SANTROCK, John W. Adolescência. 14. ed. Trad. de Sandra Maria Mallmann da Rosa. Porto Alegre: 
Artmed, 2014. 
 

QUESTÃO Nº 22 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que devido ao 
comprometimento da laringe e vias aéreas superiores a Traqueostomia é o procedimento indicado em 
casos de Difteria como vemos em diversos artigos, A partir da realização com sucesso da primeira 
traqueostomia pediátrica em 1766, o procedimento passou a ser realizado especificamente para 
crianças com obstrução da via aérea, tanto que era indicada no manejo de crianças com difteria, 
laringite e edema laríngeo9. A traqueostomia passou a ser indicada, a seguir, para facilitar a aspiração 
de secreções das vias aéreas de crianças entubadas por longo período. Tal indicação do procedimento 
foi bem descrita em crianças com poliomielite16. A partir da utilização das vacinas para difteria (1940) 
e poliomielite (1956), as indicações mais importantes da traqueostomia passaram a ser os processos 
inflamatórios agudos da laringe, tais como a laringotraqueobronquite e epiglotite aguda17. Com a 
melhora dos tubos e da técnica para entubação, bem como dos cuidados das unidades de tratamento 
intensivo, a partir da década de 80 a entubação passou a ser o procedimento preferencial em 
comparação à traqueostomia nessas crianças com processo inflamatório da via aérea.  
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-75572009000200003 
http://www.sopterj.com.br/profissionais/_revista/2010/n_01-02/06.pdf 
 

QUESTÃO Nº 23 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a maior parte 
dos autores e pesquisadores, incluindo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia relatam que 
a asma é a doença pulmonar mais comum nas gestantes, com prevalência de 8-13%, influenciando e 
sendo significativamente influenciada pela gravidez.  
Fonte: 
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/especialidades/pneumologia/DIRETRIZES_MANEJO_ASMA_SBP
T_2012.pdf http://aaai-asbai.org.br/detalhe_artigo.asp?id=630 
http://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340203049359-368.pdf 
 

QUESTÃO Nº 23 – ODONTÓLOGO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão é 
voltada para a odontologia sanitária que é voltada para o diagnóstico e tratamento comunitário das 
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afecções orais. O Plano de Tratamento é ação individual e a Odontologia Sanitária propõe medidas e 
planos de ação coletivos. Os seguintes critérios principais para o estabelecimento de prioridades 
relativas dos problemas de odontologia sanitária:  
1) número de pessoas atingidas;  
2) gravidade do dano causado;  
3) possibilidade de atuação eficiente;  
4) custo "per capita"; e  
5) grau de interesse da comunidade.  
Sendo o Planejamento do Programa o indicado e não do tratamento, além das questões que envolvam 
o inquérito da situação.  
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101980000100010 
 

QUESTÃO Nº 24 – PSICÓLOGO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão está solicitando pelo fenômeno que ocorre no 
condicionamento clássico quando a Resposta Condicionada (RC) desaparece gradualmente quando o 
Estímulo Condicionado (EC) é repetidamente apresentado sem ser emparelhado com o Estímulo 
Incondicionado – não condicionado (EIC).  
 

O fenômeno em questão é a Extinção. Veja a explicação do autor Robert S. Feldman 
(2015, p. 173): 
Para produzir a extinção, é preciso cessar a associação entre ECs e EICs. Por exemplo, 
se tivéssemos treinando um cão para salivar (a RC) ao soar de uma sineta (o EC), 
poderíamos produzir extinção soando repetidamente a sineta (o EC), mas não 
fornecendo a carne (o EIC). A princípio, o cão continuaria salivando quando ouvisse a 
sineta; porém, depois de algumas dessas ocorrências, a quantidade de salivação 
provavelmente diminuiria, e o cão de modo eventual pararia de responder totalmente 
à sineta. Nesse ponto, poderíamos dizer que a resposta foi extinta. Em síntese, ocorre 
extinção quando o EC é apresentado repetidamente sem o EIC.  
 

Deste modo, tanto a questão quanto a alternativa “D”, estão corretas e coerentes com os princípios do 
Condicionamento Clássico. 
Referência:  
FELDMAN, Robert S. Introdução à psicologia. 10 ed. Trad. de Daniel Bueno e Sandra Maria Mallmann 
da Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
 
QUESTÃO Nº 26 – ENGENHEIRO CIVIL 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. O valor taxa de ocupação é de 22,85% não havendo questão 
com esta alternativa. O enunciado da questão ao invés de citar Taxa de Ocupação e Coeficiente de 
Aproveitamento trouxe “taxa de aproveitamento e o coeficiente de ocupação” podendo trazer dúvidas 
ao candidato. Desta forma a questão será ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 27 – ODONTÓLOGO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que segundo o 
artigo de revisão Utilização de Fluoretos na Clínica Odontopediátrica Contemporânea, a técnica correta 
segue os seguintes passos: Orientar os responsáveis para que o paciente não esteja em jejum no dia da 
aplicação Realizar profilaxia profissional prévia com pedra pomes ou pasta profilática e uso de fio 
dental, Remover o excesso de saliva com o sugador e promover um isolamento relativo da 
hemi-arcada que receberá o produto, Secar com o jato de ar antes da aplicação para evitar a diluição 
do produto e garantir uma boa adesão ao esmalte, Aplicar com o auxílio de um pincel, Quantidade 
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para toda a dentição decídua = 0,3 a 0,5 ml, O sugador e, no caso de bebês, o abridor de boca deve ser 
utilizado durante todo o procedimento de aplicação, É recomendável gotejar água levemente sobre as 
superfícies dentárias cobertas com verniz para facilitar a sua fixação antes da remoção do isolamento 
relativo. Moldeiras são indicadas para aplicação tópica de flúor em gel ou espuma, não em verniz como 
citam os autores.  
Fonte: http://www.clinicadanilochaccur.com.br/artigos_cientificos/artigo_flu_or_fgm.pdf 
 

QUESTÃO Nº 28 – ODONTÓLOGO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a microabrasão 
a ar, estudada por Black em 1945, consiste no bombardeamento da superfície dentária por partículas 
de óxido de alumínio em alta velocidade. O desgaste dentário é causado pela energia dispersa pelo 
impacto das partículas abrasivas; por isso, também é conhecido o uso do termo “preparo cavitário por 
energia cinética”. A obliteração dos túbulos durante o desgaste por abrasão tem sido a explicação 
dada para a ausência de dor relatada pelos pacientes e ausência de resposta inflamatória pulpar na 
maior parte dos preparos por abrasão. A utilização do jato de ar abrasivo para a remoção de dentina 
cariada amolecida não tem sido possível com os aparelhos atuais, que utilizam como partícula abrasiva 
a alumina alfa ou óxido de alumínio.  
Fonte: http://files.bvs.br/upload/S/1413-4012/2009/v14n2/a168-173.pdf 
 

QUESTÃO Nº 29 – ODONTÓLOGO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que é inegável a 
ação bactericida, bacteriostática e anti-inflamatória da papaína, contudo, diversos autores ainda 
defendem a posição do aparecimento do halo de hiperemia devido a ação secretória local ocasionada 
pela papaína como vemos no trecho a seguir: A papaína é uma endoproteína semelhante à pepsina 
humana, que desempenha atividade bacteriostática, bactericida e anti-inflamatória, acelerando e 
uniformizando a cicatrização, além de apresentar seletividade para o tecido cariado. Esta última 
propriedade é proporcionada em razão da ausência da antitripsina, uma antiprotease plasmática 
presente em tecido sadio e que impossibilita a degradação protéica. A papaína desencadeia abundante 
secreção no local em que está atuando, promovendo amolecimento da porção necrosada do tecido 
dental, desprendendo as margens da lesão e formando um halo de hiperemia.  
Fonte: http://files.bvs.br/upload/S/1413-4012/2009/v14n2/a168-173.pdf Araújo NC, Oliveira APB, 
Rodrigues VMS, Andrade PMMS. Avaliação do selamento marginal de restaurações adesivas após o uso 
do gel de papaia. Pesq Bras Odontoped Clin Integr 2007; 7(1):67-73 
 

QUESTÃO Nº 30 – ODONTÓLOGO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recuso não assiste ao recorrente, visto que a alternativa A 
refere-se a um alto bloqueio fásico, sendo que o bloqueio fásico da Lidocaína é Moderado segundo o 
referencial do próprio candidato, o que não condiz com a alternativa A, mantendo a alternativa D 
como correta.  
Fonte: 
http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/lapnex/arquivos/files/Farmacologia%20dos%20anestesicos%20locais.pd
f 
 
QUESTÃO Nº 31 – PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS, 1º AO 5º ANO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão refere-se à Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996 presente no conteúdo programático do edital. 
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QUESTÃO Nº 32 – ENGENHEIRO CIVIL E FISCAL DE TRIBUTOS E OBRAS 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. A questão será ANULADA. A palavra EXCETO que aparece 
equivocadamente no enunciado da questão causa confusão e altera a forma de interpretação da 
questão fazendo com que nenhuma alternativa possa ser assinalada, pois não são considerados 
brasileiros natos os que aparecem nos itens II e IV. 
 
QUESTÃO Nº 32 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão refere-se ao art. 2º do Decreto nº 7.508/2011 
onde o que consta na alternativa “D” possui o significado de Região de Saúde de acordo com o Decreto 
e não de RAS Intermunicipal como afirma o candidato. 
 
QUESTÃO Nº 34 – PSICÓLOGO E PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS, 1º AO 5º 
ANO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. A questão será anulada. Ao consultar o art. 60 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 no site www.planalto.gov.br percebemos uma orientação para consultar a 
Constituição Federal o qual em seu inciso XXXIII, art. 7º traz como proibição de trabalho aos menores 
de dezesseis anos e não quatorze anos como no ECA. Dessa forma a banca entende que a questão 
pode causar confusão ao candidato. 
 
QUESTÃO Nº 35 – PSICÓLOGO  
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. No rol das medidas presentes no art. 112 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 não encontra-se o termo: “inserção em regime de privação de liberdade” mas 
apenas “inserção em regime de semi-liberdade” o que torna a alternativa incorreta de acordo com o 
enunciado da questão. 
 
QUESTÃO Nº 37 – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Ao passar o cursos no ícone de Reduzir o Tamanho da Fonte 
percebemos que o atalho do teclado para reduzir a fonte é Ctrl+<. É desnecessário citar que deve ser 
pressionado a tecla Shift pois a única forma de digitarmos o sinal < é utilizando-a. 

 
QUESTÃO Nº 39 – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. O enunciado da questão é claro ao pedir para analisar a 
forma de perda “automática” do mandato de vereador, sendo assim, de acordo com a Lei Orgânica o 
vereador que que deixar de comparecer, em cada Sessão Legislativa, à terça parte das sessões 
ordinárias da Câmara perderá o mandato não de forma automática mas dependerá de ser declarada 
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pela Mesa, de ofício, ou mediante iniciativa de qualquer de seus membros, ou de partido político 
representado na Câmara, assegurada ampla defesa. 
 
QUESTÃO Nº 40 – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A Lei Complementar nº 93/2015, conforme o conteúdo 
programático do edital refere-se ao Estatuto dos Servidores Público Municipais de União do Oeste. A 
questão aborda o instituto da reversão, que fica claro no enunciado através do termo “reverter”. 
 
 

 

União do Oeste, 07 de novembro de 2017. 

 
 
 

CELSO MATIELLO 
Prefeito 

 


