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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA  ESCRITA DO EDITAL Nº 

001/2014 DE CONCURSO PÚBLICO  
 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público, torna público as decisões dos 
pedidos de recursos contra as questões e provas escritas aplicadas em 08 de Fevereiro de 2015, 
conforme segue:  

 

Questões de Conhecimentos Gerais cargos de Nível Fu ndamental 
 
Questão 09  – Matemática 
Candidato: 41071 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão está incorreta. 
INDEFERIDO: Além de não apresentar a fundamentação teórica no recurso, o candidato se equivocou ao 
realizar a subtração antes da multiplicação.  
 
Resolução: 
 
15 – 5 x 3 = 15 – 15 = 0 
 
Portanto a alternativa correta é “A) 0”. 
 
Desta forma, INDEFERIMOS o recurso interposto e mantemos a alternativa correta como sendo “A) 0”. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Conhecimentos Específicos cargos de Nível Fundament al 
 
Questão 11  – Motorista Veículo Pesado 
Candidato: 31013, 41071, 32929 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui várias 
interpretações e as respostas não condizem com o enunciado. 
INDEFERIDO: A questão 11 foi formulada tendo por base as normas gerais de circulação e conduta 
previstas no Capítulo III do Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente em seu artigo 26. Ao 
abandonar um animal em rodovia federal, onde a circulação de veículos normalmente ocorre em alta 
velocidade, o agente que praticar esta conduta estará criando uma situação de perigo aos demais 
usuários da rodovia podendo ainda causar danos à propriedade pública ou privada. 
Portanto, esta atitude não deve ser praticada pelos usuários das vias terrestres e vai de encontro com o 
solicitado no enunciado da questão, que propôs ao candidato que assinalasse a conduta que não  deve 
ser praticada pelo agente. O fato de a alternativa “a” não ter feito menção a vias municipais e estaduais 
também não invalida a alternativa. 
Sendo assim, a alternativa “d” é uma conduta que deve sim ser praticada pelos motoristas, já que estes 
não devem praticar qualquer ato que possa expor a risco a vida de pessoas e animais. Por este motivo 
não é a alternativa correta para o gabarito da questão ora em análise. 
O crime de abandono de incapaz está previsto no artigo 133 do Código Penal Brasileiro, que assim 
estabelece: “Abandonar pessoa  que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por 
qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono (...) – grifo nosso”. 
Conforme revela o artigo, o crime de abandono de incapaz trata-se, exclusivamente, do abandono de 
pessoas e não de animais. Ressalta-se que em momento algum a questão fez menção a penalidade 
advinda de infração de trânsito. 
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Por fim, ressalta-se que a questão elencou, ou seja, listou, catalogou, enumerou, ou qualquer outra 
expressão sinônima, quatro alternativas aos candidatos sendo que, após uma atenta leitura, deveria ser 
assinalada a alternativa então solicitada. A palavra utilizada no enunciado foi utilizada de forma correta e 
não contradiz a questão, não sendo motivo para ensejar sua anulação. 
Diante do exposto acima, a questão 11 está correta e deve ser mantida. 
Recurso indeferido. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 17  – Motorista Veículo Pesado 
Candidato: 31013, 32929 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui várias 
interpretações e havendo mais de uma alternativa correta. 
INDEFERIDO: Não assiste razão aos recorrentes. A Resolução do CONTRAN nº 160/2004 estabelece 
três tipos de sinalização vertical: de regulamentação, de advertência e de indicação. Portanto, sinais não 
constitui um tipo de sinalização vertical. A mesma norma dispõe que: a de regulamentação  tem por 
finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas 
mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração ; a de advertência tem por 
finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza; as 
de indicação tem por finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores 
de veículos quanto aos percursos, os destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, podendo também 
ter como função a educação do usuário. Suas mensagens possuem caráter informativo. 
Ante o exposto, indefere-se  o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado . 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 18  – Motorista Veículo Pesado 
Candidato: 37639, 35382, 36190, 31013 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa D conforme 
gabarito não está correta, sendo correta a letra C; alegam também que não possui alternativa correta. 
DEFERIDO: Assiste razão aos recorrentes. A resposta da questão não é exatamente precisa, podendo 
gerar dúvidas, vez que encontra-se publicações tratando a bobina ora como gerador ora como 
transformador. 
Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido para ANULAR a questão . 
QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 20  – Motorista Veículo Pesado 
Candidato: 31013, 32929 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que as alternativas B e D 
estariam corretas. 
INDEFERIDO: Não assiste razão aos recorrentes. O conteúdo programático prevê expressamente 
temas relacionados a mecânica. A questão pede para marcar a opção incorreta. A letra C não está 
incorreta, pois apenas afirma que existem os mencionados tipos de lubrificantes. Ademais, o próprio 
candidato afirma que os lubrificantes sólidos são usados em veículos especiais. A letra D também está 
correta porque saliências podem sim provocar atritos. 
Ante o exposto, indefere-se  o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado . 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 12  – Operador de Máquina 
Candidato: 35097, 35103 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui duas 
alternativas corretas. 
INDEFERIDO: Nos termos do artigo 176, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, somente constitui 
infração gravíssima quando o condutor envolvido no acidente deixar de prestar socorro à vítima, o que 
não foi evidenciado na alternativa “a”. 
O condutor que não estiver envolvido no acidente de trânsito, mas que também não prestou socorro à 
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vítima, responde como incurso nas penas do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, ou ainda, pode 
cometer a infração grave do artigo 177 do mesmo diploma legal, se, quando solicitado pela autoridade 
policial, não prestar o devido socorro. 
Sendo assim, a questão 12 está correta e deve ser mantida. 
Recurso indeferido.  
QUESTÃO MANTIDA 
 
Conhecimentos Gerais cargos de Nível Médio 
 
Questão 09  – Matemática 
Candidato: 41396, 37754, 30600, 30615, 32860, 30562, 32860, 41339 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma pede qual 
alternativa não é número primo, onde haveria mais de uma alternativa correta; 
Alegam também que a alternativa correta seria a letra B e não D conforme gabarito. 
DEFERIDO: Em análise aos recursos interpostos, verificamos que houve um erro de digitação no 
enunciado da questão, assim a mesma possui mais de uma alternativa correta. 
Desta forma, DEFERIMOS os recursos interpostos e anulamos a questão. 
QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 13  – Gerais e atualidades 
Candidato: 30615 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma é irrelevante e 
aleatória, com intenção de erro. 
INDEFERIDO: De acordo com o edital, a prova de conhecimentos gerais poderia incluir qualquer 
conteúdo relacionado à Geografia, História e Atualidades.  
O conteúdo programático da referida prova não foi impugnado pelo candidato no prazo do edital.  
QUESTÃO MANTIDA 
 
Conhecimentos Específicos cargos de Nível Médio 
 
Questão 27  – Auxiliar Administrativo 
Candidato: 30615 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma se refere a Aviso, 
não especificando o tipo. 
INDEFERIDO: A questão foi formulada de acordo com o conteúdo previsto no edital de abertura do 
concurso. O aviso em questão diz respeito a uma das modalidades de comunicação oficial, com definição 
e forma padrão que constam no Manual de Redação da Presidência da República. 
Ressalta-se, uma vez mais, que tanto esta modalidade de aviso quanto o Manual de Redação da 
Presidência da República constaram no edital de abertura do concurso. 
Ante o exposto, a questão está correta e deve ser mantida. Recurso indeferido.  
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 28  – Auxiliar Administrativo 
Candidato: 41396, 37754, 30615 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a resposta da mesma seria a 
letra A e não D conforme gabarito. 
DEFERIDO: Assistem razão os candidatos, a resposta correta da questão 28 seria a alternativa “A”, e 
não a “D”, conforme divulgado pelo gabarito preliminar. 
Diante deste equívoco, troca-se o gabarito para letra “A”.  
TROCA DE GABARITO PARA “A” 
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Questão 33  – Auxiliar Administrativo 
Candidato: 37754 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não está correta. 
INDEFERIDO: A função primordial da arquivologia é a de tornar disponíveis as informações e 
documentos sob a sua guarda. Para uma melhor organização da instituição em que há um sistema de 
arquivologia inserido, utiliza-se a metodologia da teoria das três idades. A primeira teoria – arquivo de 
primeira idade ou corrente – é aquela em que os documentos ainda estão em curso no escritório 
particular ou na repartição pública, por esse motivo que, em arquivologia, designa-se que o setor de 
protocolo diz respeito à fase de arquivo corrente. 
O arquivamento propriamente dito dos documentos que já perderam sua validade somente vai ocorrer na 
terceira fase desta metodologia, que é o chamado arquivo de terceira idade ou arquivo permanente. 
Sendo assim, a questão 33 está correta e deve ser mantida. Recurso indeferido. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 35  – Auxiliar Administrativo 
Candidato: 41396 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não possui apenas 
uma alternativa correta. 
INDEFERIDO: Para fins da técnica de redação oficial, o atestado é o documento firmado por uma pessoa 
em razão de outra, assegurando a veracidade acerca de determinado fato. Possui caráter transitório. Em 
uma repartição pública propriamente dita, o servidor, em razão do cargo que ocupa, declara a existência 
de um fato de que tem conhecimento em razão de outra pessoa. 
Por sua vez, a certidão confirma a veracidade de fatos permanentes. Tem por objetivo comprovar ato ou 
assentamento que consta em processo, livro ou qualquer outro documento que se encontra presente na 
repartição pública.  
Desta forma, atestado e certidão não são documentos idênticos. 
Ante o exposto, a questão 35 está correta e deve ser mantida. Recurso indeferido. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 31  – Técnico em Higiene Dental 
Candidato: 32860 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa D também estaria 
correta e não somente a C conforme gabarito. 
DEFERIDO: De acordo com Bird e Robinson (2013), os grampos para dentes posteriores são usados 
para os dentes posteriores da maxila e da mandíbula. Estes grampos são universais, o que significa que 
um mesmo grampo pode ser usado no mesmo dente no quadrante oposto. Grampos 7 e W7 são 
universais para grampos dos molares mandibulares e 8 W8 são universais para os molares da maxila. Os 
grampos para dentes anteriores, assim como os grampos 9 e W9, são projetados para: 1 – retrais a 
gengiva na superfície facial, 2 – melhorar a visibilidade em restaurações cervicais classe V e 3 – permitir 
o isolamento de um dente anterior para tratamento endodôntico. Os grampos para lençol de borracha 
pediátrico para dentes decíduos são projetados para acomodar os dentes decíduos com formato e 
tamanho pequenos ou para dentes parcialmente erupcionados. Os grampos para dentes decíduos estão 
disponíveis nos tamanhos 00, W00 e 2. 
Observa-se discrepância na literatura utilizada para elaborar a questões, e outra apresentada pelo 
candidato, bem como após realização de pesquisa mais detalhada, encontrou-se dados diferentes em 
relação a utilização dos grampos de tamanho 00, w00 e 2, tornando desta forma a questão não confiável 
cientificamente. 
Por este motivo, a banca anula a questão. 
REFERÊNCIAS: 
BIRD, D. L.; ROBINSON, D. S. Fundamentos em odontologia para TSB e ASB, 10Ed. Editora Saunders 
Elsevier Brasil. 2013. 
QUESTÃO ANULADA 
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Conhecimentos Gerais cargos de Nível Superior 
 
Questão 11  – Informática Básica 
Candidato: 30518 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão está mal formulada. 
INDEFERIDO: A pergunta é clara, no Painel de Controle, exibido por "categoria" a opção correta é 
Desinstalar um Programa, resposta correta. Se o modo de exibição fosse por "Ícones Grandes" ou 
"Ícones Pequenos", daí sim a opção seria Programas e Recursos como o candidato descreve. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 18  – Legislação 
Candidato: 34873 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa correta seria a 
letra A e não a D conforme gabarito. 
INDEFERIDO: A alternativa A está INCORRETA de acordo com a Constituição Federal, artigo 40, 
parágrafo 1º, I, que diz: “por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, na forma da lei”. 
A alternativa D está CORRETA de acordo com a Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 1º, III, b, que 
diz: “voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 
condições: b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição”.  

QUESTÃO MANTIDA 
 
Conhecimentos Específicos cargos de Nível Superior 
 
Questão 23  – Enfermeiro 
Candidato: 38469, 34967 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não está correta. 
INDEFERIDO: Candidata solicita cancelamento da questão, alegando que a vacina da varicela não é 
indicada somente para grupos específicos de profissionais de saúde que prestam assistência a paciente 
imunodeprimidos, e traz a relação de indicação da vacina. 
Cabe destacar que o enunciado da questão solicita que assinale a alternativa que contenha a vacina 
indicada para grupos específicos de profissionais de saúde dentre eles que prestam assistência a 
paciente imunodeprimidos. Sendo assim é uma questão de interpretação de texto, o enunciado aborda 
que vacina é indicada somente a um grupo específico de profissionais de saúde, os que prestam 
assistência a paciente imunodeprimidos, não excluindo as outras indicações clinicas. 
De acordo com Guia Prático: Atualização em Vacina Ocupacional (SBIm e ANAMT, p. 20) – capitulo da 
NR32 comentada: Vacinação dos trabalhadores em serviços de saúde, quadro 4 – Vacinas Indicadas 
para grupos específicos, a vacina da varicela é indicada a todos os profissionais de saúde que prestam 
assistência a paciente imunodeprimidos. 
Sendo assim a banca mantem questão. 
REFERÊNCIA 
ANAMT – Associação Nacional de medicina do trabalho; SBIm – Sociedade Brasileira de Imunização. 
Atualização em Vacinas Ocupacional: guia Prático. Disponível em:  
http://www.anamt.org.br/site/upload_arquivos/sugestoes_de_leitura_171220131126567055475.pdf 
QUESTÃO MANTIDA 
 

Cruz Machado, 18 de fevereiro de 2015 
 
 

EDISON JOSE WARKEN  
Prefeito em Exercício 


