
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2020

ORGANIZAÇÃO: FURB

RESPOSTAS RECURSOS GABARITO/QUESTÕES DE PROVA

RECURSO – Gabarito/Questão de Prova

INSCRIÇÃO NOME VAGA QUESTÃO RESPOSTA SITUAÇÃO

37330 ALFREDO JOSÉ BARRETO SAMPAIO JÚNIOR MÉDICO - DOUTOR PEDRINHO 27
Conforme o enunciado, a única alternativa com a complicação mais provável pós-cirurgia
bariátrica (by pass) e que apresente os sintomas relatados é a alternativa "E".

INDEFERIDO

37330 ALFREDO JOSÉ BARRETO SAMPAIO JÚNIOR MÉDICO - DOUTOR PEDRINHO 29
Conforme o próprio artigo anexado à solicitação, é controversa a relação do Magnésio com os
níveis glicêmicos, sendo necessários mais estudos. Dentre as alternativas, a resposta é
"Cromo", que explica a Hiperglicemia da paciente.

INDEFERIDO

37330 ALFREDO JOSÉ BARRETO SAMPAIO JÚNIOR MÉDICO - DOUTOR PEDRINHO 31 Solicitação deferida, pois a questão ficou incompleta, podendo gerar dúvidas. DEFERIDO

37330 ALFREDO JOSÉ BARRETO SAMPAIO JÚNIOR MÉDICO - DOUTOR PEDRINHO 37 Solicitação deferida, gabarito correto letra "E" DEFERIDO

38417 ARIANE ARBIGAUS DA SILVEIRA
FISCAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE - DOUTOR
PEDRINHO

14 O item II se refere, justamente, em "aproximadamente". Recurso improcedente. IMPROCEDENTE

38417 ARIANE ARBIGAUS DA SILVEIRA
FISCAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE - DOUTOR
PEDRINHO

13 Há apenas uma opção correta. Recurso improcedente. IMPROCEDENTE

37446 BRUNA ELIZABETH VEIGA PIRES DA FONSECA PSICÓLOGO (CRAS) - DOUTOR PEDRINHO 14

O trecho "Além de perverso, uma vez que deposita nas classes pobres a culpa pela fragilização
de suas vidas, tal discurso tem servido para criminalizar a pobreza e a miséria." Portanto,
meritocracia é o mais adequado. Ademais, essa é a exata crítica da autora do texto. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

37446 BRUNA ELIZABETH VEIGA PIRES DA FONSECA PSICÓLOGO (CRAS) - DOUTOR PEDRINHO 39
Não houve no recurso solicitação para alteração de resultado, alternativa, nem anulação de
questão.

IMPROCEDENTE

37906 CHRISTIAN RAINER CESAR CAMPOS FARMACÊUTICO - DOUTOR PEDRINHO 1
Indeferimos o recurso, uma vez que na questão não há a palavra DISTÂNCIA, para ser aplicada
a regra especial de uso da crase antes dessa palavra. Não há crase antes de números, exceto
quando indicam horas determinadas.

INDEFERIDO

38020 CRISTIANE WINTER KLEIN PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 37 Erro na digitação NO ITEM 2: o correto seria &ldquo;4 (quatro) anos finais. DEFERIDO

38022 DIEGO STEINHAUSER AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 7 Há duas respostas possíveis.Recurso deferido. DEFERIDO

37579 DIOGO BATISTA PEREIRA DA SILVA PSICÓLOGO (CRAS) - DOUTOR PEDRINHO 32
Abaixo das afirmações a indicação de resposta é "É correto o que se afirma em:" , sendo que
existem alternativas com apenas uma afirmação correta.

INDEFERIDO

38208 EDSON MAAS
FISCAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE - DOUTOR
PEDRINHO

11
A faixa etária mais apropriada é exatamente a apontada pela questão. Ademais, tampouco se
mencionou adultos ou jovens adultos no enunciado. Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

38208 EDSON MAAS
FISCAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE - DOUTOR
PEDRINHO

11
A faixa etária mais apropriadaé exatamente a apontada pela questão. Ademais, tampouco se
mencionou adultos ou jovens adultos no enunciado. Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

38208 EDSON MAAS
FISCAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE - DOUTOR
PEDRINHO

9

Indeferimos o recurso, uma vez que, nos exemplos citados na afimativa I, há somente duas
palavras oxítonas: "José" e "até", pois "há" é um monossílabo tônico, e não uma oxítona.
Seguem "quase" as mesmas regras de acentuação: os monossílabos tônicos também são
acentuados pela mesma razão - quando terminados em a(as), e(es), o(s) - que as oxítonas (que
devem ter, no mínimo, duas sílabas), mas são classificados tonicamente diferentes, o que leva
parte dajustificativa a ser considerada incorreta ou incompleta. A regra completa para a
acentuação da oxítonas é: "acentuam-se todas as oxítonas terminas ema(as), e(es), o(s),
em(ens)".

INDEFERIDO
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38208 EDSON MAAS
FISCAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE - DOUTOR
PEDRINHO

9

Indeferimos o recurso, uma vez que, nos exemplos citados na afimativa I, há somente duas
palavras oxítonas: "José" e "até", pois "há" é um monossílabo tônico, e não uma oxítona.
Seguem "quase" as mesmas regras de acentuação: os monossílabos tônicos também são
acentuados pela mesma razão - quando terminados em a(as), e(es), o(s) - que as oxítonas (que
devem ter, no mínimo, duas sílabas), mas são classificados tonicamente diferentes, o que leva
parte dajustificativa a ser considerada incorreta ou incompleta. A regra completa para a
acentuação da oxítonas é: "acentuam-se todas as oxítonas terminas ema(as), e(es), o(s),
em(ens)".

INDEFERIDO

37445 EDUARDO PIRES DA FONSECA MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - DOUTOR PEDRINHO 30

O autuador hidráulico é um dispositivo mecânico, que converte a energia hidráulica (utiliza-se
óleo hidráulico pressurizado) em energia mecânica gerando movimento ao veículo. A fonte de
energia de um autuador hidráulico é o fluido hidráulico. Destarte, o fato dele receber energia
elétrica não o coloca como um dos componentes do sistema elétrico. Contudo, podemos citar
que o autuador hidráulico está diretamente ligado ao sistema de transmissão de um veículo
automotor e não ao sistema elétrico. Recurso improcedente, portanto.

IMPROCEDENTE

37610 ELIEGE MENA ZEMKE MONTIBELLER AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 22

Durante muito tempo pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana.
Hoje, sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar
impulsos &ldquo;levando em consideração&rdquo; o outro. Assim, nossa capacidade de sentir
empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista (AZEREDO,
2019). Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

37610 ELIEGE MENA ZEMKE MONTIBELLER AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 20

Um esforço internacional que reuniu mais de 60 cientistas de gelo, oceano e atmosfera de três
dúzias de instituições internacionais gerou novas estimativas de quanto do impacto o
derretimento das camadas de gelo da Terra poderia ter nos níveis globais do mar até 2100. Se
as emissões de gases de efeito estufa continuarem rapidamente, os mantos de gelo da
Groenlândia e da Antártica podem juntos contribuir com mais de 15 polegadas (38 centímetros)
do aumento global do nível do mar &ndash; e isso está além da quantidade que já foi acionada
pelo aquecimento do clima da Terra (RAMSAYER, 2020). Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

37610 ELIEGE MENA ZEMKE MONTIBELLER AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 14

O trecho "Além de perverso, uma vez que deposita nas classes pobres a culpa pela fragilização
de suas vidas, tal discurso tem servido para criminalizar a pobreza e a miséria." Portanto,
meritocracia é o mais adequado. Ademais, essa é a exata crítica da autora do texto. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

37610 ELIEGE MENA ZEMKE MONTIBELLER AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 12
A menção do estudo é apenas uma referência. A questão não necessita gráfico ou
complementação ao tema, uma vez que sua temática é ampla e pertinente à frente de
Conhecimentos Gerais. Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

37600 FERNANDA GIRELLI
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 08 -
DOUTOR PEDRINHO

13 Há apenas uma opção correta. Recurso indeferido. IMPROCEDENTE

37519 FERNANDA STEFFENS ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 14

O trecho "Além de perverso, uma vez que deposita nas classes pobres a culpa pela fragilização
de suas vidas, tal discurso tem servido para criminalizar a pobreza e a miséria." Portanto,
meritocracia é o mais adequado. Ademais, essa é a exata crítica da autora do texto. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

37519 FERNANDA STEFFENS ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 12 Há apenas uma opção correta. Recurso improcedente. IMPROCEDENTE

37519 FERNANDA STEFFENS ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 13
"Esta foi a primeira vez que a agência das Nações Unidas distinguiu o Brasil", tal fato ratifica sua
dimensão. Ademais, sua temática é prevista no edital na menção "Brasil". Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

37402 FRANCIANE SCHWEDER MAZZI ENFERMEIRO - DOUTOR PEDRINHO 9

Indeferimos o recurso, uma vez que a regra do novo acordo ortográfico vigente só alterou,
retirando o acento dos ditongos abertos ÉI e ÓI das palavras PAROXÍTONAS, como é o caso de
"a - poi - a". As oxítonas "pa-péis", "he-rói", "tro-féus" e os monossílabos tônicos (no caso da
questão, o monossílabo tônico "réu"), permanecem com acento.

INDEFERIDO
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37402 FRANCIANE SCHWEDER MAZZI ENFERMEIRO - DOUTOR PEDRINHO 9

Indeferimos o recurso, uma vez que a regra do novo acordo ortográfico vigente só alterou,
retirando o acento dos ditongos abertos ÉI e ÓI das palavras PAROXÍTONAS, como é o caso de
"a - poi - a". As oxítonas "pa-péis", "he-rói", "tro-féus" e os monossílabos tônicos (no caso da
questão, o monossílabo tônico "réu"), permanecem com acento.

INDEFERIDO

37402 FRANCIANE SCHWEDER MAZZI ENFERMEIRO - DOUTOR PEDRINHO 12

O indicador "salário-hora por ano de estudo", compreendendo a capacidade do indivíduo de
transformar em renda cada unidade do investimento educacional realizado em cada hora
trabalhada, vem diminuindo, dados o aumento da oferta e a estagnação da economia. Ademais,
"protelação ao ingresso no mercado trabalho" significa ratificar uma procrastinação, o que é uma
inverdade dentro do contexto da questão. Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

37907 GABRIELA MACIENTE DIAS CAMPOS PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 1
Indeferimos o recurso, uma vez que na questão não há a palavra DISTÂNCIA, para ser aplicada
a regra especial de uso da crase antes dessa palavra. Não há crase antes de números, exceto
quando indicam horas determinadas.

INDEFERIDO

38078 GERONILDA ANHAYA ORIBKA PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 34

A indicação do letramento não descaracteriza a questão, visto que, de acordo com Magda
Soares (2004, p. 5), no artigo &ldquo;Letramento e alfabetização: as muitas facetas&rdquo;,
publicado na Revista Brasileira de Educação, há a &ldquo;a indissociabilidade desses dois
processos &ndash; alfabetização e letramento, tanto na perspectiva teórica quanto na
perspectiva da prática pedagógica.&rdquo;.

INDEFERIDO

37414 GIOVANI MARCARINI ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 12 Há apenas uma opção correta. Recurso improcedente. IMPROCEDENTE

37414 GIOVANI MARCARINI ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 26
Não há uma regra para o número de normas observadas na elaboração de questões. Recurso
indeferido.

INDEFERIDO

37414 GIOVANI MARCARINI ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 13
O enunciado é claro e preciso: " Isso posto, o reconhecido sistema de colheita de flores
"sempre-vivas" está em:". Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

37414 GIOVANI MARCARINI ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 14

O trecho "Além de perverso, uma vez que deposita nas classes pobres a culpa pela fragilização
de suas vidas, tal discurso tem servido para criminalizar a pobreza e a miséria." Portanto,
meritocracia é o mais adequado. Ademais, essa é a exata crítica da autora do texto. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

37414 GIOVANI MARCARINI ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 22 A fundamentação do candidato ratifica que a questão é isenta de erros. Recurso improcedente. IMPROCEDENTE

38265 GUSTAVO BUZZI AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 2

Indeferimos o recurso, uma vez que, nos exemplos citados na afimativa I, há somente duas
palavras oxítonas: "José" e "até", pois "há" é um monossílabo tônico, e não uma oxítona.
Seguem "quase" as mesmas regras de acentuação: os monossílabos tônicos também são
acentuados pela mesma razão - quando terminados em a(as), e(es), o(s) - que as oxítonas (que
devem ter, no mínimo, duas sílabas), mas são classificados tonicamente diferentes, o que leva
parte dajustificativa a ser considerada incorreta ou incompleta. A regra completa para a
acentuação da oxítonas é: "acentuam-se todas as oxítonas terminas ema(as), e(es), o(s),
em(ens)".

INDEFERIDO

38265 GUSTAVO BUZZI AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 2

Indeferimos o recurso, uma vez que, nos exemplos citados na afimativa I, há somente duas
palavras oxítonas: "José" e "até", pois "há" é um monossílabo tônico, e não uma oxítona.
Seguem "quase" as mesmas regras de acentuação: os monossílabos tônicos também são
acentuados pela mesma razão - quando terminados em a(as), e(es), o(s) - que as oxítonas (que
devem ter, no mínimo, duas sílabas), mas são classificados tonicamente diferentes, o que leva
parte dajustificativa a ser considerada incorreta ou incompleta. A regra completa para a
acentuação da oxítonas é: "acentuam-se todas as oxítonas terminas ema(as), e(es), o(s),
em(ens)".

INDEFERIDO

38265 GUSTAVO BUZZI AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 12 Há apenas uma opção correta. Recurso improcedente. IMPROCEDENTE
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38265 GUSTAVO BUZZI AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 14

O trecho "Além de perverso, uma vez que deposita nas classes pobres a culpa pela fragilização
de suas vidas, tal discurso tem servido para criminalizar a pobreza e a miséria." Portanto,
meritocracia é o mais adequado. Ademais, essa é a exata crítica da autora do texto. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

38265 GUSTAVO BUZZI AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 37

A questão pode ser enquadrada nos seguintes tópicos previstos no edital:
Organização, sistemas e métodos;
Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle;
Gestão de projetos e processos;
Técnicas administrativas e organizacionais;
Conhecimentos pertinentes à área de atuação.
Recurso indeferido.

INDEFERIDO

38265 GUSTAVO BUZZI AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 32

A questão pode ser inserida nos seguintes tópicos do edital:
Contratos Administrativos;
Conhecimentos pertinentes à área de atuação.
Recurso indeferido.

INDEFERIDO

38265 GUSTAVO BUZZI AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 22

"Durante muito tempo pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana.
Hoje, sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar
impulsos &ldquo;levando em consideração&rdquo; o outro. Assim, nossa capacidade de sentir
empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista" (AZEREDO,
2019). Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

37811 GUSTAVO MICHAEL PIRES SCHMIDT CONTADOR - DOUTOR PEDRINHO 7 Há duas respostas possíveis. Recurso deferido. DEFERIDO

37811 GUSTAVO MICHAEL PIRES SCHMIDT CONTADOR - DOUTOR PEDRINHO 12
Há apenas uma opção correta. Ademais, amenção do estudo é apenas uma referência. A
questão não necessita gráfico ou complementação ao tema, uma vez que sua temática é ampla
e pertinente à frente de Conhecimentos Gerais. Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

37811 GUSTAVO MICHAEL PIRES SCHMIDT CONTADOR - DOUTOR PEDRINHO 14

O trecho "Além de perverso, uma vez que deposita nas classes pobres a culpa pela fragilização
de suas vidas, tal discurso tem servido para criminalizar a pobreza e a miséria." Portanto,
meritocracia é o mais adequado. Ademais, essa é a exata crítica da autora do texto. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

37811 GUSTAVO MICHAEL PIRES SCHMIDT CONTADOR - DOUTOR PEDRINHO 20

Um esforço internacional que reuniu mais de 60 cientistas de gelo, oceano e atmosfera de três
dúzias de instituições internacionais gerou novas estimativas de quanto do impacto o
derretimento das camadas de gelo da Terra poderia ter nos níveis globais do mar até 2100. Se
as emissões de gases de efeito estufa continuarem rapidamente, os mantos de gelo da
Groenlândia e da Antártica podem juntos contribuir com mais de 15 polegadas (38 centímetros)
do aumento global do nível do mar &ndash; e isso está além da quantidade que já foi acionada
pelo aquecimento do clima da Terra (RAMSAYER, 2020). Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

37811 GUSTAVO MICHAEL PIRES SCHMIDT CONTADOR - DOUTOR PEDRINHO 20

Um esforço internacional que reuniu mais de 60 cientistas de gelo, oceano e atmosfera de três
dúzias de instituições internacionais gerou novas estimativas de quanto do impacto o
derretimento das camadas de gelo da Terra poderia ter nos níveis globais do mar até 2100. Se
as emissões de gases de efeito estufa continuarem rapidamente, os mantos de gelo da
Groenlândia e da Antártica podem juntos contribuir com mais de 15 polegadas (38 centímetros)
do aumento global do nível do mar &ndash; e isso está além da quantidade que já foi acionada
pelo aquecimento do clima da Terra (RAMSAYER, 2020). Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

37751 JACQUELINE PATRÍCIA KANNENBERG ERMONGE AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 20

Um esforço internacional que reuniu mais de 60 cientistas de gelo, oceano e atmosfera de três
dúzias de instituições internacionais gerou novas estimativas de quanto do impacto o
derretimento das camadas de gelo da Terra poderia ter nos níveis globais do mar até 2100. Se
as emissões de gases de efeito estufa continuarem rapidamente, os mantos de gelo da
Groenlândia e da Antártica podem juntos contribuir com mais de 15 polegadas (38 centímetros)
do aumento global do nível do mar &ndash; e isso está além da quantidade que já foi acionada
pelo aquecimento do clima da Terra (RAMSAYER, 2020). Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE
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37751 JACQUELINE PATRÍCIA KANNENBERG ERMONGE AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 12

O indicador "salário-hora por ano de estudo", compreendendo a capacidade do indivíduo de
transformar em renda cada unidade do investimento educacional realizado em cada hora
trabalhada, vem diminuindo, dados o aumento da oferta e a estagnação da economia. Ademais,
"protelação ao ingresso no mercado trabalho" significa ratificar uma procrastinação, o que é uma
inverdade dentro do contexto da questão. Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

37751 JACQUELINE PATRÍCIA KANNENBERG ERMONGE AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 38 A argumentação da pleiteante está correta.Recurso deferido. DEFERIDO

38195 JANICE MARCARINI PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 30

As famílias silábicas não são definidas como capacidades/no processo de alfabetização, mas
sim, de acordo com a BNCC ( p.92):
&ldquo;As sílabas deveriam ser apresentadas como o que são, isto é, grupos de fonemas
pronunciados em uma só emissão de voz, organizados em torno de um núcleo vocálico
obrigatório, mas com diversos arranjos consonantais/vocálicos em torno da vogal núcleo!.
Em resumo, podemos definir as capacidades/habilidades envolvidas na alfabetização/ como
sendo capacidades de (de)codificação, que envolvem:
Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas (outros sistemas de
representação);
Dominar as convenções gráficas (letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e script);
Conhecer o alfabeto; (PRESENTE NA QUESTÃO)
Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita;
Dominar as relações entre grafemas e fonemas;
Saber decodificar palavras e textos escritos; (PRESENTE NA QUESTÃO)
Saber ler, reconhecendo globalmente as palavras;
Ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que meras palavras, desenvolvendo
assim fluência e rapidez de leitura (fatiamento).

INDEFERIDO

38195 JANICE MARCARINI PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 28
Conforme recurso solicitado, verificou-se que o autor da obra não faz menção ao conhecimento
especificamente científico.

DEFERIDO

38195 JANICE MARCARINI PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 12 Há apenas uma opção correta. Recurso improcedente. IMPROCEDENTE

38195 JANICE MARCARINI PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 37 Erro na digitação NO ITEM 2: o correto seria &ldquo;4 (quatro) anos finais. DEFERIDO

37397 KETLIN BRAATZ PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 17
A menção ao morcego se refere a "transmissores" e não pontua contágio direto. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

37397 KETLIN BRAATZ PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 26

A questão não está confusa. Veja, a concepção de inatismo postula que os acontecimentos que
se dão após o nascimento não são essenciais e, portanto, são derivadas de capacidades inatas,
enquanto na concepção ambientalista o ser humano recebe estímulos através do ambiente, ou
seja, do meio externo.

INDEFERIDO

37331 LÍVIA CASTRO BERRO PSICÓLOGO (CRAS) - DOUTOR PEDRINHO 12 Há apenas uma opção correta. Recurso improcedente. IMPROCEDENTE

38388 LUIS FERNANDO CARDOZO AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 20

Um esforço internacional que reuniu mais de 60 cientistas de gelo, oceano e atmosfera de três
dúzias de instituições internacionais gerou novas estimativas de quanto do impacto o
derretimento das camadas de gelo da Terra poderia ter nos níveis globais do mar até 2100. Se
as emissões de gases de efeito estufa continuarem rapidamente, os mantos de gelo da
Groenlândia e da Antártica podem juntos contribuir com mais de 15 polegadas (38 centímetros)
do aumento global do nível do mar &ndash; e isso está além da quantidade que já foi acionada
pelo aquecimento do clima da Terra (RAMSAYER, 2020). Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

37611 LUIZ FELIPE SALVADOR AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 22

Durante muito tempo pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana.
Hoje, sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar
impulsos &ldquo;levando em consideração&rdquo; o outro. Assim, nossa capacidade de sentir
empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista (AZEREDO,
2019). Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE
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37611 LUIZ FELIPE SALVADOR AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 14

O trecho "Além de perverso, uma vez que deposita nas classes pobres a culpa pela fragilização
de suas vidas, tal discurso tem servido para criminalizar a pobreza e a miséria." Portanto,
meritocracia é o mais adequado. Ademais, essa é a exata crítica da autora do texto. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

37611 LUIZ FELIPE SALVADOR AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 12
A menção do estudo é apenas uma referência. A questão não necessita gráfico ou
complementação ao tema, uma vez que sua temática é ampla e pertinente à frente de
Conhecimentos Gerais. Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

37755 NICELANI SERAFIM PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 37 Erro na digitação NO ITEM 2: o correto seria &ldquo;4 (quatro) anos finais. DEFERIDO

37927 OSMAR CAXOEIRA PSICÓLOGO (CRAS) - DOUTOR PEDRINHO 37
As alternativas B e D estão corretas, devido digitação da letra i em maiúsculo, que alterou a
modalidade de CAPS i para I.

DEFERIDO

37927 OSMAR CAXOEIRA PSICÓLOGO (CRAS) - DOUTOR PEDRINHO 39

Amenizar ou minimizar diferenças seria ratificar uma atitude paternalista. Nesse sentido,
evoca-se um dos princípios do SUS, por exemplo, que é equidade (e não igualdade). Contudo,
assemelha-se aí a igualdade de obrigac&#807;o&#771;es, que e&#769; essencial à igualdade
na diferenc&#807;a de cada ser. Portanto, o trabalho a ser desenvolvido é o de fornecer
subsi&#769;dios à transformação da realidade, reconhecendo que o indivi&#769;duo, como ser
vivente, e&#769; a combinac&#807;a&#771;o elementos genoti&#769;picos e
parati&#769;picos. Pelo exposto, reforça-se o gabarito divulgado &ndash; E -. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

37729 PAMELA MICAÉLLE SCHOEN PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 30

As famílias silábicas não são definidas como capacidades/no processo de alfabetização, mas
sim, de acordo com a BNCC ( p.92):
&ldquo;As sílabas deveriam ser apresentadas como o que são, isto é, grupos de fonemas
pronunciados em uma só emissão de voz, organizados em torno de um núcleo vocálico
obrigatório, mas com diversos arranjos consonantais/vocálicos em torno da vogal núcleo!.
Em resumo, podemos definir as capacidades/habilidades envolvidas na alfabetização/ como
sendo capacidades de (de)codificação, que envolvem:
Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas (outros sistemas de
representação);
Dominar as convenções gráficas (letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e script);
Conhecer o alfabeto; (PRESENTE NA QUESTÃO)
Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita;
Dominar as relações entre grafemas e fonemas;
Saber decodificar palavras e textos escritos; (PRESENTE NA QUESTÃO)
Saber ler, reconhecendo globalmente as palavras;
Ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que meras palavras, desenvolvendo
assim fluência e rapidez de leitura (fatiamento).
Recurso indeferido.

INDEFERIDO

37729 PAMELA MICAÉLLE SCHOEN PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 28
Conforme recurso solicitado, verificou-se que o autor da obra não faz menção ao conhecimento
especificamente científico.

DEFERIDO

37729 PAMELA MICAÉLLE SCHOEN PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 12 Há apenas uma opção correta. Recurso improcedente. IMPROCEDENTE

37708 PAOLO PIRES DE LIMA ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 27

No enunciado da questão fica bem claro que: "Ao encontro dessa temática, analise as
afirmações sobre as providências a serem tomadas, quando em uma obra acontece um
acidente de gravidade média e alta (com óbito)...". Quando há óbito não cabe o atendimento do
SAMU. O SAMU atende acidente com vítimas vivas.

IMPROCEDENTE
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37664 RAQUEL REIF PSICÓLOGO (CRAS) - DOUTOR PEDRINHO 31

De acordo com a NOBRH/SUAS, não está especificado um único nível de especialização, sendo
esta a redação contemplada:A composição das equipes de referência dos Estados para apoio a
Municípios com presença de povos e comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas,
seringueiros, etc.) deve contar com profissionais com curso superior, em nível de graduação
concluído em ciências sociais com habilitação em antropologia ou graduação concluída em
qualquer formação, acompanhada de especialização, mestrado e/ou doutorado em antropologia.
Portanto, a assertiva D está correta, pois não exclui nenhum nível de especialização.

INDEFERIDO

37664 RAQUEL REIF PSICÓLOGO (CRAS) - DOUTOR PEDRINHO 7 Há duas respostas possíveis.Recurso deferido. DEFERIDO

37664 RAQUEL REIF PSICÓLOGO (CRAS) - DOUTOR PEDRINHO 15
Dada sua significância, o referido tópico foi amplamente divulgado e discutido à época. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

38253 RENAN MARCOS MURARO ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 21
"(...) a Moral diz respeito às normas pessoais enquanto que a Ética versa sobre normas gerais a
serem cumpridas por determinado grupo social" (SANTORO, 2006). Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

37601 RODRIGO LAEMMLE AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 14

O trecho "Além de perverso, uma vez que deposita nas classes pobres a culpa pela fragilização
de suas vidas, tal discurso tem servido para criminalizar a pobreza e a miséria." Portanto,
meritocracia é o mais adequado. Ademais, essa é a exata crítica da autora do texto. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

37601 RODRIGO LAEMMLE AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 16 Não se trata da resposta correta, tampouco há prejuízo de compreensão. Recurso indeferido. IMPROCEDENTE

37527 ROSANA RICHTER AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 38 A argumentação da pleiteante está correta.Recurso deferido. DEFERIDO

37527 ROSANA RICHTER AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 12
A menção do estudo é apenas uma referência. A questão não necessita gráfico ou
complementação ao tema, uma vez que sua temática é ampla e pertinente à frente de
Conhecimentos Gerais. Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

38196 SILVIA SCHUSSLER PERSUHN PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 28
Conforme recurso solicitado, verificou-se que o autor da obra não faz menção ao conhecimento
especificamente científico.

DEFERIDO

38196 SILVIA SCHUSSLER PERSUHN PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 30

As famílias silábicas não são definidas como capacidades/no processo de alfabetização, mas
sim, de acordo com a BNCC ( p.92):
&ldquo;As sílabas deveriam ser apresentadas como o que são, isto é, grupos de fonemas
pronunciados em uma só emissão de voz, organizados em torno de um núcleo vocálico
obrigatório, mas com diversos arranjos consonantais/vocálicos em torno da vogal núcleo!.
Em resumo, podemos definir as capacidades/habilidades envolvidas na alfabetização/ como
sendo capacidades de (de)codificação, que envolvem:
Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas (outros sistemas de
representação);
Dominar as convenções gráficas (letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e script);
Conhecer o alfabeto; (PRESENTE NA QUESTÃO)
Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita;
Dominar as relações entre grafemas e fonemas;
Saber decodificar palavras e textos escritos; (PRESENTE NA QUESTÃO)
Saber ler, reconhecendo globalmente as palavras;
Ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que meras palavras, desenvolvendo
assim fluência e rapidez de leitura (fatiamento).

INDEFERIDO

38196 SILVIA SCHUSSLER PERSUHN PROFESSOR I - DOUTOR PEDRINHO 12 Há apenas uma opção correta. Recurso improcedente. IMPROCEDENTE

37297 TAINARA ZIMERMANN AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 12 Há apenas uma opção correta. Recurso improcedente. IMPROCEDENTE

37306 TAMARA PIRES SOUZA PSICÓLOGO (CRAS) - DOUTOR PEDRINHO 12 Há apenas uma opção correta. Recurso improcedente. IMPROCEDENTE

37306 TAMARA PIRES SOUZA PSICÓLOGO (CRAS) - DOUTOR PEDRINHO 38
A resposta correta já é a alternativa E.
Não há necessidade de recurso.
Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

Página 7 de 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2020

ORGANIZAÇÃO: FURB

RESPOSTAS RECURSOS GABARITO/QUESTÕES DE PROVA

37306 TAMARA PIRES SOUZA PSICÓLOGO (CRAS) - DOUTOR PEDRINHO 37
A resposta da questão não é a alternativa C, e sim a D, a mesma que asolicitação de recurso
indica. Contudo,As alternativas B e D estão corretas, devido digitação da letra i em maiúsculo,
que alterou a modalidade de CAPS i para I.

DEFERIDO
PARCIALMENTE

38197 TARCISIO LENZI AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 9

Indeferimos o recurso, uma vez que a regra do novo acordo ortográfico vigente só alterou,
retirando o acento dos ditongos abertos ÉI e ÓI das palavras PAROXÍTONAS, como é o caso de
"a - poi - a". As oxítonas "pa-péis", "he-rói", "tro-féus" e os monossílabos tônicos (no caso da
questão, o monossílabo tônico "réu"), permanecem com acento.

INDEFERIDO

38197 TARCISIO LENZI AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 12
"protelação ao ingresso no mercado trabalho" significa ratificar uma procrastinação, o que é uma
inverdade dentro do contexto da questão. Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

38197 TARCISIO LENZI AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 14

O trecho "Além de perverso, uma vez que deposita nas classes pobres a culpa pela fragilização
de suas vidas, tal discurso tem servido para criminalizar a pobreza e a miséria." Portanto,
meritocracia é o mais adequado. Ademais, essa é a exata crítica da autora do texto. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

38197 TARCISIO LENZI AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 2

Indeferimos o recurso, uma vez que, nos exemplos citados na afimativa I, há somente
umapalavra oxítona: "está", pois "três" é um monossílabo tônico, e não uma oxítona. Seguem
"quase" as mesmas regras de acentuação: os monossílabos tônicos também são acentuados
pela mesma razão - quando terminados em a(as), e(es), o(s) - que as oxítonas (que devem ter,
no mínimo, duas sílabas), mas são classificados tonicamente diferentes, o que leva parte
dajustificativa a ser considerada incorreta ou incompleta. A regra completa para a acentuação
da oxítonas é: "acentuam-se todas as oxítonas terminas ema(as), e(es), o(s), em(ens)".

INDEFERIDO

38345 TASSIANA OURIQUES BECKER AGENTE ADMINISTRATIVO III - DOUTOR PEDRINHO 12

A menção do estudo é apenas uma referência. A questão não necessita gráfico ou
complementação ao tema, uma vez que sua temática é ampla e pertinente à frente de
Conhecimentos Gerais. Em nenhum momento, a questão desmerece a importância da
educação. Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

38155 VANDERLEI BECKER CONTADOR - DOUTOR PEDRINHO 2

Indeferimos o recurso, uma vez que, nos exemplos citados na afimativa I, há somente duas
palavras oxítonas: "José" e "até", pois "há" é um monossílabo tônico, e não uma oxítona.
Seguem "quase" as mesmas regras de acentuação: os monossílabos tônicos também são
acentuados pela mesma razão - quando terminados em a(as), e(es), o(s) - que as oxítonas (que
devem ter, no mínimo, duas sílabas), mas são classificados tonicamente diferentes, o que leva
parte dajustificativa a ser considerada incorreta ou incompleta. A regra completa para a
acentuação da oxítonas é: "acentuam-se todas as oxítonas terminas ema(as), e(es), o(s),
em(ens)".

INDEFERIDO

38155 VANDERLEI BECKER CONTADOR - DOUTOR PEDRINHO 12

O indicador "salário-hora por ano de estudo", compreendendo a capacidade do indivíduo de
transformar em renda cada unidade do investimento educacional realizado em cada hora
trabalhada, vem diminuindo, dados o aumento da oferta e a estagnação da economia. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

38155 VANDERLEI BECKER CONTADOR - DOUTOR PEDRINHO 27

O objetivo da questão era identificar quais das alternativas que continha apenas órgãos ou
entidades cuja utilização do PCASP é obrigatória, não restrigindo sua obrigatoridade a apenas
os órgãos ou entidades apontados na alternativa correta. Obviamente,há outros órgãos ou
entidades não citados na alternativa correta (B) que são obrigados a utilizar o PCASP, mas o
foco da questão era ser dedutiva, ou seja, excluir as opções em que havia alguma entidade que
não é obrigada a utilização do PCASP. Recurso indeferido.

INDEFERIDO

38277 WASHINGTON DE OLIVEIRA CUNHA ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 12

A menção do estudo é apenas uma referência. A questão não necessita gráfico ou
complementação ao tema, uma vez que sua temática é ampla e pertinente à frente de
Conhecimentos Gerais. Em nenhum momento, a questão desmerecea importânciada educação.
Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE
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38277 WASHINGTON DE OLIVEIRA CUNHA ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 12

A menção do estudo é apenas uma referência. A questão não necessita gráfico ou
complementação ao tema, uma vez que sua temática é ampla e pertinente à frente de
Conhecimentos Gerais. Em nenhum momento, a questão desmerece a importância da
educação. Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

38277 WASHINGTON DE OLIVEIRA CUNHA ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 13
"Esta foi a primeira vez que a agência das Nações Unidas distinguiu o Brasil", tal fato ratifica sua
dimensão. Ademais, sua temática é prevista no edital na menção "Brasil". Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

38277 WASHINGTON DE OLIVEIRA CUNHA ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 14

O trecho "Além de perverso, uma vez que deposita nas classes pobres a culpa pela fragilização
de suas vidas, tal discurso tem servido para criminalizar a pobreza e a miséria." Portanto,
meritocracia é o mais adequado. Ademais, essa é a exata crítica da autora do texto. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

38277 WASHINGTON DE OLIVEIRA CUNHA ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 15
Dada sua significância, o referido tópico foi amplamente divulgado e discutido à época. Recurso
improcedente.

IMPROCEDENTE

38277 WASHINGTON DE OLIVEIRA CUNHA ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 20

Um esforço internacional que reuniu mais de 60 cientistas de gelo, oceano e atmosfera de três
dúzias de instituições internacionais gerou novas estimativas de quanto do impacto o
derretimento das camadas de gelo da Terra poderia ter nos níveis globais do mar até 2100. Se
as emissões de gases de efeito estufa continuarem rapidamente, os mantos de gelo da
Groenlândia e da Antártica podem juntos contribuir com mais de 15 polegadas (38 centímetros)
do aumento global do nível do mar &ndash; e isso está além da quantidade que já foi acionada
pelo aquecimento do clima da Terra (RAMSAYER, 2020). Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

38277 WASHINGTON DE OLIVEIRA CUNHA ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 21
"(...) a Moral diz respeito às normas pessoais enquanto que a Ética versa sobre normas gerais a
serem cumpridas por determinado grupo social" (SANTORO, 2006). Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE

38277 WASHINGTON DE OLIVEIRA CUNHA ENGENHEIRO CIVIL - DOUTOR PEDRINHO 22

Durante muito tempo pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana.
Hoje, sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar
impulsos &ldquo;levando em consideração&rdquo; o outro. Assim, nossa capacidade de sentir
empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista (AZEREDO,
2019). Recurso improcedente.

IMPROCEDENTE
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