RESPOSTAS RECURSOS PROVA OBJETIVA
CONTADOR
QUESTÃO 11
Questão anulada, pois a mesma abordou conteúdo não especificado no edital de abertura.
QUESTÃO 32
O gabarito deve ser mantido na letra C, pois a questão solicitava o cronograma de
desembolso para as DESPESAS (TRIMESTRAL) enquanto que o candidato afirma que a
Lei de Responsabilidade Fiscal prevê um cronograma de RECEITAS bimestral e
argumenta que NÃO teria lógica um cronograma BIMESTRAL para RECEITAS e outro
TRIMESTRAL para DESPESAS. Recurso deve ser NEGADO, uma vez que não cabe a
banca avaliar a lógica da contabilidade pública, apenas devendo seguir (COBRAR) o que
está previsto em lei.

ENGENHEIRO AMBIENTAL
QUESTÃO 16
A conversão dos ions amônios em nitrido e nitrado é conhecida por nitrificação, que
ocorre pela ação de bactérias nitrificantes (Nitrosomas, Nitrococus e Nitrobacter) O
processo de Nitrificação pode ser dividido em duas etapas: Nitrosação e Nitração A
questão pergunta especificamente do ciclo do nitrogênio, e este envolve três processos:
Nitrosação, Nitração e Nitrificação, a resposta C da prova.
QUESTÃO 27
Ciclo das Rochas, a figura mostra as interações materiais e energéticas nos processos
geológicos que formam e destroem as rochas da litosfera. Pipkin, B.W and TRENT, D. D.
1997. Geology and the environment. John Wiley and Sons. Inc., New York. 473p.
QUESTÃO 29
Esta avaliação é baseada na conjugação de técnicas consagradas e presentes em diversas
literaturas especializadas, algumas possuem abordagens gerais, outras especificas, alguns
quantitativos outros qualitativos, a questão em análise foi baseada em documento da
Universidade Estácio de sá, de acordo com
a seguinte bibliografia.
http://pt.slideshare.net/guest998346/aspectos-ambientais-e-impactos-ambientaisapresentao
QUESTÃO 34
O conceito LODO DE ESGOTO é: O resíduo solido gerado pelos sistemas de tratamento
de águas residuais, está baseado de acordo com a definição da SANEPAR 1997.
QUESTÃO 39
A lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 dispõe sobre a Politica Nacional de Meio Ambiente, a
qual institui o SISNAMA e o Cadastro de Defesa Ambiental, como na prova só aparece o
SiSNAMA, a alternativa está correta.
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QUESTÃO 44
Alternativa correta alterada para "b". O decreto 97.632, de 10.04.1989: "Dispõe sobre a
regulamentação do Artigo 2°, inciso VIII, da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e dá
outras providências – RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (REGULAMENTAÇÃO)."
‘’Art. 1° Os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais
deverão, quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do Relatório
do Impacto Ambiental - RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental competente,
plano de recuperação de área degradada.‘’
QUESTÃO 46
O valor econômico Total (VT) dos ativos ambientais, segundo Tietenkerg (2000) podem
ser divididos em três componentes:
• Valor de uso (VU): Reflete o uso direto dos recursos ambientais.
• Valor de Opção (VO): Reflete a disposição das pessoas a utilizar o recurso no
futuro, deixando de utilizá-lo no presente.
• Valor de não uso (VNU) ou Valor de existência (VE): Tem-se como o valor derivado
da satisfação que as pessoas obtêm pelo simples fato de que um recurso natural
existe e está sendo preservado.
Tietenkergt. T. Enviroment and Natural Resaurce economics. 15º ed. AddisonWesley 2000.
QUESTÃO 49
Alternativa correta alterada para "d". A Antropologia é o estudo do homem como ser
biológico, social e cultural. Sendo cada uma destas dimensões por si só muito ampla, o
conhecimento antropológico geralmente é organizado em áreas que indicam uma escolha
prévia de certos aspectos a serem privilegiados como a “Antropologia Física ou Biológica”
(aspectos genéticos e biológicos do homem), “Antropologia Social” (organização social e
política, parentesco, instituições sociais), “Antropologia Cultural” (sistemas simbólicos,
religião,
comportamento)‘’
Disponível
em:
http://www.fflch.usp.br/da/vagner/antropo.html - Departamento de Antropologia da
USP.
QUESTÃO 50
As técnicas utilizadas na sociologia são: Extensivas e qualitativas, de acordo com a
seguinte bibliografia: Uma introdução a antropologia e Sociologia. Paulo de Castro
Seixas.

ENFERMEIRO
QUESTÃO 11
De acordo com: http://fisiologiadalactacao.blogspot.com.br/
BIBLIOGRAFIA
GERALD, Tartora: Princípios de Anatomia e Fisiologia 9ª ed. GUANABARA KOOBAN, 2002.
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GUYTON, Artur C. HALL, John. Fisiologia Médica 10ª ed. Rio de Janeiro: GUABARA
KOOGAN, 2002.
CAMPBELL, Mary K. Bioquimica, 3ª ed. Porto Alegre: ARTMED, 2005.
A prolactina aumenta homogeneamente durante a gravidez, e é aumentado após o parto
e durante a lactação. A prolactina é inibida pela presença do estrogênio e da
progesterona, ao final do trabalho de parto há queda no nível desses hormônios
possibilitando o aumento da prolactina e, assim, o início da produção do leite.
A única alternativa que contém a resposta completa e correta como o próprio candidato
descreveu a resposta no recurso é a alternativa A.
QUESTÃO 12
De acordo com: http://fisiologiadalactacao.blogspot.com.br/
Referencias bibliográficas: GERALD, Tartora: Princípios de Anatomia e Fisiologia 9ª ed.
GUANABARA KOOBAN, 2002.
GUYTON, Artur C. HALL, John. Fisiologia Médica 10ª ed. Rio de Janeiro: GUABARA
KOOGAN, 2002.
CAMPBELL, Mary K. Bioquimica, 3ª ed. Porto Alegre: ARTMED, 2005
2.1 DESENVOLVIMENTO DAS MAMAS:
As mamas começam a se desenvolver na puberdade com o estímulo do estrogênio dos
ciclos sexuais mensais da mulher adulta. O estrogênio estimula o crescimento da glândula
mamária e a deposição de gordura para dar massa às mamas. Durante a gravidez as mamas
tem um crescimento ainda maior em função dos altos níveis de estrogênio.
Portanto a única alternativa correta é a letra B.
QUESTÃO 13
De acordo com: http://fisiologiadalactacao.blogspot.com.br/
Referencias bibliográficas: GERALD, Tartora: Princípios de Anatomia e Fisiologia 9ª ed.
GUANABARA KOOBAN, 2002.
GUYTON, Artur C. HALL, John. Fisiologia Médica 10ª ed. Rio de Janeiro: GUABARA
KOOGAN, 2002.
CAMPBELL, Mary K. Bioquimica, 3ª ed. Porto Alegre: ARTMED, 2005.
A prolactina é o hormônio secretado pela hipófise anterior, e sua concentração no sangue
aumenta uniformemente desde a quinta semana de gestação até o nascimento, após o parto
aumenta de 10 a 20 vezes em relação ao nível normal antes da gravidez. A prolactina tem a
função de promover a secreção do leite.
Portanto a única alternativa correta é a letra C.
QUESTÃO 14
De acordo com: http://www.dpoc.org.br/
Os sintomas mais frequentes são: chiado no peito, tosse seca e falta de ar que vai se
agravando na medida em que a doença avança. A única alternativa com resposta correta
é a alternativa C. O site de referencia utilizado pelo candidato não é de referencia
cientifica.
QUESTÃO 16
De acordo com: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF
Caderno de atenção básica – Ministério da Saúde:
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Rastreamento do diabetes tipo 2
. Fatores indicativos de maior risco são listados a seguir:
• Idade >45 anos.
• Sobrepeso (Índice de Massa Corporal IMC >25).
• Obesidade central (cintura abdominal >102 cm para homens e >88 cm para mulheres,
medida na altura das cristas ilíacas).
• Antecedente familiar (mãe ou pai) de diabetes.
• Hipertensão arterial (> 140/90 mmHg).
• Colesterol HDL d”35 mg/dL e/ou triglicerídeos e”150 mg/dL.
• História de macrossomia ou diabetes gestacional.
• Diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos.
• Doença cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica definida.
Portanto de acordo com o Caderno de atenção básico – Ministerio da Saúde, a única
alternativa que está errada é a letra A.
QUESTÃO 17
Alternativa correta alterada para "c".
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF
De acordo com o manual de Diabetes são sinais e sintomas da Diabetes: Os sintomas
clássicos de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso (os “4
Ps”)
QUESTÃO 24
De acordo com: http://www.unifesp.br/denf/NIEn/CARDIOSITE/trat.htm (publicação
cientifica) Universidade Federal de São Paulo
Contra-indicações Absolutas
• Sangramento interno ativo
• Trauma ou cirurgia há menos de 2 semanas
• Suspeita de dissecção de aorta
• Ressuscitação cardio-pulmonar traumática ou prolongada
• Trauma de crânio recente ou neoplasia do sistema nervoso central
• Retinopatia diabética hemorrágica
• Gravidez
• Antecedente de reação alérgica ao trombolítico
• Pressão sistólica > 200 mmHg ou diastólica > 120 mmHg
• Acidente vascular cerebral hemorrágico
A questão não se trata de gestante. Portanto a única alternativa correta de resposta é a letra
C.
QUESTÃO 25
O fato de haver uma letra a mais na palavra, não altera em nada na resposta da questão.
Tanto que o candidato soube exatamente compreender o anunciando da questão e a
alternativa da resposta.
Não havendo de forma alguma mais de uma opção de resposta correta que não fosse a
alternativa D.
QUESTÃO 27
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Questão anulada. A questão foi elaborada de forma errada, ao invés de aparelho
respiratório humano, deveria ter sido citado vias respiratórias.

•
•
•
•
•

QUESTÃO 29
De acordo com:
http://www.bayerpharma.com.br/pt/areas-terapeuticas/saude-de-a-a/contracepcao/metodos-contraceptivos/comparativos-metodos/
Diafragma com espermaticida
É inserido na vagina antes da relação sexual e bloqueia a entrada do sêmen no útero.
Vantagens
Sem riscos para a saúde;
Pode proteger contra doenças sexualmente transmissíveis;
Menor risco de câncer do colo uterino;
Não interfere na lactação;
Quando usado corretamente, pode ser reutilizado.
Portanto as alternativas de respostas estão CORRETAS.
QUESTÃO 33
De acordo com: (Biblioteca em Saúde)
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/54queimaduras.html
Quanto à profundidade, as queimaduras podem ser classificadas como:
- 2º grau: atingem as camadas mais profundas da pele. Apresentam bolhas, pele
avermelhada, manchada ou com coloração variável, dor, inchaço, despreendimento de
camadas da pele e possível estado de choque;
- 3º grau: atingem todas as camadas da pele e podem chegar aos ossos. Apresentam pouca
ou nenhuma dor e a pele branca ou carbonizada.
Portanto as alternativas estão CORRETAS.
QUESTÃO 35
De acordo com: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/10006001333.PDF
(Manual do Ministério da Saúde)
A TRICOMONÍASE é causada por um protozoário, Trichomonas vaginallis, suas
principais manifestações são um corrimento de cor branca, coceira intensa, ardência
durante as relações sexuais e irritação nos órgãos genitais.
Portanto a única alternativa de resposta é a letra C.
QUESTÃO 36
De acordo com: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/10006001333.PDF
Manual do Ministério da Saúde
As principais DST’s são: a sífilis, cancro mole, condiloma acuminado, herpes,
linfogranuloma venerio, gonorreia, infecção por clamídia, hepatites B e C, tricomoniase,
uretrite e a aids (em sua transmissão sexual).
Portanto a única alternativa correta é a letra D.
Lembrando que o site usado como recurso do candidato não pode ser usado como site
cientifico.
QUESTÃO 37
De acordo com:
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http://www.sesa.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2825
São sintomas de Meningite:
Febre alta e persistente, dor de cabeça por vezes insuportável, dor na nuca podendo
ocasionar rigidez no pescoço, vômitos, perda do apetite, sonolência, confusão mental,
agitação, grande sensibilidade à luz.
D- Os primeiros sintomas são febre entre 37,5° e 39,5°, mal-estar, inapetência, dor de
cabeça, cansaço; (Catapora)
A alternativa D é sintoma de Catapora.
Portanto a única alternativa correta é a letra D.
QUESTÃO 39
De acordo com:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_atendimento_adolescnte_meni
na.pdf - Manual do Ministério da Saúde - Atendimento do Adolescente
No atendimento à saúde de adolescente, alguns pontos devem ser considerados na
abordagem clínica, destacando-se o estabelecimento do vínculo de confiança entre a
equipe de saúde da família, o adolescente e sua família. Uma atitude acolhedora e
compreensiva também possibilitará a continuidade de um trabalho com objetivos
específicos e resultados satisfatórios no dia a dia. Princípios importantes que facilitam a
relação entre a equipe de saúde e o adolescente:
1. O adolescente precisa perceber que o profissional de saúde inspira confiança, que
adota atitude de respeito e imparcialidade, restringindo-se às questões de saúde física.
Não julga as questões emocionais e existenciais escutadas. Nesse terreno, o profissional
de saúde não deve ser normativo.
2. O adolescente precisa estar seguro do caráter confidencial da consulta, mas ficar ciente
também das situações nas quais o sigilo poderá ser rompido, o que, no entanto, ocorrerá
sempre com o conhecimento dele. Essas situações estão relacionadas a riscos de morte
do cliente e de outras pessoas.
3. É importante estar preparado não só para ouvir com atenção e interesse o que o
adolescente tem a dizer, mas também ter sensibilidade suficiente para apreender outros
aspectos que são difíceis de serem expressados oralmente por eles.
4. Geralmente, o atendimento de adolescente necessita de tempo e, na maioria das
vezes, demanda mais de um retorno.
5. O modelo clássico de anamnese clínica mostra-se inadequado ao atendimento do
adolescente na Unidade Básica de Saúde, pois não são considerados os aspectos da vida
social, de trabalho, da sexualidade, da situação psicoemocional e violência, entre outros.
6. Na maioria das vezes, o adolescente não procura o médico espontaneamente, é levado
pelos pais e, com certa frequência, contra a sua vontade. Assim, é comum defrontar-se
com um jovem ansioso, inseguro, com medo ou, pelo contrário, assumindo uma atitude
de enfrentamento, ou do mais absoluto silêncio.
7. Se o adolescente procurar a Unidade Básica de Saúde sem o acompanhamento dos
pais, ele tem o direito de ser atendido sozinho. No entanto, a equipe poderá negociar
com ele a presença dos pais ou responsáveis se for o caso.
Portanto a única alternativa correta é a letra D.
QUESTÃO 41
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De acordo com:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestacao_alto_risco.pdf
Manual Técnico – Gestação de Alto Risco
A pré-eclâmpsia ocorre em uma pequena porcentagem das gestações. Os fatores de risco
incluem:
Primeira gestação
Gestação múltipla (gêmeos ou mais)
Obesidade
Idade superior a 35 anos
Histórico anterior de diabetes, hipertensão ou doença renal;
Por nenhum momento o manual técnico cita que a má alimentação é fator de risco para o
desenvolvimento da pré-eclâmpsia.
QUESTÃO 44
Metabolização da vitamina B12
A vitamina B12 possui duas vias de absorção, sendo uma associada ao fator intrínseco e a
outra por difusão passiva, onde não é necessária a presença de fator intrínseco. A via
associada ao fator intrínseco é um processo de absorção ativo necessitando de condições
normais do estômago (COZZOLINO, 2005).
A vitamina B12 deve ser aplicada por via intramuscular em pacientes que foram
submetidos à cirurgia bariátrica ou a procedimento de ressecção ileal. Contudo, é preciso
que seja feita a endoscopia preferencialmente antes que ocorra a anemia perniciosa, ou
dispepsia ou ainda qualquer outro sintoma que sugira a alterações de ordem gástrica.
Menos de 5% dos pacientes que apresentam o quadro de anemia perniciosa vem a
desenvolver ao longo de sua existência carcinoma gástrico (PAZ, 2005).
Portanto se tratando de um paciente submetido a cirurgia bariátrica a administração da
vitamina B12 deve ser feita por via intramuscular devido a sua absorção. Contudo a única
alternativa correta é a letra C.
QUESTÃO 45
Definição retirada do site SAI/SUS saúde:
www.inf.furb.br/sias/saude/Textos/infectividade
PATOGENICIDADE:
É a qualidade que tem o agente infeccioso de, uma vez instalado no organismo do
homem e de outros animais, produzir sintomas em maior ou menor proporção dentre
os hospedeiros infectados. Há agentes dotados de alta patogenicidade, como é o caso do
vírus do sarampo. Nesse caso, praticamente todos os infectados desenvolvem sintomas e
sinais específicos. Numa situação oposta se encontra o vírus da poliomielite, dotado de
baixa patogenicidade. Dentre os infectados, somente cerca de 1% desenvolve a paralisia. A
resposta da questão diz exatamente a mesma coisa que o candidato descreve no recurso.
Somente de forma mais bem definida. Portanto a única alternativa correta é a letra A.
FISCAL GERAL
QUESTÃO 09
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Questão anulada, pois o resultado da resolução da mesma não possui dentre as alternativas
possíveis.
QUESTÃO 14
O enunciado da questão é claro, direto e objetivo:
Quantos Deputados Federais encontram-se presos em virtude do “Processo do
Mensalão”?
Quando da aplicação das questões, mais precisamente no dia 09 de Fevereiro de 2.014,
apenas 01 (um) Deputado Federal encontrava-se preso devido ao Processo do Mensalão, o
ex-Presidente da Câmara João Paulo Cunha, no dia seguinte foi lida pelo Deputado
Gonzaga Patriota no pelnário da Câmara dos Deputados a “Carta de Renúncia” de João
Paulo, oficialmente então no dia 10 de Fevereiro deste ano o réu deixou de ser parlamentar.
Outros réus no Processo do Mensalão, José Genoíno, Pedro da Silva Corrêa de Oliveira
Andrade Neto, Pedro Henry Neto e Valdemar da Costa Neto, quando da aplicação das
provas já haviam renunciado ao mandato. Portanto apenas João Paulo Cunha possuia um
mandato eletivo quando da aplicação das provas do Concurso Público da Prefeitura
Municial de Pitanga.
QUESTÃO 15
A questão foi elaborada de acordo com dados informados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. No mapa constam 8 (oito) municipios limitrofes a Pitanga, sendo:
Boa Ventura de São Roque, Cândido de Abreu, Manoel Ribas, Mato Rico, Nova Tebas,
Palmital, Roncador e Santa Maria do Oeste.
Segue abaixo o mapa.

Fonte: Google Maps e IBGE.
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