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Questão nº 02 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERANTIVA “A”. Os 

itens I, II e III estão corretos, sendo assim, haverá alteração de gabarito, passando a alternativa 

correta ser a letra A. A palavra ALIZAR existe na língua portuguesa com S e com Z, tendo, com 

cada ortografia, um significado distinto. 

 

Questão nº 03 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Conforme o próprio recursante afirma, a questão é clara e 

está correta, pois Paisinho existe na língua portuguesa. É certo que também existe Paizinho com Z, 

mas tal fato não exclui a correta ortografia de Paisinho com S. A questão não será cancelada, pois 

solicitava que se assinalasse a ALTERNATIVA INCORRETA, tendo, portanto, apenas a opção B. 

 

Questão nº 04 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. A sílaba tônica da palavra 

DES-CAN-SA-DA é a penúltima, sendo assim, paroxítona terminada em A e não se acentua. A 

questão não será cancelada. 

 

Questão nº 06 – Língua Portuguesa – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. A única alternativa 

correta é a letra B, ou seja, EMINÊNCIA. Vossa Reverendíssima é um pronome utilizado para 

CARDEIAIS desde que seguido de EMINÊNCIA. Ou seja: Vossa EMINÊNCIA 

REVERENDÍSSIMA. Quando utilizado o termo REVENRENDÍSSIMO sozinho, este possui outra 

significação.  

FONTE: 

Disponível em: <http://pucrs.br/manualred/tratamento.php> Acesso em: 28 jan. 2018. 

Disponível em: < https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf46.php> Acesso em: 28 jan. 

2018. 

Disponível em: < http://www.faetec.rj.gov.br/divrh/index.php/156-tratamento> Acesso em: 28 jan. 

2018. 

Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/servidor/dicas-de-portugues/-

/asset_publisher/0rjJEBzj2Oes/content/pronomes-de-

tratamento;jsessionid=2F19076148E7B231D0EEE64F442322B3.liferay-p2> Acesso em: 28 jan. 

2018. 

Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/nocoes-gramaticais/pronomes-de-

tratamento/> Acesso em: 28 jan. 2018. 

Disponível em: <http://www.cerimonial.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9> 

Acesso em: 28 jan. 2018. 
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Questão nº 11 – Matemática – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Para alcançar a resposta correta se faz necessário dividir o 

comprimento da cerca pelo espaçamento entre dois postes consecutivos (3 metros) e ao resultado 

somar mais 1 poste (necessário para iniciar a cerca). 

Observe a ilustração para uma cerca com 21 metros. 

 
Desta forma 45/3 = 15, então a quantidade de postes será (15+1) 16 postes. 

 

Questão nº 20 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio e Superior 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Considerando que há sítio 

arqueológico na Ilha do Mel no município de Araquari – SC, conforme publicações a seguir, 

decide-se pela anulação da questão. 

Fontes: 

https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/598a34e0cc1d2e78375e1107dbfcd0a9.pdf 

www.journals.usp.br/revmae/article/download/109410/107890  

 

Questão nº 21 – Psicólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. No caso específico da alternativa “I”, onde se lê “O 

mutismo pode estar presente em indivíduos com catatonia não estuporosa, como um maneirismo”, 

está correta. De acordo com a obra “Fish’s clinical psychology: signs and syntoms in psychiatry” de 

Patricia Casey e Brendan Kelly (terceira edição – 2008), no capítulo 3 que versa sobre transtornos 

do pensamento e da fala, especificamente na página 49, o texto é explícito ao afirmar que “o 

mutismo está quase sempre presente no estupor catatônico, mas pode também ocorrer em 

indivíduos com catatonia não estuporosa como um maneirismo”. Outra referência que fala sobre 

este fenômeno é esta: HAW, C. M.; CORDESS, C. C. Mutism and the problem of the mute 

defendant. Med Sci Law, 1988, abr., v. 28, n. 2, p. 157-164, 1988. 

Deste modo, por mais que tal tema possa trazer algum debate teórico, na prática e publicações da 

área de psicologia clínica tal fenômeno é fundamentado. Destarte, a alternativa “I” também está 

correta, tornando a alternativa “a”, conforme o gabarito, correta. 

 

Questão nº 22 – Psicólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A afirmação “O Código de Ética Profissional do 

Psicólogo NÃO trata especificamente sobre a responsabilidade do psicólogo diante da produção de 

documentos psicológicos, como proibir emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-

científica.” está incorreta.  O Código de Ética Profissional do Psicólogo já trata especificamente 

sobre a responsabilidade do psicólogo diante da produção de documentos psicológicos, como o que 

se observa na alínea “h” do Art. 1º: “Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos 

apropriados, a partir da prestação de serviços psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os 

documentos pertinentes ao bom termo do trabalho”. Também é proibido, segundo o Art.º 2, alínea 

“g”: “Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica” (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005). 

Deste modo a alternativa “c” está correta, de acordo com o gabarito oficial. 

FONTE: 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução CFP n° 010/2005. Aprova o Código de 

Ética Profissional do Psicólogo. Disponível em: < h ps://site.cfp.org.br/wp-

content/uploads/2005/07/ resolucao2005_10.pdf>. Acesso: 12 jul. 2017. 
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Questão nº 30 – Psicólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão não fica incompleta nem causa confusão em 

sua proposta, que é identificar o autor responsável pela teoria bioecológica. O autor Urie 

Bronfenbrenner (1979), primeiramente identificou quatro dimensões: o microssistema, o 

mesossistema, o exossistema e o macrossistema. Estas são as dimensões clássicas, ou ambientes 

ecológicos intimamente interconectados, da teoria citada.  

Bronfenbrenner (1986) acrescentou a essas quatro dimensões a ideia de que toda a dinâmica dos 

subsistemas, citados acima, ocorre por meio do tempo, identificando o cronossistema. Desta forma, 

são cinco níveis, mas classicamente são quatro que são atravessados por um quinto. De nenhum 

modo o fato de não mencionar o cronossistema no enunciado da questão provoca erro ou confusão 

na identificação do autor da teoria bioecológica. Deste modo, a questão está correta e a alternativa 

“b” está também correta, de acordo com o gabarito oficial. 

FONTE: 

BRONFENBRENNER, U. A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais e 

planejados. Porto Alegre: Artes Médicas, 1979 

BRONFENBRENNER, U. Ecology of the Family as a contest for development: research 

perspectives. Developmental Psychology, Richmond, v. 22, p. 723-742, 1986. 

 

Questão nº 33 – Engenheiro Agrônomo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que os serviços 

sem valor, transgride o artigo 2 do código de ética profissional do engenheiro, do arquiteto e do 

agrônomo. 

Art. 2 - “Considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem permitir a prática de 

atos que comprometam a sua dignidade.” 

 

 

Prefeitura Municipal de Tigrinhos, 30 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 


