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As famílias da sociedade órfã
A família transformou-se em bode expiatório das mazelas de nossa sociedade. Crianças se descontrolam, brigam,
desobedecem? Jovens fazem algazarras, bebem em demasia, usam drogas ilegais, namoram escandalosamente em
espaços públicos? Faltou educação de berço. Como é bom ter uma “Geni” para nela atirar todas as pedras,
principalmente quando se trata dos mais novos.
Até o Secretário Estadual da Educação de São Paulo, em um artigo de sua autoria, para defender sua tese de que
estamos vivendo em uma “sociedade órfã”, inicia suas justificativas afirmando que “... a fragmentação da família, a
perda de importância da figura paterna – e também a materna – a irrelevância da Igreja e da Escola em múltiplos
ambientes geram um convívio amorfo”.
As escolas também costumam agir assim: quando um aluno é considerado problemático e indisciplinado, ou
apresenta um ritmo de aprendizagem diferente do esperado pela instituição, a família é chamada para resolver o
“problema”.
Vamos refletir sobre expressões usadas a respeito da família: “família fragmentada”, “família desestruturada”,
“família disfuncional”, “família sem valores” e outras semelhantes. Não lhe parece, caro leitor, que tais expressões
apontam na direção de que a família decidiu entornar o caldo da sociedade?
Não é a família que está fragmentada: é a vida. Hoje, os tratamentos médicos, o conhecimento, as metodologias, as
relações interpessoais, as escolas, o Estado etc. estão fragmentados. Mesmo não sendo a família um agente passivo
nesse contexto, é salutar lembrar que ela se desenvolve conectada ao clima sociocultural em que vive.
A família não está desestruturada ou disfuncional: ela passa por um período de transição, com sucessivas e intensas
mudanças, o que provoca uma redefinição de papéis e funções. Esse processo está em andamento, o que nos permite
falar, hoje, não em família, mas em famílias, no plural, já que há grande diversidade de desenhos, dinâmicas etc.
As famílias não estão sem valores: elas têm valores fortes, em sua maioria eleitos pelas prioridades que a sociedade
determina. O consumo é um deles: as famílias não decidiram consumir cada vez mais, foi o sistema econômico que
apontou esse valor para elas.
Há problemas com a escola, sim: ela tem ensinado sem educar devido, principalmente, à primazia do conteúdo –
que insisto em dizer que não é conhecimento –, às políticas públicas adotadas e à ausência de outras, prioritárias. Por
isso, a escola tem tido um papel irrelevante na formação dos mais novos.
Há famílias em situações de risco e fragilidade? Há. A escola perdeu sua importância na socialização de crianças e
jovens? Sim. Mães e pais podem estar mais ocupados com suas vidas do que com os filhos? Sim. Mas isso ocorre porque
as ideologias socioculturais da juventude, do sucesso e da instantaneidade ganharam grande relevância, e não há
políticas públicas – de novo – que busquem equilibrar tal contexto. E, mesmo assim, têm sido as famílias a instituição
protetora dos mais novos!
A sociedade não precisa, tampouco demanda, que o Estado exerça a função de babá, de pai ou de mãe. Ela
necessita que o Estado reconheça, na prática, que as famílias e a escola dependem de ações públicas de apoio ao seu
pleno desenvolvimento e que garantam os seus direitos.
(Rosely Saião. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/roselysayao/2016/04/1759920-as-familias-da-sociedade-orfa.shtml.)

01
O assunto principal do texto é:
A) A modernidade da educação familiar.
B) A desvalorização dos costumes familiares.
C) A responsabilidade da família em relação à educação.
D) As deficiências encontradas em vários setores sociais.
E) Hoje a família é o reflexo das mazelas da sociedade na qual está inserida.
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De acordo com o contexto empregado, assinale a alternativa que apresenta o significado correto do termo
sublinhado.
A) “... principalmente, à primazia do conteúdo...” (8º§) – inferioridade.
B) “... a irrelevância da Igreja e da Escola em múltiplos ambientes geram um convívio amorfo.” (2º§) – uniforme.
C) “... é salutar lembrar que ela se desenvolve conectada ao clima sociocultural em que vive.” (5º§) – prejudicial.
D) “... quando um aluno é considerado problemático e indisciplinado, ou apresenta um ritmo de aprendizagem
diferente...” (3º§) – acatado.
E) “... Mas isso ocorre porque as ideologias socioculturais da juventude, do sucesso e da instantaneidade ganharam
grande relevância,...” (9º§) – momentaneidade.

03
Assinale a alternativa em que o termo, ou trecho sublinhado, apresenta uma função sintática DIFERENTE das demais.
A) “... elas têm valores fortes,...” (7º§)
B) “... e que garantam os seus direitos.” (10º§)
C) “A escola perdeu sua importância na socialização de crianças e jovens?” (9º§)
D) “E, mesmo assim, têm sido as famílias a instituição protetora dos mais novos!” (9º§)
E) “... as ideologias socioculturais da juventude, do sucesso e da instantaneidade ganharam grande relevância,...” (9º§)

04
“Não lhe parece, caro leitor, que tais expressões apontam na direção de que a família decidiu entornar o caldo da
sociedade?” (4º§) O trecho sublinhado apresenta-se entre vírgulas porque trata-se de
A) um vocativo.
D) um adjunto adverbial deslocado.
B) uma enumeração.
E) elementos coordenados assindéticos.
C) uma expressão explicativa.

05
“Há famílias em situações de risco e fragilidade?” (9º§) A concordância do verbo haver foi corretamente empregada
no trecho em evidência. Assinale a alternativa em que a concordância em relação ao mesmo verbo está INCORRETA.
A) Houve muitas acusações às famílias.
B) Na reunião escolar haviam muitas famílias.
C) Na competição entre família e escola não há titulares.
D) As famílias e o estado se houveram bem durante a reunião.
E) O estado e a escola já haviam se manifestado em relação às famílias.

RACIOCÍNIO LÓGICO
06
Uma formiga, um rato e uma cobra atravessam um deserto. Sabe-se que a probabilidade da cobra, do rato e da
formiga conseguirem percorrer nesse deserto mais que 10 km são, respectivamente, 4/5, 3/5 e 3/4. Considerando os
eventos independentes, a probabilidade de somente o rato conseguir percorrer mais que 10 km é:
A) 3%.
B) 5%.
C) 7%.
D) 9%.
E) 12%.

07
Num campeonato de futsal, 11 times, dentre eles o Cascavel Banguela Futebol Clube – CBFC, disputam o título
regional. Dessa forma, o número de resultados possíveis para a classificação dos três primeiros colocados, em que o
CBFC não seja o terceiro, é:
A) 720.
B) 840.
C) 900.
D) 990.
E) 1100.

08
Em uma concessionária, os veículos são vendidos com os opcionais A, B, com ambos ou sem qualquer desses um
deles, a critério do cliente. No primeiro trimestre de 2016, foram vendidos 81 veículos e, desses, 45 foram vendidos
com o opcional A e 18, com ambos os opcionais, A e B. Logo, considerando que nenhum veículo foi vendido sem
opcional, o número de veículos que foram vendidos somente com o opcional B é:
A) 24.
B) 36.
C) 48.
D) 54.
E) 72.
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Considere a seguinte sequência lógica numérica:
11, 14, 13, 18, 17, 24, 23...
O nono termo dessa sequência é:
A) 28.
B) 29.

C) 30.

D) 31.

E) 32.

10
Os lados de um quadrilátero formam, quando ordenados, uma progressão aritmética. Sabe-se que a diferença entre
lados opostos é sempre 2 cm e seu perímetro mede 32 cm. Logo, com base nessas informações, é possível afirmar que
a soma das medidas de dois de seus lados é, em cm:
A) 12.
B) 13.
C) 15.
D) 17.
E) 18.

ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
11
São termos determinantes dos direitos e deveres individuais e coletivos garantidos na Constituição do Brasil:
I. A manifestação do pensamento tem por premissa ser livre em quaisquer situações.
II. A liberdade de associação para fins lícitos é plena para associações de toda natureza.
III. O acesso à informação é assegurado a todos, podendo o profissional de imprensa, em seu exercício profissional,
resguardar o sigilo da fonte.
IV. O direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de obras pertence a seus autores, sendo transmissível
aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
É correto o que se afirma em
A) I, somente.
D) I e II, somente.
B) III, somente.
E) III e IV, somente.
C) I, II, III e IV.

12
Segundo a Constituição brasileira são condições para a elegibilidade, EXCETO:
A) Filiação partidária.
B) Alistamento eleitoral.
C) Nacionalidade brasileira.
D) Domicílio eleitoral na circunscrição.
E) Idade mínima de 18 anos para todos os cargos públicos.

13
Não se constitui direito do servidor municipal da Prefeitura Municipal de Cascavel, ter considerado de efetivo
exercício para efeito de apuração de tempo de serviço, observadas regras específicas desta lei, o dia em que estiver
afastado em virtude de
A) casamento.
B) doação de sangue.
C) suspensão preventiva.
D) licença por doença em pessoa da família.
E) trabalho voluntário em instituições beneficentes do município.

14
Muito em evidência nos momentos atuais de crise econômica e política, o Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão
máximo do Poder Judiciário brasileiro, formado por 11 ministros nomeados pelo Presidente da República que
possuem mandato vitalício (até 70 anos). A principal atribuição deste órgão é
A) proteger os princípios constitucionais do país.
B) julgar os crimes hediondos em terceira instância.
C) investigar os casos de corrupção nas esferas públicas.
D) condenar em âmbito penal os atos do funcionalismo público.
E) administrar todos os demais organismos do Sistema Judiciário brasileiro.
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É uma prática aconselhável ao servidor, segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal:
A) Facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito.
B) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos.
C) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu
mister.
D) Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao
patrimônio público.
E) Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no
trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou
inferiores.

16
Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal a pena aplicável ao
servidor público pela Comissão de Ética é a de
A) censura.
B) advertência.
C) abertura de processo administrativo.
D) afastamento definitivo do cargo público.
E) afastamento por tempo determinado sem remuneração.

17
“No século XVI o oeste do atual estado do Paraná começou a ser povoado por ______________, já que, pelo Tratado
de Tordesilhas, a região pertencia à(ao) __________________.” Assinale a alternativa que completa correta e
sequencialmente a afirmativa anterior.
A) franceses / França
D) espanhóis / América Espanhola
B) açorianos / Portugal
E) portugueses / coroa portuguesa
C) bandeirantes / Brasil

18
No Brasão das Armas do município de Cascavel, determinado pela Lei nº 243, de 9 de outubro de 1963, a bordadura
do escudo lembra:

A) Que no município, todos se unem em torno do bem-estar comum, que é o progresso da cidade.
B) Os rios Piquiri de Iguaçu, cujas águas fertilizam as terras do município, proporcionando férteis colheitas.
C) O orago da cidade, Nossa Senhora Aparecida, santa que protege a religiosidade e prosperidade da gente de Cascavel.
D) As terras de Cascavel, que têm possibilitado várias espécies de semeaduras e proporcionam abundância de colheitas.
E) A paz, pureza, integridade e brandura em que os homens de Cascavel vão desenvolvendo suas atividades, sempre
seguros e firmes nas possibilidades que a cidade lhes oferece.

19
Na história de Cascavel, que ciclo, iniciado em 1930, atraiu grande número de famílias de Santa Catarina e Rio Grande
do Sul e, em especial, colonos poloneses, alemães e italianos, que juntos formaram a base populacional da cidade?
A) Soja.
B) Café.
C) Madeira.
D) Pecuária.
E) Erva-mate.
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Sobre o estado do Paraná, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Entre os principais rios do estado estão Iguaçu, Paranapanema e Doce.
( ) O Pico Paraná é o ponto mais elevado do estado, estando localizado na Serra do Mar.
( ) O revelo do estado possui baixada no litoral, planalto a leste e oeste, além de depressão no centro.
( ) Com clima subtropical, o estado tem entre os municípios mais populosos a capital, Londrina, Campinas, dentre
outros.
A sequência está correta em
A) F, F, V, V.
B) F, V, V, F.
C) F, V, F, V.
D) V, F, V, F.
E) V, V, F, F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
A desidratação pode ocorrer em crianças sem aleitamento materno, desnutridas, imunodeprimidas, sendo sua
incidência maior nas populações de baixo nível socioeconômico. A depressão da fontanela é um dos sinais de
desidratação no recém-nascido sendo a principal e mais fácil de detectar, por ser maior que as outras e situada na
parte central e mais alta do crânio, a(s) fontanela(s):
A) Coronal.
B) Pterionais.
C) Lambdoide.
D) Bregmática.
E) Asterionais.

22
Do ponto de vista funcional, o sangue pode ser chamado de tecido devido à sua complexidade e pelo fato de ser
composto por células e componentes que exercem funções específicas. Associe adequadamente as colunas
considerando as células, os componentes sanguíneos e suas funções ou características.
1. Hemácias.
( ) Parte líquida do sangue.
2. Plaquetas.
( ) A partir de sua ação dá origem à fibrina.
3. Albumina.
( ) Proteína de maior concentração plasmática.
4. Plasma.
( ) Possui um tempo de vida de cerca de 120 dias.
5. Neutrófilos.
( ) Tem função de defesa do organismo nas infecções bacterianas.
A sequência está correta em
A) 4, 2, 3, 1, 5.
B) 2, 3, 1, 4, 5.
C) 4, 1, 2, 5, 3.
D) 3, 5, 4, 2, 1.
E) 3, 2, 5, 4, 1.

23
A enfermagem tem importante papel no processamento dos produtos para a saúde. Acerca dos métodos de
esterilização e desinfecção desses produtos, é INCORRETO afirmar que:
A) Não é permitido o uso de estufa para a esterilização.
B) Na desinfecção de alto nível, um nível elevado de esporos bacterianos não é destruído.
C) É sempre necessária a limpeza dos produtos antes de qualquer processo de desinfecção e esterilização.
D) Não é permitido o uso de embalagens de algodão reparadas com remendos ou cerzidas para o processamento dos
produtos.
E) Para definir o tipo de processamento que o produto será submetido (esterilização ou desinfecção) é necessário
classificá-lo de acordo com o risco potencial de infecção envolvido em seu uso.

24
Considerando o risco de transmissão e infecção, em uma unidade de atendimento ambulatorial, recebe a classificação
como área crítica a sala de:
A) Imunização.
D) Curativos e suturas.
B) Inalação coletiva.
E) Reidratação oral e venosa.
C) Inalação individual.

25
Alguns fatores relacionados ao paciente o predispõem à infecção hospitalar. São eles, EXCETO:
A) Idade.
D) Condições de higiene.
B) Movimentação.
E) Condições de moradia.
C) Estado nutricional.
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A assepsia pode ser definida como o conjunto de medidas adotadas para
A) a destruição dos micro-organismos de superfícies.
B) eliminar os micro-organismos das mãos após a escovação.
C) a destruição dos micro-organismos potenciais para causar infecção.
D) impedir a penetração de micro-organismos num ambiente que não os tem.
E) inibir o crescimento de micro-organismos ou removê-los da superfície da pele ou mucosas.

27
Considerando a classificação das cirurgias por potencial de contaminação da incisão cirúrgica, relacione adequadamente as colunas a seguir.
1. Cirurgia limpa.
( ) Cirurgia oral.
( ) Esplenectomia.
2. Cirurgia contaminada.
( ) Fratura exposta.
( ) Cirurgias ortopédicas eletivas.
3. Cirurgia infectada.
( ) Cirurgia de reto com presença de pus.
A sequência está correta em
A) 1, 2, 1, 2, 3.
B) 2, 1, 2, 1, 3.
C) 3, 1, 3, 1, 2.
D) 1, 3, 2, 2, 1.
E) 2, 2, 3, 1, 3.

28
De acordo com a Resolução COFEN 311/2007, que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no Art.
25, é responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem “registrar no prontuário do paciente as informações
inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar”. Acerca da anotação de enfermagem realizada pelos profissionais
de nível médio, é INCORRETO afirmar que:
A) Mesmo os cuidados padronizados na instituição, quando realizados, devem ser anotados.
B) Não devem ser registrados dados referentes ao exame físico por ser esta uma atividade privativa do enfermeiro.
C) Após administrar dieta por sonda devem ser anotados os cuidados realizados antes e após a administração, conforme
prescrição.
D) Devem constar as respostas do paciente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro, como intercorrências e sinais e
sintomas apresentados.
E) A checagem da medicação com símbolos (por ex. Ѵ para as administradas ou Ο para as não administradas) cumpre os
requisitos legais para a validação da atividade realizada pela enfermagem.

29
As hepatites virais causam grande impacto de morbidade e mortalidade no Sistema Único de Saúde no Brasil. As
hepatites virais agudas e crônicas são provocadas por cinco vírus: o vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B, o vírus
da hepatite C, o vírus da hepatite D e o vírus da hepatite E. Nem todos os tipos de hepatites são classificados pelo
Ministério da Saúde como Infecção Sexualmente Transmissível (IST). Este(s) é(são):
A) A.
B) E.
C) C.
D) D e C.
E) B e D.

30
De acordo com a legislação brasileira vigente, “a notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros
profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao
paciente”. (Portaria nº 1.271/2014) Sabendo que cada doença (ou grupo de doença) ou agravo de saúde tem uma
periodicidade de notificação estabelecida, as hepatites virais, a partir do conhecimento da sua ocorrência, são um
grupo de doença de notificação compulsória
A) imediata.
B) semanal.
C) quinzenal.
D) mensal.
E) bimestral.

31
De acordo com as diretrizes atuais, a pressão arterial é considerada limítrofe, ou seja, como pré-hipertensão, quando,
ao ser medida casualmente num atendimento, mostra-se na faixa de:
A) 120-129 X 80-85 mmHg.
D) 140-145 X 85-89 mmHg.
B) 125-129 X 80-83 mmHg.
E) 140-159 X 90-99 mmHg.
C) 130-139 X 85-89 mmHg.
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Considerando os cinco tipos de hepatites A, B, C, D, E o(s) tipo(s) imunoprevenível(is) é(são):
A) A, apenas.
B) B, apenas.
C) A e B, apenas.
D) A e C, apenas.
E) A, B, C, D e E.

33
Em virtude do êxito da política de prevenção, vigilância e controle da poliomielite, o Brasil recebeu o Certificado de
Eliminação da Poliomielite em 1994, sendo evitada através da vacinação. No início de 2016, o Programa Nacional de
Imunizações informou mudanças no Calendário Nacional de Vacinação alterando o esquema de vacinação para esta
doença. Considerando o Calendário Nacional de Vacinação atual sobre a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), é correto
afirmar que:
A) É administrada apenas nos reforços.
B) É constituída por vírus vivo atenuado.
C) Não deve ser administrada nas crianças menores de seis meses.
D) Passa a ser administrada até a terceira dose do esquema de vacinação.
E) Pode ser administrada em pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida.

34
A principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência prestada aos pacientes são as mãos dos
profissionais, por ser a pele um reservatório de diversos micro-organismos. Estes micro-organismos pertencem a duas
populações: os pertencentes à flora residente e os pertencentes à flora transitória. Os agentes antissépticos são
substâncias aplicadas à pele para reduzir o número de micro-organismos da flora residente e transitória. São agentes
antissépticos utilizados para a higienização antisséptica das mãos, EXCETO:
A) Triclosan.
D) Pvpi degermante.
B) Clorexidina.
E) Gel alcoólico a 70%.
C) Sabão líquido.

35
Acerca dos cuidados de enfermagem com o paciente que recebe alimentação por sonda nasoenteral, analise as
afirmativas a seguir.
I. Após a administração de medicamentos pela sonda, uma certa quantidade de água deve ser administrada para evitar
obstrução.
II. O início da dieta é feito de maneira gradativa até atingir a infusão adequada ao peso e às necessidades do paciente.
III. Após o início da dieta, se a administração ocorrer de maneira contínua e não em bolus, não há a necessidade de
aspiração periódica para verificar se há resíduo gástrico.
IV. Durante a administração da dieta, o paciente deve ser posicionado com a cabeceira do leito elevada no máximo a 20
graus para que a dieta possa ser corretamente administrada.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) II, III e IV, apenas.

36
O pulso pode ser definido como a onda resultante de cada batimento cardíaco que pode ser evidenciado através da
palpação de uma artéria. Na situação de choque ou parada cardíaca, das opções descritas a seguir, a artéria
recomendada para a verificação do pulso é a:
A) Ulnar.
B) Radial.
C) Pediosa.
D) Braquial.
E) Carótida.

37
Acerca das injeções intradérmicas, é correto afirmar que:
A) O que é administrado é injetado na pele.
B) O bisel da agulha deve ser apontado para baixo.
C) São realizadas com a agulha formando um ângulo de inserção de 45° com a pele.
D) Os medicamentos administrados através desta via têm absorção mais rápida que a via subcutânea.
E) É sempre necessário realizar a aspiração para se certificar que não há risco de injeção diretamente na corrente
sanguínea.
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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/PR
38
Estudos mostram que mesmo modestas reduções na quantidade ingerida de sal são, em geral, eficientes em reduzir a
pressão arterial. O técnico em enfermagem, como integrante da equipe multiprofissional de saúde, deve estimular os
pacientes hipertensos e aqueles que apresentam níveis de pressão arterial limítrofes quanto aos benefícios da
redução no consumo de sódio na dieta. De acordo com o Ministério da Saúde, recomenda-se que a quantidade
máxima para a ingestão diária do sal de cozinha é de:
A) 2 g.
B) 4 g.
C) 7 g.
D) 9 g.
E) 12 g.

39
O Ministério da Saúde, reconhecendo a relevância da alimentação no controle do diabetes, adota dez passos de uma
alimentação saudável para pessoas com DM como um dos instrumentos que pode apoiar as ações de educação em
saúde. As seguintes recomendações estão de acordo com o instrumento citado, EXCETO:
A) Utilizar adoçante em substituição ao açúcar, em quantidades moderadas.
B) Consumir diariamente verduras e legumes como batata, inhame, abobrinha e cenoura.
C) Evitar o consumo excessivo de alimentos ricos em carboidratos complexos como pães e bolos.
D) Realizar de 5 a 6 refeições diárias evitando “beliscar” alimentos entre as refeições e permanecer longos períodos sem
se alimentar.
E) Consumir frutas diariamente preferencialmente acompanhadas com leite, aveia, linhaça ou granola light ou como
sobremesa após as refeições.

40
A Terapia de Reidratação Oral (TRO) é o tratamento de escolha das desidratações e, geralmente, determina a
resolução do problema em curto espaço de tempo. Para a correção da desidratação, se bem tolerada e com oferta
acima das perdas ocorridas, deve ser administrada no período de
A) até 30 min.
B) 1 a 2 horas.
C) 4 a 6 horas.
D) 5 a 7 horas.
E) 6 a 8 horas.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular
desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 4 (quatro) horas para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil e 3 (três)
horas para os demais cargos, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que
será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo
(somente para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil).
5. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer
tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso aos sanitários.
6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta
correta.
7. Será aplicada prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Professor e
Professor de Educação Infantil, constituída de 1 (uma) redação.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
e Folha de Texto Definitivo (somente para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil) que lhe foram
fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização; contudo não poderá levar consigo o caderno de provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da
Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico
www.consulplan.net e www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento a partir das 16h00min do dia
subsequente ao da realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 03
(três) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link
correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net.

