
 

1 

 

 
 

 

                                      CONCURSO PÚBLICO 

           CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 8ª REGIÃO   

                                            PARANÁ 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 

que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº001/2015 DO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 8ª REGIÃO - PARANÁ. 

 

 
RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

571001525 Caio Cardoso Tardelli Assistente Administrativo Júnior 

571000351 Emanuel Gomes Bueno Assistente Administrativo Júnior 

571001355 Fernanda Medeiros Assistente Administrativo Júnior 

571001004 Jonatan Bueno Da Silva Assistente Administrativo Júnior 

571001513 Jonathan Willian Ramos Assistente Administrativo Júnior 

571000292 Lilian Mazuroski Assistente Administrativo Júnior 

571002033 Luana Maria Do Valle Assistente Administrativo Júnior 

571000012 Pedro Victor Fernandes Lopes Assistente Administrativo Júnior 

571000057 Priscila Da Silva Rodrigues Assistente Administrativo Júnior 

571000032 Renielen Camini Cardoso Assistente Administrativo Júnior 

571001854 Rodrigo De Toledo Ribas Assistente Administrativo Júnior 

571001966 Tatiane De Souza Assistente Administrativo Júnior 

571000762 Thálita Pereira Da Cunha Assistente Administrativo Júnior 

571000028 Vanessa Almeida Paes Assistente Administrativo Júnior 

571001737 Carolina Bulgacov Dratch Nutricionista Fiscal Júnior 

571001297 Jéssica Alves De Paula Nutricionista Fiscal Júnior 

571000100 Juliana Leite Benatto Nutricionista Fiscal Júnior 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de 

mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. 

Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente concurso quando da utilização dos 

mesmos conteúdos programáticos. 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 
 

Cargo: Assistente Administrativo Júnior 
  

 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Expor uma tese, naturalmente, exige a apresentação de argumentos que a fundamentem. Ou seja, os 
argumentos apresentados funcionam como razões, ou como fundamentos de que a tese defendida tem 
sentido e consistência. Nas práticas sociais que envolvem a proposição de um certo posicionamento ou ponto 
de vista, a estratégia de oferecer argumentos – não por acaso chamada de argumentação – é um recurso de 
primeira importância.  
Portanto, é necessário que o leitor identifique os argumentos utilizados pelo autor na construção de um texto 
argumentativo. Essa tarefa exige que o leitor, primeiramente, reconheça o ponto de vista que está sendo 
defendido e relacione os argumentos usados para sustentá-lo. 
No texto em análise, o autor defende a tese de que é necessário rebater, no dia a dia, os absurdos ditos por 
algumas pessoas a fim de se evitar que tais ideias se concretizem no futuro e, com isso, o preconceito e 
discriminação contra determinados grupos sociais se tornem uma prática corriqueira, comum e usual. O 
subtítulo do texto deixa bem claro essa ideia: “Os tempos de crise são um terreno fértil para os discursos de 
ódio e apelos autoritários. Confrontá-los no dia-a-dia é uma forma de evitar que se tornem, um dia, projetos 
reais.” Apesar de o autor não rebater os absurdos que ouve das pessoas, ele reconhece que age de maneira 
equivocada (“Tenho a péssima mania de responder absurdos com silêncio.” - 1º§)  e que deveria rebatê-los.  

 
Faz-se necessário compreender a diferença de significado entre os termos “ao encontro de” e “de encontro 
a”.  
Ao encontro de indica “ser favorável a”, “aproximar-se de”. Exemplo: Ainda bem que sua opinião veio ao 
encontro da minha. Pudemos, assim, reunir nossas reivindicações. 
De encontro a indica oposição, choque, colisão. Exemplo: Não posso ajudá-lo porque suas opiniões sempre 
vão de encontro às minhas. Nós pertencemos a mundos diferentes. 
Sendo assim, apesar de o autor afirmar que presenciou acontecimentos que vão ao encontro das ideias 
preconceituosas, ou seja, acontecimentos que corroboram, ratificam, favorecem, alimentam as ideias 
preconceituosas, ele acredita que essas ideias devem ser rebatidas para que não se tornem práticas 
frequentes no dia a dia (tese).  

 
Considerando-se a alternativa D como uma continuação do texto do enunciado da questão, é possível 
depreender-se que “tais ideias” referem-se, ou seja, retomam o termo “absurdos”: “O texto defende a tese de 
que é necessário rebater, no dia a dia, os absurdos ditos por alguns grupos sociais porque seu autor acredita 
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que se tais ideias forem livremente veiculadas, poderão se concretizar como práticas social e culturalmente 
aceitas como comuns e normais.” 
Portanto, a resposta correta é alternativa “D”. 
Fontes: 

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 
matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. 3ª ed. São Paulo: Scipione, 
2008. p. 532. 

 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É necessário que se reconheça as relações coesivas do texto, mais especificamente as repetições ou substitu-
ições, que servem para estabelecer a continuidade textual. No trecho “A própria busca por ser feliz também 
pode ser contraproducente. Muitas vezes, aliás, quanto mais as pessoas procuram a felicidade, menos 
parecem capazes de obtê-la.”, por exemplo, destacamos o entrelaçamento das ideias e a sua continuidade. A 
compreensão de informações e ideias apresentadas pelo autor ultrapassa a simples decodificação e depende 
da devida percepção dessas relações para o efetivo entendimento da leitura.  
Dessa forma, na alternativa A), o termo “a” retoma o referente “vizinha” e não “conversa”. 
Na alternativa B), o termo “neles” retoma o referente “guetos” e “não círculos menos inóspitos da vida 
universitária”. 
Na alternativa C) o termo “dessa” retoma o referente “quanto maior o absurdo, menos a vontade de falar” e 
não “responder absurdos com silêncio”. 
Na alternativa D), o termo “los” retoma o referente “discursos de ódio e apelos autoritários”. 
 
Sendo assim, a resposta correta é alternativa “D”. 
 

Fonte: Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 
matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme informado no comando da questão, foi solicitada a identificação de dois botões na ferramenta 
Microsoft Office PowerPoint 2007. Ambos os botões estão localizados no grupo Configurar Página da guia 
Design e são respectivamente denominados como: Configurar Página e Orientação do Slide (Conforme figura 
abaixo).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://super.abril.com.br/busca/?qu=felicidade
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Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Windows Explorer é o gerenciador de arquivos padrão, utilizado pelo Sistema Operacional Microsoft 
Windows 7. O comando da questão solicita o único elemento dentre as alternativas de resposta que não pode 
ser encontrado no gerenciador de arquivos, nesse contexto apenas os Gadgets não podem ser encontrados 
em uma janela do Windows Explorer. 
Os gadgets são miniprogramas que oferecem informações rápidas e acesso fácil a ferramentas usadas com 
frequência. Em geral, são utilizados na área de trabalho do computador.  
Fonte:  http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7/desktop-gadgets-overview 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A afirmativa III apresenta erro material na sua composição, o que torna o item incorreto. Por não existir uma 
alternativa de resposta que contemple a sequência F - F - F - V, o recurso é procedente e a questão deverá ser 
anulada. 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O Colégio eleitoral que vigorou no Brasil no período da ditadura militar era formado por congressistas e 
delegados das Assembleias Legislativas Estaduais. Portanto, não há como afirmar que a instituição Congresso 
Nacional elegeu José Sarney vice-presidente, já foram os integrantes do Congresso, mais os representantes 
das Assembleias Estaduais que formavam outra instituição – o Colégio Eleitoral – que foi o responsável pela 
escolha do presidente e do vice em meados da década de 1980. 
Fonte: http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/03/15/ha-30-anos-poder-voltava-aos-civis-no-brasil/ 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Ocorreu uma incorreção na denominação do partido citado na afirmativa correta. PT significa Partido dos 
Trabalhadores e não Partido Trabalhista.  
Vale ressaltar que Tancredo Neves não chegou a tomar posse no cargo de presidente do Brasil.  
Fonte: http://www.pt.org.br/ 
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/03/15/ha-30-anos-poder-voltava-aos-civis-no-brasil/ 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa que possibilita abrir arquivos para a edição é clicar no botão do Office e clicar na opção 
Abrir. Nenhuma das demais alternativas atende o que é solicitado no comando da questão.  
Após executar esse procedimento é necessário selecionar o arquivo desejado em uma caixa de seleção, mas 
este procedimento não interfere na resolução da questão, que solicita o procedimento para abrir os 
documentos de um computador de forma genérica, sem especificar um arquivo. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se que a principal ferramenta utilizada para a edição de textos na suíte Microsoft Office 2007 é o 
Word. A questão apresenta o ícone de marcadores que são precedidos de números localizados a esquerda das 
linhas. Esse botão é utilizado para criar uma lista numerada na edição de um texto.  
 
 
 
 
 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7/desktop-gadgets-overview


 

5 

 

Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as instruções fornecidas na janela de impressão do Microsoft Office Word 2007, para realizar a 
impressão de determinadas páginas em um documento, deve ser utilizado o caractere ";" entre o número das 
páginas, procedimento que é aceito normalmente pela caixa de impressão (Conforme imagem da janela de 
impressão abaixo apresentada). Sendo assim, a afirmativa III também é verdadeira.  
 

 
 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que a referida questão possui duas respostas corretas entre as apresentadas, “A” 
e “D”.  
O gabarito aponta a alternativa “B” como correta, que consta conforme disposto no Inciso III do artigo 15 da 
lei 8.666/1993:  
“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  
(...) 
III -submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;´´ 
Já a resposta “D” da referida questão diz que: “ser subdivididas em número máximo de parcelas oferecidas 
pelo vendedor para aproveitar as peculiaridades do mercado.”. 
O Inciso IV do artigo 15 da lei 8.666/1993 dispõe que:   
“IV – ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, 
visando economicidade;” 
Como pode ser observado, em nenhum momento, é escrito na lei que se deve dividir a compra em número 
máximo ou mínimo de parcelas, nem em determinado número de parcelas, “tantas parcelas quantas 
necessárias” não pode ser confundido com “número máximo de parcelas oferecidas pelo vendedor”.  
Não pode-se nem mesmo afirmar que “para aproveitar as peculiaridades do mercado” o melhor seja o 
número máximo de parcelas, já que não se tem o conhecimento das condições de mercado nem de qual 
mercado a questão se refere. 
 
Fonte: Presidência da República ,  LEI Nº 8.666/93  . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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Cargo: Nutricionista Fiscal Júnior 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “A alimentação adequada e saudável inclui o consumo de diferentes alimentos e de água, que 
desempenha papel fundamental na regulação de muitas funções vitais do organismo.” o termo “regulação” 
significa “ato ou efeito de regular”. E, segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, podemos encontrar 
23 acepções para tal vocábulo. A acepção referente a “norma, preceito ou regulamento por que se deve reger 
uma corporação, um indivíduo etc.” está relacionada ao aspecto jurídico. No contexto em análise, a regulação 
das funções do organismo está relacionada ao funcionamento devido do mesmo.  
Fonte: O próprio texto.  
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de Janeiro: Objetiva; 2009. 
 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os sintomas característicos de doença de origem alimentar causada por Salmonella spp.incluem: diarreia, 
náusea, dor abdominal, febre branda e calafrios. São gram negativas, aneróbias facultativas e não formam 
esporos. Existe uma ampla variedade de alimentos contaminados por este microrganismo: carne bovina crua, 
aves domésticas, ovos, leite e derivados, peixes, misturas para bolos, sobremesas recheadas. O período de 
incubação antes da doença é cerca de 16 a 72 horas. A enfermidade persiste durante 2 a 7 dias. 
Fonte: Forsythe, S.J. Microbiologia da Segurança Alimentar. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para revestimento de paredes de sanitários e vestiários da UAN, A cerâmica polida de alta resistência pode ser 
utilizada, mas o uso de azulejos de boa qualidade sem decorações em alto relevo atende bem às necessidades 
desse setor. 
Embora apresente custo elevado, o aço inoxidável é considerado a melhor opção para tetos e paredes das 
câmaras frias. 
Para os pisos dos setores de recepção, estocagem, pré-preparo, preparo, cocção e higienização, a melhor 
opção disponível no mercado é a Cerâmica meio brilho de alta resistência e em 2° opção Korodur com 
polimento médio. 
A cerâmica polida de alta resistência é o revestimento que melhor preenche os requisitos recomendados para 
revestimento das paredes dos setores de pré-preparo, preparo, cocção. O azulejo comum é um revestimento 
muito utilização em virtude do curso mais acessível, contudo apresenta baixa resistência e seu uso deve ser 
evitado especialmente para setores de manipulação de alimentos e higienização. 
Fonte: SANT’ANA, Helena Maria Pinheiro. Planejamento Físico-Funcional de Unidades de Alimentação e 
Nutrição. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2012. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A primeira alternativa é falsa - A lei Federal n° 5276/1967 foi a primeira que regulamentou o exercício da 
profissão do nutricionista. Com a evolução da ciência da Nutrição e do mercado de trabalho, novas áreas de 
atividades surgiram, tornando obsoleta a lei de 1967. Houve necessidade de uma nova lei (atualizada) 
sancionada em 1991. 
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A segunda alternativa também é Falsa - A carteira de Identidade profissional, emitida pelo Conselho Regional 
de Nutricionistas da respectiva Jurisdição, é para quaisquer efeitos, o instrumento hábil de identificação civil e 
de comprovação de habilitação profissional do nutricionista. 
Fonte: 
MEZOMO, I.B. Os serviços de alimentação: planejamento e administração. São Paulo: Manole, 2002. 

Lei Federal n° 6583/1978; Lei Federal n° 8234/1991 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Deve-se dar preferência para instalação do sistema de exaustão no modelo vertical em vez do horizontal, visto 
que o primeiro requer um menor número de dutos internos, reduzindo os cursos do equipamento e 
posteriormente com a higienização, ocupa menor espaço no pé direito, não prejudicando a iluminação 
natural, além de facilitar circulação do ar. 
O Pé direito deve ser de 4 a 5m com no mínimo 3,5m. 
Fonte: SANT’ANA, Helena Maria Pinheiro. Planejamento Físico-Funcional de Unidades de Alimentação e 
Nutrição. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2012. 
 
 

 

 

 

II 

DAS CONCLUSÕES 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

15 de junho de 2015 

 

 

 

IDECAN 


