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A FAFIPA – Fundação de Apoio a Fafipa, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO 
os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 16.10 do Edital de Abertura nº 01/2012 da 
Prefeitura Municipal de Pérola – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova objetiva e o 
gabarito preliminar. 

 
 Art. 1º - Conforme subitem 16.10 do Edital de Abertura n° 01/2012, Se da análise do recurso 
resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma será 
recalculado de acordo com o novo gabarito, independentemente de os candidatos terem recorrido. No caso 
de anulação de questão(ões) integrante(s) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a 
todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 
 
CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO Nº19 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que foi solicitado que o candidato assinale a alternativa que contenha a opção CORRETA.  
 

Vejamos: 

4) Considerando o MS-Word em sua configuração padrão, assinale a alternativa que aponta uma 
maneira correta para selecionar uma determinada palavra em um texto: 
(A) Ctrl + um clique na palavra desejada (botão esquerdo do mouse) – (Incorreto) Nas configurações 
padrões, essa ação não resulta em seleção; 
(B) Shift + um clique na palavra desejada (botão esquerdo do mouse) – (Incorreto) Nas configurações 
padrões, essa ação não resulta na seleção de UMA determinada palavra; 
(C) Alt + um clique na palavra desejada (botão esquerdo do mouse) – (Incorreto) Nas configurações 
padrões, essa ação aciona o dicionário de sinônimos; 
(D) duplo clique na palavra desejada (botão esquerdo do mouse) - (Correto) – Nas configurações 
padrões, o duplo clique seleciona uma determinada palavra; 
(E) Alt + duplo clique na palavra desejada (botão esquerdo do mouse) - (Incorreto) Nas configurações 
padrões, essa ação aciona o dicionário de sinônimos; 
 
 

Alternativa CORRETA: (D) duplo clique na palavra desejada (botão esquerdo do mouse). 
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CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO Nº25 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferida 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que a impressão do caderno de provas é realizada com alta tecnologia, proporcionando ótimo padrão de 
qualidade.  
Embora o caderno seja impresso em Preto e Branco (grayscale), não implica na interpretação/distinção das 
imagens apresentadas. 
 
 
CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO Nº32 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que O programa do referido concurso no item 4.1 traz o seguinte conteúdo: Direitos e deveres dos 
servidores públicos. Não especifica o regime jurídico dos servidores. Considerando a falta de especificidade, 
a fundamentação da questão teve como base legal a Constituição Federal de 1988, Capítulo VII, que trata 
da Administração Pública, Sessão II, dos Servidores Públicos, que no artigo 39, § 3º elenca os direitos 
aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, remetendo ao artigo 7º, do mesmo Diploma Legal, 
entre os quais não se encontram o FGTS e o seguro-desemprego. 
 
 
CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO Nº36 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que a matéria abrangida por esta questão está contemplada no programa, no item 5, cujo conteúdo se 
refere aos Princípios da Administração Pública. Dentro do tema estabelecido pelo programa, tal questão é 
fácil e considerada de nível médio. 
 
 
CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO Nº37 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que tal questão se refere à Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Como se depreende do preâmbulo da citada 
Lei, numa simples leitura, se entende que àquele que enriqueceu ilicitamente, será aplicável uma 
penalidade. Assim, se o agente enriqueceu ilicitamente, a Lei o punirá com a perda dos bens amealhados 
ilicitamente. Portanto, não assiste razão ao candidato, haja vista que esta questão deve ser considerada de 
nível médio. 
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CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO Nº39 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que O programa estabelece como conteúdo para a prova, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e 
suas alterações. O artigo 21 desta Lei foi alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 
1998. Portanto, com a alteração promovida, o servidor habilitado em concurso público e empossado em 
cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo 
exercício. Para que não paire dúvida a respeito, conferir o seguinte endereço eletrônico, onde encontrará a 
lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, com as alterações: www.planalto.gov.br. 
 
 
 
CARGO 401: ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 
QUESTÃO Nº18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que foi solicitado que o candidato assinale a alternativa que contenha a opção CORRETA.  
 

Vejamos: 

Considerando o MS-WORD 2007, assinale a alternativa que apresenta a nomenclatura correta para o 
MENU que disponibiliza algumas das opções de manipulação de FONTE (ferramentas), conforme a 
imagem abaixo: 

 
 
(A) Formatar - (Incorreto) No MS-WORD 2007 NÃO EXISTE o MENU Formatar – Conforme Imagem01 
apresentada abaixo; 
(B) Inserir – (Incorreto) No MENU Inserir não está presente a opção em questão; 
(C) Layout da Página – (Incorreto) No MENU Layout da Página não está presente a opção em questão; 
(D) Exibição – (Incorreto) No MENU Exibição não está presente a opção em questão; 
(E) Início – (CORRETO) No MENU Início é disponibilizada a opção em questão – Conforme Imagem01 
apresentada abaixo; 
 

http://www.planalto.gov.br/
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Imagem01 
 

Alternativa CORRETA: (E) Início. 

 
 
 
CARGO 401: ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO  
QUESTÃO Nº4 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que as informações contidas na alternativa (E) não são encontradas no 5º parágrafo (como a alternativa 
sugere). Elas estão contidas no 6º parágrafo. Mesmo não sendo esta a alternativa correta, houve equívoco 
na formulação dessa assertiva. 
 
 
CARGO 402: CONTADOR  
QUESTÃO Nº4 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que as informações contidas na alternativa (E) não são encontradas no 5º parágrafo (como a alternativa 
sugere). Elas estão contidas no 6º parágrafo. Mesmo não sendo esta a alternativa correta, houve equívoco 
na formulação dessa assertiva. 
 
CARGO 403: ENGENHEIRO CIVIL  
QUESTÃO Nº4 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que as informações contidas na alternativa (E) não são encontradas no 5º parágrafo (como a alternativa 
sugere). Elas estão contidas no 6º parágrafo. Mesmo não sendo esta a alternativa correta, houve equívoco 
na formulação dessa assertiva. 
 
CARGO 404: FARMACÊUTICO  
QUESTÃO Nº4 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  
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 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que as informações contidas na alternativa (E) não são encontradas no 5º parágrafo (como a alternativa 
sugere). Elas estão contidas no 6º parágrafo. Mesmo não sendo esta a alternativa correta, houve equívoco 
na formulação dessa assertiva. 
 
 
CARGO 406: NUTRICIONISTA  
QUESTÃO Nº4 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que as informações contidas na alternativa (E) não são encontradas no 5º parágrafo (como a alternativa 
sugere). Elas estão contidas no 6º parágrafo. Mesmo não sendo esta a alternativa correta, houve equívoco 
na formulação dessa assertiva. 
 
CARGO 407: PROFESSOR  
QUESTÃO Nº4 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que as informações contidas na alternativa (E) não são encontradas no 5º parágrafo (como a alternativa 
sugere). Elas estão contidas no 6º parágrafo. Mesmo não sendo esta a alternativa correta, houve equívoco 
na formulação dessa assertiva. 
 
CARGO 401: ASSESSSOR DE CONTROLE INTERNO 
QUESTÃO Nº15 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que houve equívoco na formulação do comando. Para a alternativa conferir com o gabarito (E), deveria 
constar no enunciado “assinale a alternativa INCORRETA”. 
 
CARGO 402: CONTADOR 
QUESTÃO Nº15 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que houve equívoco na formulação do comando. Para a alternativa conferir com o gabarito (E), deveria 
constar no enunciado “assinale a alternativa INCORRETA”. 
 
CARGO 403: ENGENHEIRO CIVIL 
QUESTÃO Nº15 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que houve equívoco na formulação do comando. Para a alternativa conferir com o gabarito (E), deveria 
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constar no enunciado “assinale a alternativa INCORRETA”. 
 
 
CARGO 404: FARMACÊUTICO  
QUESTÃO Nº15 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que houve equívoco na formulação do comando. Para a alternativa conferir com o gabarito (E), deveria 
constar no enunciado “assinale a alternativa INCORRETA”. 
 
 
CARGO 406: NUTRICIONISTA 
QUESTÃO Nº15 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que houve equívoco na formulação do comando. Para a alternativa conferir com o gabarito (E), deveria 
constar no enunciado “assinale a alternativa INCORRETA”. 
 
CARGO 407: PROFESSOR 
QUESTÃO Nº15 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que houve equívoco na formulação do comando. Para a alternativa conferir com o gabarito (E), deveria 
constar no enunciado “assinale a alternativa INCORRETA”. 
 
 
CARGO 104: MOTORISTA 
QUESTÃO Nº24 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que A questão solicita “Assinale a alternativa correta que representa o número total de pessoas jogadores 
neste torneio”, ou seja, não se limita à quantidade total de jogadores por equipe participante do torneio e sim 
questiona de forma clara e direta qual “número total de pessoas jogadores neste torneio”, uma vez que os 
outros dois não deixam de ser jogadores e também participam do torneio, logo não há ambiguidade na 
questão analisada, sendo a alternativa correta a opção: letra D (32 amigos). 
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CARGO 406: NUTRICIONISTA  
QUESTÃO Nº18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que 
foi solicitado que o candidato assinale a alternativa que contenha a opção CORRETA.  
 

Vejamos: 

Considerando o MS-WORD 2007, assinale a alternativa que apresenta a nomenclatura correta para o 
MENU que disponibiliza algumas das opções de manipulação de FONTE (ferramentas), conforme a 
imagem abaixo: 

 
 
(A) Formatar - (Incorreto) No MS-WORD 2007 NÃO EXISTE o MENU Formatar – Conforme Imagem01 
apresentada abaixo; 
(B) Inserir – (Incorreto) No MENU Inserir não está presente a opção em questão; 
(C) Layout da Página – (Incorreto) No MENU Layout da Página não está presente a opção em questão; 
(D) Exibição – (Incorreto) No MENU Exibição não está presente a opção em questão; 
(E) Início – (CORRETO) No MENU Início é disponibilizada a opção em questão – Conforme Imagem01 
apresentada abaixo; 
 

 
Imagem01 
 

Alternativa CORRETA: (E) Início. 
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CARGO 401: ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO  
QUESTÃO Nº23 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anulada 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que foi solicitado que o candidato assinale a alternativa que contenha a opção CORRETA.  
 

Vejamos: 

8) Considerando o site de busca e pesquisa na Internet GOOGLE, ao digitar no campo de pesquisa a 
expressão 2+3 e em seguida executar a busca, o “resultado” obtido será: 
(A) Será executada uma busca nos sites que contenham a expressão 2 E 3. 
(B) Será executada uma busca nos sites que contenham a expressão 2 OU 3. 
(C) Será executada uma busca nos sites que contenham EXTAMENTE a expressão 2+3. 
(D) Será exibida uma mensagem de ERRO por não conter uma sílaba ou palavra. 
(E) Será executado o cálculo matemático 2+3 conforme uma calculadora. 
 
A Banca Examinadora determinou que houve um equívoco na elaboração/formulação da questão ao se 
tratar da alternativa “E” (CORRETA segundo gabarito oficial), podendo gerar DUPLA INTERPRETAÇÃO ao 
candidado. 
A questão deveria ser retificada com: Será executado PRIMEIRO o cálculo matemático 2+3 conforme uma 
calculadora. 
 

Fica ANULADA a questão. 

 
CARGO 402: CONTADOR 
QUESTÃO Nº23 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anulada 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que foi solicitado que o candidato assinale a alternativa que contenha a opção CORRETA.  
 

Vejamos: 

8) Considerando o site de busca e pesquisa na Internet GOOGLE, ao digitar no campo de pesquisa a 
expressão 2+3 e em seguida executar a busca, o “resultado” obtido será: 
(A) Será executada uma busca nos sites que contenham a expressão 2 E 3. 
(B) Será executada uma busca nos sites que contenham a expressão 2 OU 3. 
(C) Será executada uma busca nos sites que contenham EXTAMENTE a expressão 2+3. 
(D) Será exibida uma mensagem de ERRO por não conter uma sílaba ou palavra. 
(E) Será executado o cálculo matemático 2+3 conforme uma calculadora. 
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A Banca Examinadora determinou que houve um equívoco na elaboração/formulação da questão ao se 
tratar da alternativa “E” (CORRETA segundo gabarito oficial), podendo gerar DUPLA INTERPRETAÇÃO ao 
candidado. 
A questão deveria ser retificada com: Será executado PRIMEIRO o cálculo matemático 2+3 conforme uma 
calculadora. 
 

Fica ANULADA a questão. 

 
 
CARGO 403: ENGENHEIRO CIVIL  
QUESTÃO Nº23 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anulada 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que foi solicitado que o candidato assinale a alternativa que contenha a opção CORRETA.  
 

Vejamos: 

8) Considerando o site de busca e pesquisa na Internet GOOGLE, ao digitar no campo de pesquisa a 
expressão 2+3 e em seguida executar a busca, o “resultado” obtido será: 
(A) Será executada uma busca nos sites que contenham a expressão 2 E 3. 
(B) Será executada uma busca nos sites que contenham a expressão 2 OU 3. 
(C) Será executada uma busca nos sites que contenham EXTAMENTE a expressão 2+3. 
(D) Será exibida uma mensagem de ERRO por não conter uma sílaba ou palavra. 
(E) Será executado o cálculo matemático 2+3 conforme uma calculadora. 
 
A Banca Examinadora determinou que houve um equívoco na elaboração/formulação da questão ao se 
tratar da alternativa “E” (CORRETA segundo gabarito oficial), podendo gerar DUPLA INTERPRETAÇÃO ao 
candidado. 
A questão deveria ser retificada com: Será executado PRIMEIRO o cálculo matemático 2+3 conforme uma 
calculadora. 
 

Fica ANULADA a questão. 

 
 
CARGO 404: FARMACÊUTICO  
QUESTÃO Nº23 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anulada 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que foi solicitado que o candidato assinale a alternativa que contenha a opção CORRETA.  
 

Vejamos: 
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8) Considerando o site de busca e pesquisa na Internet GOOGLE, ao digitar no campo de pesquisa a 
expressão 2+3 e em seguida executar a busca, o “resultado” obtido será: 
(A) Será executada uma busca nos sites que contenham a expressão 2 E 3. 
(B) Será executada uma busca nos sites que contenham a expressão 2 OU 3. 
(C) Será executada uma busca nos sites que contenham EXTAMENTE a expressão 2+3. 
(D) Será exibida uma mensagem de ERRO por não conter uma sílaba ou palavra. 
(E) Será executado o cálculo matemático 2+3 conforme uma calculadora. 
 
A Banca Examinadora determinou que houve um equívoco na elaboração/formulação da questão ao se 
tratar da alternativa “E” (CORRETA segundo gabarito oficial), podendo gerar DUPLA INTERPRETAÇÃO ao 
candidado. 
A questão deveria ser retificada com: Será executado PRIMEIRO o cálculo matemático 2+3 conforme uma 
calculadora. 
 

Fica ANULADA a questão. 

 
 
 
CARGO 406: NUTRICIONISTA  
QUESTÃO Nº23 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anulada 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que foi solicitado que o candidato assinale a alternativa que contenha a opção CORRETA.  
 

Vejamos: 

8) Considerando o site de busca e pesquisa na Internet GOOGLE, ao digitar no campo de pesquisa a 
expressão 2+3 e em seguida executar a busca, o “resultado” obtido será: 
(A) Será executada uma busca nos sites que contenham a expressão 2 E 3. 
(B) Será executada uma busca nos sites que contenham a expressão 2 OU 3. 
(C) Será executada uma busca nos sites que contenham EXTAMENTE a expressão 2+3. 
(D) Será exibida uma mensagem de ERRO por não conter uma sílaba ou palavra. 
(E) Será executado o cálculo matemático 2+3 conforme uma calculadora. 
 
A Banca Examinadora determinou que houve um equívoco na elaboração/formulação da questão ao se 
tratar da alternativa “E” (CORRETA segundo gabarito oficial), podendo gerar DUPLA INTERPRETAÇÃO ao 
candidado. 
A questão deveria ser retificada com: Será executado PRIMEIRO o cálculo matemático 2+3 conforme uma 
calculadora. 
 

Fica ANULADA a questão. 
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CARGO 407: PROFESSOR  
QUESTÃO Nº23 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anulada 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que foi solicitado que o candidato assinale a alternativa que contenha a opção CORRETA.  
 

Vejamos: 

8) Considerando o site de busca e pesquisa na Internet GOOGLE, ao digitar no campo de pesquisa a 
expressão 2+3 e em seguida executar a busca, o “resultado” obtido será: 
(A) Será executada uma busca nos sites que contenham a expressão 2 E 3. 
(B) Será executada uma busca nos sites que contenham a expressão 2 OU 3. 
(C) Será executada uma busca nos sites que contenham EXTAMENTE a expressão 2+3. 
(D) Será exibida uma mensagem de ERRO por não conter uma sílaba ou palavra. 
(E) Será executado o cálculo matemático 2+3 conforme uma calculadora. 
 
A Banca Examinadora determinou que houve um equívoco na elaboração/formulação da questão ao se 
tratar da alternativa “E” (CORRETA segundo gabarito oficial), podendo gerar DUPLA INTERPRETAÇÃO ao 
candidado. 
A questão deveria ser retificada com: Será executado PRIMEIRO o cálculo matemático 2+3 conforme uma 
calculadora. 
 

Fica ANULADA a questão. 

 
CARGO 406: NUTRICIONISTA  
QUESTÃO Nº28 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que segundo Cuppari, 2005, página 175; a porcentagem recomendada de gorduras depende de 
seu perfil lipídico e dos objetivos do tratamento em relação à glicemia, lipídios séricos e peso. Se o indivíduo 
tiver o LDL-colesterol acima da taxa normal, então a gordura saturada precisa constar na dieta com 
quantidade inferior a 7% do total de energia e o colesterol em quantidade não superior a 200 mg. As 
gorduras polinsaturadas da série ômega-3, que ocorrem naturalmente em alguns peixes e frutos do mar, 
não necessitam ser reduzidos nos diabéticos. 
 
 
CARGO 406: NUTRICIONISTA  
QUESTÃO Nº33 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 



 

 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS 

      CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR 

 

 

que segundo Waitzberg, 2006; página 1005; O idoso necessita geralmente de 1ml/kg de peso corporal. 
Entretanto, numerosos fatores podem contribuir para que esta meta não seja alcançada ou seja 
ultrapassada. A água tem um papel fundamental na regulação do volume celular, transporte de nutrientes e 
temperatura corporal. A água corporal total diminui com o envelhecimento de 80% ao nascer para 60% a 
70% em razão da redução da água intracelular, e, por este motivo, ocorrem mudanças na massa celular 
corporal total. Desordens do balanço hídrico são freqüentes no idoso, que se torna presa fácil de 
desidratação e hiper-hidratação. 
 
 
CARGO 406: NUTRICIONISTA  
QUESTÃO Nº36 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer: 
ORNELLAS, LH. Técnica Dietética: seleção e preparo dos alimentos. 6 edição, 1995. São Paulo, 

editora Atheneu. Página 293-297 

PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS 

OBJETIVO: 

Atender as exigências nutritivas individuais, apresentar o alimento em forma apetecível, sem prejudicar 

seu valor nutritivo, obedecer a um critério econômico na escolha do alimento e observar certas regras 

tradicionais de preparo e maneira de servir os alimentos, levando em consideração: 

 

1 Exigência nutricional: 

Apesar de variar para diferentes sexos, idades, tipos de atividades e situações fisiológicas especiais, 

todos têm em comuns exigências semelhantes de alimentos protetores, isto é, exigência qualitativa. 

Incluindo nos cardápios diários os alimentos protetores, serão servidas quotas maiores ou menores 

destes, segundo as necessidades de cada comensal. Também na hora de servir é que serão 

distribuídas quantidades maiores ou menores de alimentos suplementares, segundo seja maior ou 

menor o gasto calórico dos comensais. 

 

Guias Alimentares: 

A fim de facilitar a organização de dietas, devemos conhecer os diferentes Guias Alimentares, nos quais 

os alimentos são classificados segundo a predominância de nutrientes neles contidos, que combinados, 

pela inclusão diária, compõem rações alimentares balanceadas. 

 

Três Grupos: 
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 Alimentos energéticos: CHO e LIP. (cereais, açúcares, raízes, tubérculos, gorduras e manteiga). 

 Alimentos Reguladores: vitaminas e minerais (hortaliças e frutas). 

 Alimentos plásticos: proteínas, minerais e água (leite e derivados, soja, carnes, peixes e ovos). 

 

 

     Quatro Grupos: 

 Cereais, açúcares, raízes, tubérculos, gorduras, manteiga. 

 Hortaliças e frutas. 

 Carnes em geral, ovos e soja. 

 Leite e derivados. 

 

     Cinco Grupos: 

 Carnes em geral, ovos e soja. 

 Leite e derivados. 

 Hortaliças e frutas. 

 Cereais, açúcares, raízes, tubérculos. 

 Gorduras, manteiga, queijo, creme de leite e amendoim. (Alimentos gordurosos num grupo à parte). 

 

     Seis Grupos: 

 Hortaliças. 

 Frutas. 

 Leite e derivados. 

 Carnes em geral, ovos e soja. 

 Cereais, açúcares, raízes, tubérculos. 

 Gorduras, manteiga, amendoim e nozes. 

 

     Sete Grupos: 

 Desdobra hortaliças em 2 Grupos: a) verdes e amarelas; b) feculentas. Os demais grupos são 

idênticos aos do guia de 6 grupos (o melhor). 
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Fácil é fazer a distribuição de alimentos para grupos homogêneos de operários ou estudantes. Baseia-se 

nas porções resultantes do cálculo da ração média. Para as coletividades heterogêneas é necessário fazer 

a distribuição por grupo de exigências semelhantes. Exemplo: meninos de 13-15 anos (49 Kg); meninos de 

16-20 anos (64 Kg). Os primeiros necessitam de 3.200 Kcal e 85 g. de proteínas, enquanto os segundos 

necessitam de 3.800 Kcal e 100 g. de proteína. Basta dobrar a quota de pão e arroz. Acrescentar um ovo à 

ração inicial ou dar mais meio bife e se obterá o previsto para cobrir as exigências do segundo grupo. 

 

2 Condições Econômicas: 

A escolha de cardápios deve ajustar-se às condições econômicas da família ou da instituição a que se 

destinam. Diante da dificuldade de suprir as necessidades nutricionais da população carente de países em 

desenvolvimento, onde são limitadas as disponibilidades alimentares, atualmente se aplica um critério mais 

preciso para avaliar no nível de adequação da dieta. 

 

Sabido é que o aproveitamento de quota protéica utilizável, NPU (Net Protein Utilization) decorre de seu VB 

(valor biológico, isto é, aminograma) e da capacidade de aproveitamento do organismo (para fins plásticos e 

reguladores), segundo a disponibilidade calórica que a acompanha na dieta. O NPU pode variar de 50 a 80. 

Foi estabelecido um índice, o NDpCAL%, que indica as relações de proteínas com requerimento 

energéticos, além de avaliar o VB. Baseado no NDpCAL% se exige o máximo de rendimento das proteínas 

e se visa o balanceamento mais econômico da dieta, pois são utilizados alimentos de valor econômico 

(custo) mais baixo e os disponíveis e acessíveis  às classes de menor poder aquisitivo. 

 

Segundo o grupo FAO/OMS o valor-limite de 6 a 8 do NDpCAL% se aplica a população de limitado poder 

econômico. O mesmo foi fixado, por Portaria do Ministério do Trabalho de 1976, para avaliar a alimentação 

do trabalhador em nosso meio. Segundo especialistas índices acima de 8 indicam gastos desnecessários e 

corresponde a dietas nas quais se utiliza livremente leite, carnes, ovos, quando as disponibilidades o 

permitem. 

 

3 Hábitos Alimentares 

A observância de hábitos alimentares no que se refere ao número e horários das refeições, atendendo 

também às conveniências de trabalho, é ponto importante no planejamento dos cardápios. Ajustado o 

número de refeições que podem variar de 3 a 5, escolhe-se que alimentos deverão constar de cada 
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refeição. Em nosso país destina-se para a primeira refeição: parte do leite com café, pão com manteiga. A 

merenda é semelhante à primeira refeição; no almoço e no jantar é que servem a carne, hortaliças, arroz, 

feijão e sobremesa. 

 

 Convém, no entanto reforçar a primeira refeição com um alimento rico em proteínas (ovo e queijo) e servir 

uma fruta ou um suco de fruta cítrica. É necessário que o organismo esteja aparado para iniciar o trabalho 

do dia. Aumentando o desjejum, o almoço será menos volumoso, produzindo menos trabalho digestivo e 

abreviando o tempo em que o indivíduo pode recomeçar o trabalho. Principalmente para os escolares e 

adolescentes deveria o desjejum oferecer 1/3 do valor calórico diário, o que se pode obter servindo-se 

cereais integrais (mingaus de aveia ou de outro cereal) com leite, além dos alimentos habituais. 

 

4 Variedade e Harmonia: 

Um bom cardápio deve obedecer a dois princípios: variedade e harmonia. Variedade dos alimentos, dos 

sabores predominantes, da consistência, da temperatura, das cores, etc. A harmonia é dada pela 

combinação exata de cores, consistências e sabores, o que exige sentido estético e arte. 

 
 
 

 Art. 2º – Os Gabaritos Definitivos serão divulgado a partir do dia 06 de junho de 2012 no endereço 
eletrônico http://www.fafipa.org/concurso/ 
 
 Art. 3º – Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem 
sido considerados improcedentes.  
 
 
 

 
 

Paranavaí, 06 de junho de 2012. 
Fundação de Apoio a FAFIPA 
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