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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018
PARECERES DOS RECURSOS

PERÍODO TARDE
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO - FAU, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do CONCURSO PÚBLICO
Nº 002/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ-PR SOB REGIME CELETISTA,
interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 002/2018, se da análise do recurso resultar
anulação de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos
os candidatos, independentemente de terem recorrido, se houver alteração, por força de
impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR
QUESTÃO 01 – MANTÉM GABARITO
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a
questão será MANTIDA, tendo em vista que o enunciado da questão pede que o candidato assinale a
alternativa incorreta de acordo com o texto. A alternativa (A) coloca que “Uma pesquisa publicada em
2017, mostra que os cristais de colesterol podem se expandir e provocar um infarto.” e está correta de
acordo com o seguinte trecho do texto “ ...o problema é que esses cristais de colesterol podem se
expandir e romper a placa e a parede da artéria, provocando um infarto.” Ou seja, de acordo com o
texto a causa primária para o infarto é a expansão dos cristais de colesterol. A alternativa (B) coloca
que “Novos estudos comprovam que o uso da bebida alcoólica em qualquer quantidade não faz mal
para o coração” e está incorreta de acordo com o seguinte trecho do texto “Algumas pesquisas
indicam que doses moderadas de bebida alcoólica reduzem o risco de infarto em 30% a 50%;
também há benefícios contra outras doenças.”. Ou seja, o texto deixa claro que apenas o consumo
moderado de bebida alcoólica traz benefícios. A alternativa (C) coloca que “No estudo relatado no
texto, foram examinados pacientes que sofreram infartos e encontrados cristais de colesterol em mais
de 80% dos casos.” e está correta de acordo com o seguinte trecho do texto “Em alguns pacientes, a
quantidade de cristais era considerável. “Recolhemos esses detritos e encontramos grande
quantidade de cristais em 89% dos casos”, diz o Dr. George Abela, principal autor do estudo.”. A
alternativa (D) coloca que “O álcool dissolve os cristais de colesterol e por isso doses moderadas de
bebida alcoólica podem reduzir o risco de infarto.” e está correta de acordo com o seguinte trecho do
texto “A razão de ninguém ter visto os cristais antes é que os pesquisadores usavam álcool para
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processar as artérias para análise, e isso dissolvia os cristais. O Dr. Abela destaca que isso ajuda a
explicar por que beber com moderação pode proteger o coração.” Finalmente, a alternativa (E) coloca
que “Atualmente, a melhor maneira de prevenir a formação de cristais de colesterol é baixar o nível
de colesterol no sangue” e está correta de acordo com o seguinte trecho do texto “Por ora, a melhor
maneira de impedir a formação dos cristais é baixar o nível de colesterol no sangue, com exercícios e
alimentação adequada.”
Referência Bibliográfica: Texto “Cristais de Colesterol”, Revista Seleções, outubro de 2018, página
12.
QUESTÃO 04 – MANTÉM GABARITO
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a
questão será MANTIDA, tendo em vista que no trecho apresentado no enunciado da questão “... o
problema é que esses cristais de colesterol podem se expandir...” o se é um pronome reflexivo, ou
seja, acompanha o verbo na voz reflexiva, na função de pronome pessoal oblíquo átono (MESQUITA,
1999, página 493). O pronome reflexivo equivale a si mesmo, no caso, os cristais expandem a si
mesmos.
Referência Bibliográfica: MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva,
1999.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR
QUESTÃO 10 – MANTÉM GABARITO
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a
questão será MANTIDA, tendo em vista que não apresenta erros. O produto de matrizes não é
comutativo e o enunciado da questão não induz a essa interpretação.
Solução:

 2 1   1 0   2.1  1.2 2.0  1.3   4 3 

. 
 = 
 = 

 6 4   2 3   6.1  4.2 6.0  4.3  14 12 
Alternativa correta letra “B”.
QUESTÃO 11 – MANTÉM GABARITO
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a
questão será MANTIDA, tendo em vista que não apresenta erros.
Solução:

P

nde ovos podres 2 1


n total de ovos 12 6

Alternativa correta letra “C”.
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CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR
QUESTÃO 18 – MANTÉM GABARITO
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a
questão será MANTIDA, tendo em vista que não há observância ao disposto no item 14.4 do edital.
Ademais, a correta interpretação do edital do concurso e do enunciado da questão é parte integrante
do processo avaliativo para o cargo pretendido.
Referência Bibliográfica: Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/vicepresidente-e-importante-relembre-10-nomes-que-assumiram-o-planaltoc0m4a36608i3pejedp6eshuej>
e
<https://www.todamateria.com.br/fernando-henrique-cardoso/>.
Acesso em: 30/09/2018.
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