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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018 

 
PARECERES DOS RECURSOS 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

 
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 a interpretação do texto dá-se de forma global 
(ANTUNES, 2005) e a leitura do primeiro parágrafo permite a inferência de que a arquiteta Raquel 
Rolnik está na USP , por meio do seguinte trecho “a urbanista Raquel Rolnik entra em um dos 
laboratórios da Universidade de São Paulo” e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo daquela 
universidade, por meio do seguinte trecho “O acesso livre ao local, no subsolo da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (FAU), lembra que estamos dentro de um prédio projetado por Vilanova 
Artigas, sem portas de entrada” e que o prédio da FAU não possui portas de entrada, mas a sala de 
reuniões possui porta de acordo com o seguinte trecho “ela segue diretamente à sala de reuniões e 
se acomoda em uma das cadeiras sem a preocupação de antes encostar a porta, que permanece 
escancarada”. Infere-se do primeiro parágrafo que o prédio da FAU não possui apenas portas de 
entrada e, portanto, a alternativa incorreta de acordo com o texto é a (D).  
 
Referência Bibliográfica: ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2005.  
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QUESTÃO 02 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão testa os conhecimentos de variação linguística 
do candidato. A interpretação do período, mostra que o jovem discordava de tudo já que a “quebrada” 
era o lugar do qual afirmava sua existência. No texto, coloca-se que o debate era sobre questões 
territoriais e de centro versus periferia. Não há nada que possa inferir ironia na fala do jovem ou 
apelido. No período, as aspas estão sinalizando uma variante linguística (MESQUITA, 1999, p. 16) 
usada pelo jovem.  
 
Referência Bibliográfica: MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 
1999.  
 
 
QUESTÃO 04 – 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 se assinale a 
alternativa na qual o uso da crase justifica-se por uma locução prepositiva que é o caso da alternativa 
(C) visto que “à frente” é uma locução prepositiva (MESQUITA, 1999, P. 364), ou seja, uma 
expressão composta de duas ou mais palavras com função de preposição. Na alternativa (A), a crase 
justifica-se por regência nominal de atrasada. Nas alternativas (B), (D) e (E), a crase justifica-se por 
regência verbal de chegar, seguir, combinar e propor.  
 
Referência Bibliográfica: MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 
1999. 
 
 
QUESTÃO 06 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que o termo integrante ligado ao verbo depende da voz 
verbal. Se a oração estiver na voz ativa, o complemento poderá ser um objeto direto ou indireto. Na 
voz passiva, temos um agente da passiva. O período citado no enunciado da questão está na voz 
passiva na qual o sujeito da oração é paciente, ou seja, sofre ou recebe a ação expressa pelo verbo 
(MESQUITA, 1999, P. 420), No caso, o sujeito é paciente (sua fala) que sofre a ação do verbo na 
estrutura verbo ser (foi) mais o verbo principal no particípio (acompanhada) mais o agente da passiva 
(pelos olhos reprovatórios) que exerce a ação verbal. Portanto, a alternativa correta é a (A).  
 
Referência Bibliográfica: MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 
1999. 
 
 
QUESTÃO 07 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que as orações coordenadas aditivas expressam ideia de 
adição, soma ou sequências de ações e as principais conjunções são e, nem e  não só... mas 
também (MESQUITA, 1999, p. 447). No período do enunciado, se reconhece e abraça as diferenças, 
portanto soma-se ideias. Desta forma, a alternativa correta é a (B). 
 
Referência Bibliográfica: MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 
1999. 
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QUESTÃO 08 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que as orações subordinadas adverbiais expressam a causa, 
o motivo, a razão do evento registrado pelo verbo da oração principal e as principais conjunções são 
porque, como, visto que. No caso do período da questão, a oração subordinada, como se um minuto 
fosse motivo de pressa,  é a causa do sujeito da oração principal seguir diretamente à sala de 
reuniões. Portanto a alternativa correta é a (E).  
 
Referência Bibliográfica: MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 
1999. 
 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR 
 

 
QUESTÃO 13 – 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. 
 
Resolução: 
 
Números múltiplos de 5 (5; 10; 15; 20; 25; 30; 35) 
 
P (M5) = 7/35 simplificando a fração (dividindo por 7 numerado e denominador) = 1/5. 
 
Letra “A” alternativa correta. 
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