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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018 
 

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 1/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA-PR SOB REGIME ESTATUTÁRIO, 
interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 1/2018, 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. 
 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR 

 
 
QUESTÃO 12 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que a argumentação apresentada não logrou êxito em 
demonstrar, de forma lógica e coerente, o propósito e a finalidade de um recurso, nos termos do item 
14 do edital. 
 
Referência Bibliográfica: Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br/pdf/mapas/base_fisica/divisao_politica_2010.jpg>. Acesso em: 
31/08/2018. 
 
 
QUESTÃO 13 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que a alternativa, com a grafia errada, de fato está errada. A 
alegada indução ao erro, faz parte do processo de seleção, haja vista que há uma alternativa correta, 
conforme corretamente apontada no gabarito preliminar. 
 
Referência Bibliográfica: Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-
publica/eleicoes/2014/veja-a-lista-de-deputados-federais-eleitos-pelo-parana-
eej6773aime5qy50jxok4f9se/>. Acesso em: 29/08/2018. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR 

 
 
QUESTÃO 09 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será ANULADA, tendo em vista que a notação no contexto dos alunos deveria ser 130 cm; 
131 cm; 128 cm; 125 cm; 140 cm; 127 cm; 135 cm ou em metros 1,30 m; 1,31 m; 1,28 m; 1,25 m; 
1,40 m; 1,27 m; 1,35 m. E devido a este erro, tornou confusa a questão, pois quando queremos 
expressar altura em centímetros devemos colocar em forma de centena e não em decimal como 
expressado na questão ou se for de forma decimal que seja em metros, sempre levando em 
consideração a aplicação do exercício que neste caso é a altura de alunos. Assim, por conta do 
prejuízo na sua correta interpretação, a questão será anulada.  
 
Referência Bibliográfica: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: 
Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 3). 
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática uma nova abordagem. São Paulo: 
FTD, 2010 (Ensino Médio - coleção vol 1, 2 e 3) . 
GIOVANNI, J; CASTRUCCI, B; Giovanni, Jr. A Conquista da Matemática. São Paulo: FTD, 2010. 
(coleção do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental).  
PAIVA, Manoel. Matemática. São Paulo: Moderna, 2010. (Ensino Médio - coleção vol.1, 2 e 3). 

 
 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO II 

 
 
QUESTÃO 18 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que o recurso baseu-se no site wikipédia, além de que entre 
as siglas apontadas, é a única que é uma ferramenta de análise, conforme o enunciado da questão. 
 
Referência Bibliográfica: MARTINS, Petrônio Garcia e ALT, Paulo Renato Campos. Administração 

de Materiais e Recursos Patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 
 
QUESTÃO 22 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que o recurso não apontou questionamentos, apenas colou 
um trecho de arquivo da internet. 
 
Referência Bibliográfica: SILVA, Reinaldo O. da. Teorias da Administração. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2008. 
 
 
QUESTÃO 27 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que o recurso não apontou questionamentos, apenas colou 
um trecho de arquivo da internet. 
 
Referência Bibliográfica: SILVA, Reinaldo O. da. Teorias da Administração. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2008. 
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MOTORISTA 

 
 
QUESTÃO 17 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “C” PARA “D” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “C” PARA “D”, tendo em vista que o que se pede no 
enunciado está expresso corretamente na alternativa “D” e não na “C” como divulgado 
preliminarmente.  
 
 

 
NUTRICIONISTA 

 
 
QUESTÃO 15 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que quando se verifica somente na tabela descrita no Krause 
os alimentos fonte você não encontra caules, porém na descrição seguinte verifica se como descrito 
na questão “A lignina é uma fibra alimentar lenhosa encontrada nos caules e nas sementes de frutas 
e vegetais e na camada de farelo dos cereais”.  
 
Referência Bibliográfica: Krause, MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Alimentos, nutrição & 
dietoterapia. 12.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. Pag 48-49  volume 1. 
 
 
QUESTÃO 20 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que de acordo com a referência utilizada para formular a 
resposta, a colocação está correta “A produção de leite diminui em mães que passaram por dietas de 
restrição de calorias abaixo de 1500 kcal” (Lawrence e Lawrence, 2005). Sendo assim, a afirmativa 
que está sendo questionada encontra se correta, pois uma dieta com restrição calórica rigorosa (1500 
kcal) reduz a produção de leite. No manual de nutrição clínica está descrito “evitar dietas com menos 
de 1500 kcal, pois estão relacionadas com redução da produção de leite”. 
 
Referência Bibliográfica: Krause, MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Alimentos, nutrição & 
dietoterapia. 12.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. Página 187 volume 1.  
Leão, Leila Sicupira Carneiro de Souza, Manual de Nutrição Clinica: para atendimento ambulatorial do 
adulto, 2010. Página 158. 
 
 
QUESTÃO 21 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “E” PARA “B” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será ALTERARA DA ALTERNATIVA “E” PARA “B”, tendo em vista que a afirmativa “O cólon 
e o reto absorvem maior parte dos líquidos que chegam ao intestino delgado” é falsa, pois segundo 
Douglas (Fisiologia da Nutrição), a absorção acontece na parte superior intestinal; sendo 70-80% 
absorvidos no intestino delgado e 20-30% do volume aquoso remanescente são absorvidos no cólon.  
 
Referência Bibliográfica: DOUGLAS, Carlos Roberto. Fisiologia aplicada à nutrição. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 1074 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 85-277-1193-1. 
 
 

 

 


