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PARECERES DOS RECURSOS 
 
 

 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO - FAU, no uso de 
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do 
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LIDIANÓPOLIS-PR, interpostos contra às questões da prova objetiva e o gabarito 
preliminar.  
 
 Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n.° 001/2020, na hipótese de alteração 
ou anulação de questões do gabarito preliminar por provimento de algum recurso, as 
provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito, no caso de 
anulação de questões, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. Caso haja procedência 
de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 
nota/classificação obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou 
inferior. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL 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 se assinale a alternativa correta quanto à tipologia do texto e 
exige o conhecimento da definição de tipo textual e gênero textual. Os tipos textuais 
designam construções teóricas definidas pela natureza linguística de suas 
composições (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo) 
e constituem poucas categorias: descrição, narração, dissertação, exposição e 
injunção (MARCUSCHI, 2008). A narração, caso do texto em tela, constitui 
sequência de fatos reais ou fictícios, o que ocorreu e como. Estes tipos textuais 
concretizam-se nos gêneros textuais que podem ser definidos como os textos 
materializados em situações comunicativas recorrentes. Diferentes dos tipos 
textuais, os gêneros textuais são entidades empíricas em situações comunicativas e 
se expressam em situações comunicativas, constituindo listagens abertas. Então, 
das alternativas postas na questão, narração, caso do texto analisado, e dissertação 
são tipos textuais. Já poesia, prosa e notícia são gêneros textuais.   
 
Referência Bibliográfica: MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de 
gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
 


