
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 
ESTADO DO PARANÁ 

 
CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2021 – EDITAL N.° 01/2022 

 
 

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.° 01/2021 da Prefeitura Municipal de Iguatu-PR, interpostos 
contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 
 Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n.° 01/2022, no caso de anulação 
de questão (ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída 
a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.  
 

 
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 a questão exige 
que o candidato saiba o conceito e reconheça os tipos textuais. Tipos textuais 
são uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua 
composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, etc.) e abrangem 
poucas  categorias: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção 
(MARCUSCHI, 2008, p. 154).  
 
 O tipo textual narrativo caracteriza-se pela exposição de fatos reais ou 
fictícios, caso do texto em tela. Os tipos textuais diferem dos gêneros textuais 
que são os textos materializados em situações comunicativas que apresentam 
padrões sóciocomunicativos característicos definidos por suas composições 
funcionais, objetivos enunciativos e estilos. O texto em tela caracteriza-se, 
quanto ao gênero textual, como uma notícia. A questão pede que se assinale o 
tipo textual predominante no texto que é a narração, portanto a alternativa 
correta é a “C”. 
 
 



 

Referência Bibliográfica:  
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e 
compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – NÍVEL SUPERIOR 
 
QUESTÃO 07 – 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: 
 
A base para o cálculo do aumento é o ano anterior onde ocorreram 20 
suicídios, que sofreu um aumento de 150%, que corresponde a 30 suicídios, ou 
seja, como já ocorriam 20, após o aumento temos mais 30, chegando a 50 o 
número de suicídios neste município.   
 
OBS: Para que tivéssemos como alternativa correta 30 suicídios o aumento 
seria de 50%.  

 
Alternativa correta letra “D”. 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 12 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista a lei 9276/90 foi 
sancionada pelo então governador do Paraná em 28 de maio de 1990. 
 
Referência Bibliográfica: PARANÁ, Governo do. Lei 9276/90. Disponível em: 
http://portal.assembleia.pr.leg.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legi
slativo_arquivo.php?leiCod=32998&tipo=L&tplei=0. Acesso em: 19 mai. 2022. 
PARANÁ, Tribunal Regional Eleitoral do. Resolução 212/91.  Disponível em: 
https://apps.tre-

http://portal.assembleia.pr.leg.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=32998&tipo=L&tplei=0
http://portal.assembleia.pr.leg.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=32998&tipo=L&tplei=0
https://apps.tre-pr.jus.br/files/legislacaocompilada/res/1991/Res2121991.html


 

pr.jus.br/files/legislacaocompilada/res/1991/Res2121991.html. Acesso em: 19 
mai. 2022. IGUATU. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social.  
Disponível em: 
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=85423&b
tOk=ok. Acesso em: 19 mai. 2022. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
 

QUESTÃO 14 – 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 A 
ALTERNATIVA “D”, tendo em vista que segundo legislação municipal e também 
registro no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o gentílico correto é 
Iguatuense e não Iguatuano. 
 
Referência Bibliográfica: IGUATU. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/iguatu/panorama. Acesso 
em: 19 mai 2022. 
 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

QUESTÃO 22 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que SOMENTE A 
ALTERNATIVA “B” possui causas que acontecem somente durante o parto, que 
são as causas perinatais, as alternativas A, C, D e E possuem causas pré natais 
que ocorre durante a gestação (9 meses) e causas pós natais que ocorrem após 
o nascimento. E a questão solicita que o candidato assinale a alternativa que 
contenha SOMENTE A CAUSAS PERI NATAIS. A resposta da questão encontra-se 
no “Guia prático do Agente comunitário de saúde”, página 206, lançado em 
2009, pelo Ministério da Saúde, conforme recorte abaixo. 
 
  
 
 

https://apps.tre-pr.jus.br/files/legislacaocompilada/res/1991/Res2121991.html
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=85423&btOk=ok
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=85423&btOk=ok
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/iguatu/panorama


 

 

 
 
Referência Bibliográfica: “Guia prático do Agente Comunitário de Saúde”, 
página 206, lançado em 2009, pelo Ministério da Saúde, Brasília DF. 
 

 
 

ELETRICISTA 
 

QUESTÃO 23 – ANULA GABARITO 

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que faltou na 
alternativa “A” a informação se as potências dos dois chuveiros seria a mesma.  

 Por exemplo, um chuveiro de 3.600 W / 127 V, deverá ser protegido por 
um disjuntor de 30 A; enquanto um chuveiro de 6.500 w / 220 V, também 
deverá ser protegido por um disjuntor de 30 A, tornando dessa forma a 
alternativa “A” INCORRETA. A alternativa “C” também está INCORRETA, pois o 
que define a economia de um aparelho é a sua potência e não sua alimentação. 
Pelo fato de a questão possuir mais de uma resposta possível, a mesma sera 
anulada. 

 

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

 

QUESTÃO 18 – ANULA GABARITO 

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que a palavra 
composta e descrita na letra “B” da respectiva questão apresenta erro no 
sufixo nominal, inviabilizando a alternativa. 
 
 
  

 



 

MOTORISTA 

 

QUESTÃO 21 – ANULA GABARITO 

Justificativa: Prezado candidato, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que há duplicidade de 
respostas corretas. 
 
 

ODONTÓLOGO 
 

QUESTÃO 27 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que  houve equívoco 
na alternativa “C”. O correto seria: Deve ser usada somente 30 MINUTOS após 
a escovação, pois os íons livres, monofosfato de sódio e detergentes dos 
dentifrícios diminuem sua retenção.” 
 
Referência Bibliográfica: SOBRAPE 2019. 
 
 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
 

QUESTÃO 20 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezado candidato, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que com a terra seca o 
rolo compactador não consegue compactar a terra e trabalhar. 
 
 

 
PROFESSOR 

 
 

QUESTÃO 28 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a didática 
também se vincula à elaboração dos objetivos, da seleção dos conteúdos bem 



 

como dos planos de ensino. As alternativas apresentadas na questão em 
julgamento também fazem parte do trabalho docente, tendo em vista que não 
há didática sem docência.  
 
Referência Bibliográfica: GIL, A. C. Didática do Ensino Superior. 1. ed. São Paulo: 
Atlas, 2007.  
PEREIRA, A. S. Didática geral. 1. ed. – Santa Maria, RS: UFSM, NTE, 2019. 
 
 

PSICÓLOGO 
 
QUESTÃO 24 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão foi 
elaborada corretamente conforme o fundamento no capítulo Psicoterapia 
psicodinâmica de grupo de Gilberto Brofman, em Psicoterapias: abordagens 
atuais / Aristides Volpato Cordioli (Porto Alegre : Artmed, 2008, p. 305).  
 
 Salientando ainda, que a referência bibliográfica utilizada é de ampla 
exposição e conhecimento na comunidade acadêmica e os termos técnicos 
empregados na questão referenciam de forma básica a abordagem usada. A 
banca acrescenta que está ciente das diferentes abordagens e da ausência de 
corpo teórico em uníssono na ciência psicológica.  
 
Referência Bibliográfica: Capítulo Psicoterapia psicodinâmica de grupo de 
Gilberto Brofman, em Psicoterapias: abordagens atuais / Aristides Volpato 
Cordioli (Porto Alegre : Artmed, 2008, p. 305). 
 
 

ZELADORA 
 

QUESTÃO 22 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que: 

A questão versa sobre “produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação”. Em 
momento algum o enunciado ou as alternativas solicitaram dos candidatos o 
conhecimento sobre o local onde o produto deve ser utilizado, apenas a 
categoria a qual é classificado. A Creolina é um poderoso desinfetante, além de 



 

possuir outras propriedades veterinárias, sendo também largamente 
empregado quando necessário na limpeza e desinfecção de residências.  

Referência Bibliográfica:  

Laboratórios Eurofarma. 

Disponível em: 

<https://cdn.eurofarma.com.br//wp-content/uploads/2016/09/Creolina-
1.pdf>. 

Acessado em: 19 mai 2022. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


