
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 

                                                                            ESTADO DO PARANÁ 

 

 
CONCURSO - EDITAL Nº 002/2015 

PARECERES DOS RECURSOS 
 

 
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do Edital de Abertura nº 002/2015 da Prefeitura 
do Município de CAMPO MOURÃO – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da 
prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 002/2015, 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. 
 
 

PORTUGUÊS – ENSINO FUNDAMENTAL  
QUESTÃO Nº 04 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vistaque flexiona-se somente o 

segundo termo - regra geral (cores nos compostos). Sendo assim a resposta correta é a letra A 

folhas verde-claras. 

04) Passando-se para o plural “A folha verde-clara” tem-se: 

(A) folhas verde-claras. 

(B) folhas verdes-claras. 

(C) folha verde-claras. 

(D) folhas verdes-clara. 

(E) folha verdes-clara. 

QUESTÃO Nº 04 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vistaque a frase é conjunção 

adversativa - expressa adversidade ou ideia contrária, permanecendo assim a letra D correta. 

05) Na frase: “Ele sabia de tudo, porém nada disse.” A conjunção destacada expressa ideia de: 

(A) adição. 

(B) conclusão. 

(C) explicação. 

(D) adversidade. 

(E) alternância. 



QUESTÃO Nº 08 – ALTERAR GABARITO D PARA C. 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será ALTERADO O GABARITO DA LETRA D PARA C, tendo 

em vistaQUE A RESPOSTA CORRETA É PRONOME POSSESSIVO, SENDO NA 

ALTERNATIVA C-POSSE. 

08) Na expressão “Sua conta de luz ficou mais cara este mês”. A palavra destacada expressa 
ideia de: 

(A) afirmação. 

(B) certeza. 

(C) posse. 

(D) demonstração. 

(E) soma. 

 
 
 

PORTUGUÊS – ENSINO MÉDIO 
QUESTÃO Nº 01 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a questão solicitava que 
fosse assinalada a alternativa INCORRETA, expressa através da palavra EXCETO. Além 
disso, a ideia central do texto frisa de que se trata do desenvolvimento da criatividade e do 
poder de invenção das crianças, por meio de um projeto de aulas de programação, e não 
somente de um grupo de crianças superdotadas, as quais desenvolveram inventos que 
facilitam a vida cotidiana. Portanto, a  alternativa incorreta em relação ao texto  é a B. 

 

QUESTÃO Nº 02 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que, em primeiro lugar, não há 
duas alternativas iguais, embora comecem todas da mesma forma: a alternativa “a” diz que as 
escolas brasileiras não recebem apoio governamental suficiente, e é incorreta, pois não se 
trata disso. No texto não há menção oo ao fato do estado ajudar ou não; a b, que devido ao 
desinteresse dos alunos, aboliram as aulas de programação, ao contrário do que afirma, pois 
as crianças se interessam bastante; a c, que as aulas foram abolidas por não apresentarem 
resultado o que não condiz com o que está escrito; a d, a qual afirma que as escolas possuem 
poucos recursos e falta de pessoas especializadas , de modo que também está incorreta. 
Assim, a questão pede que se assinale a ÚNICA ALTERNATIVA CUJOS ARGUMENTOS 
ESTÃO DE ACORDO COM O TEXTO. A resposta correta, portanto só pode ser a E, na qual se 
afirma que as aulas de programação foram adotadas no Brasil ao modo dos países europeus, 
a fim de desenvolver o raciocínio e a criatividade das crianças, plenamente de acordo com o 
texto Os países europeus aparecem no texto  pela afirmação: “O boom de hoje é o que o inglês 
viveu há 30 anos”, afirma Jayme Nigri, sócio da Futura Code School.” Isso significa que na 
Inglaterra (que fica na Europa) já havia adotado essas aulas há 30 anos atrás. Além disso, as 
outras alternativas são claramente absurdas e por isso, essa informação não prejudica, em 
nada, a resposta. 
 
QUESTÃO Nº 04 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista  que o texto apresenta, sim, as 
tipologias narrativas e descritiva, pois a primeira consiste em contar o fato, isto é, as aulas de 
programação adotadas em algumas escolas brasileiras. Exemplo: “As escolas brasileiras já 



enxergaram a tendência e estão colocando aulas de desenvolvimento de aplicativo em sua 
grade curricular, ainda como disciplina optativa.”  E utiliza a descrição quando caracteriza as 
aulas: “Em São Paulo, uma instituição implementou este ano aulas extracurriculares de códigos 
de computador a estudantes entre 11 e 13 anos. “Para que consigam construir e publicar apps 
na Google Play ou na Apple Store eles precisam de dois anos”, diz Gustavo Pohl, um dos 
coordenadores de tecnologia educacional do Colégio Pentágono. A escola lotou as primeiras 
classes da disciplina enquanto cursos que as oferecem viram a demanda dobrar nos últimos 
meses.” Segundo FARACO E MOURA (2000, P.39): “O texto narrativo prende-se a fatos e o 
descritivo a características.” . Quanto à constatação de que há duas alternativas iguais, de fato, 
isso ocorreu, mas isso não prejudica a resposta, posto que não a tipologia argumentativa no 
texto como afirma FARACO e MOURA (2000, P.39): “No texto dissertativo, predominam ideias, 
opiniões, reflexões” e não é o caso. Em relação ao argumento de autoridade citado, nada mais 
é que a fala de um especialista sobre o assunto, e não do jornalista. Aqui, a frase serve para 
comprovar a veracidade da notícia. E mesmo que se trate de um argumento, não é 
predominante, posto que é somente um exemplo. Predominante significa as tipologias que 
aparecem mais no texto. 
Referência Bibliográfica: FARACO E MOURA, Carlos Emílio, Franscico Marto. Língua 
Portuguesa e literatura. 21ª. Edição. Editora Àtica, São Paulo: 2000 
 
 

PORTUGUÊS – ENSINO SUPERIOR 
QUESTÃO Nº 01 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o texto afirma claramente 
que 19% dos remédios comercializados no Brasil são ilegais, conforme citação: “Segundo o 
documento, 19% dos remédios comercializados por aqui são ilegais.” E não o que diz as 
demais alternativas. 
 
QUESTÃO Nº 03 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida , tendo em vista a alternativa correta é a D, pois 
o texto afirma: “As conseqüências das ações dessa máfia bilionária são nefastas. De acordo 
com os pesquisadores da OMS, a pirataria de substâncias matou cerca de 700 mil pessoas no 
mundo em 2014 – não há dados específicos para o Brasil. É um problema que aflige governos 
e fabricantes no mundo todo, principalmente em período de crise econômica. “Como é mais 
barato, as pessoas acham que estão fazendo um bom negócio ao comprar medicamentos 
falsos. Não estão. As mortes estão aí para comprovar”. 
 
 
QUESTÃO Nº 06 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida , tendo em vista que a alternativa correta é a D, 
pois nefastas concorda com consequências e por isso, é regência nominal. O adjetivo está no 
plural, concordando em número com o  substantivo “consequências”. 
Segundo SAVIOLI (1983,p.143), o regente é um nome e com ele as outras palavras 
concordam. Logo, o adjetivo “nefastas” concorda com “consequências”, que é um nome. 
Referência Bibliográfica: SAVIOLI, Franscisco Platão. Gramática em 44 lições.4ª.ed. Editora 
Atica: São Paulo, 1983. 
 
QUESTÃO Nº 07 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida , tendo em vista que a ordem da questão era a 
seguinte: passe a seguinte frase para o plural: o remédio vem pronto, cuja alternativa correta 
era a E: “Os remédios vêm prontos”. Não necessitava colocar nada sublinhado para entender a 
ordem da questão. 
Referência Bibliográfica: SAVIOLI, Franscisco Platão. Gramática em 44 lições.4ª.ed. Editora 
Atica: São Paulo, 1983. 
 
QUESTÃO Nº 10 – MANTER GABARITO 



Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida , tendo em vista que todas as palavras da 
alternativa B são paroxítonas terminadas em ditongo crescente assim como “máfia”, porque se 
separa: má-fia; e não má-fi-a; conforme FARACO E MOURA (2001, P. 134),as paroxítonas 
terminadas em ditongo oral são acentuadas. Em relação as outras alternativas, a A não é 
correta porque patê é oxítona, a c, porque fédido é proparoxítona, d, porque também e refém 
são oxítonas e  a última porque centésimo é proparoxítona. 
Referência Bibliográfica: FARACO E MOURA, Gramática. 12ª ed.Editora Ática: São Paulo, 
2001. 
 

MATEMÁTICA – ENSINO FUNDAMENTAL  
QUESTÃO Nº 16 – ANULAR GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vistaum erro de digitação, onde a 
resposta correta seria    R$ 172,5 e não R$ 175,50. 
 
QUESTÃO Nº 19 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o recurso não é pertinente, 

devido ao candidato não ter feito a conversão de maneira correta. 

75 minutos = 1,25 horas 

80/1,25=64 Km/h 

 
MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO 

QUESTÃO Nº 11 – ANULAR GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será deferido, tendo em vista que a resposta correta é 3 

horas e 20 minutos não está nas alternativas. 

Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Matemática volume único, 2000, São Paulo. 
 
QUESTÃO Nº 12 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será indeferido, tendo em vista das 50 questões o candidato 

acertou 38 ou seja errou 12. Logo 12/50 é igual à 6/25 simplificando por 2. 

Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Matemática volume único, 2000, São Paulo. 
 
QUESTÃO Nº 13 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será indeferido, tendo em vistaque 1250 pessoas tem energia 
elétrica e 850 água tratada. Logo somando teremos 2100 pessoas com energia elétrica e água 
tratada. Fazendo 2100 subtraído de 1800 que é o número de habitantes teremos 300 
habitantes que tem energia elétrica e água tratada. 
Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Matemática volume único, 2000, São Paulo. 
 
QUESTÃO Nº 18 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será indeferido, tendo em vistaque o candidato A acertou 60 

e o B 40 questões a razão será 40/60 simplificando 2/3. 

Observação o candidato ao concurso está argumentando que tem duas respostas corretas. 

Mas 2/3= 0,66666... e 1/3=0,333333.... 

Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Matemática volume único, 2000, São Paulo. 

 
 



 
 
 

MATEMÁTICA – ENSINO SUPERIOR 
QUESTÃO Nº 12 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será indeferido, tendo em vista que no conjunto de 50 
pessoas 5 não usam nem a marca A nem a marca B, logo temos 45 pessoas. Destas 45 
pessoas, 21 usam somente a marca A, 10 usam A e B e pede-se para determinar quantas 
usam somente a marca B. Representando o conjunto B por x-10, temos, x-10+21=45 então 
x=45-11 e x=34. Logo B=x-10 então B= 24. 
Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Matemática volume único, 2000, São Paulo. 
 
QUESTÃO Nº 13 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será indeferido, tendo em vistaque pede-se o oitavo termo da 
sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... como podemos observar o próximo termo será o sétimo termo que 
é 13. Assim o oitavo termo será 21. 
Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Matemática volume único, 2000, São Paulo. 
 
QUESTÃO Nº 14 – ANULAR GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será deferido, tendo em vista que a questão pode ter mais 

que uma interpretação correta. 

Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Matemática volume único, 2000, São Paulo. 

QUESTÃO Nº 17 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será indeferido, tendo em vista que pede-se o número de 

pares de calçado infantil superou o número de pares de calçados de adultos. Como efetuando 

as operações encontra-se 126 pares infantil e 54 adultos esta diferença é de 72 pares. 

Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Matemática volume único, 2000, São Paulo. 

QUESTÃO Nº 18 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será indeferido, tendo em vista que é a razão entre os 

azulejos caídos 15 e os que estão na parede 25. Logo 15/25 simplificando é igual a 3/5. 

Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Matemática volume único, 2000, São Paulo. 

QUESTÃO Nº 19 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será indeferido, tendo em vista que 60,48 equivale a 112% e 

x equivale a 100% 

Logo 60,48/x=112/100 efetuando as operações obtemos x=54. 

Referência Bibliográfica: Manoel Paiva, Matemática volume único, 2000, São Paulo. 

FONOAUDIOLOGO 
QUESTÃO Nº 34 – MANTER GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma serámantida, tendo em vista que prescrever via de 

alimentação em UTI NEONATAL, é função do médico neonatologista, o fonoaudiólogo irá 

SUGERIR/INDICAR a via de alimentação mais adequada para o caso.  

O Art. 3º, relativo àscompetências da especialidade em disfagia demonstra claramente que o 

fonoaudiólogo tem a atribuição de prescrever a CONSISTÊNCIA alimentar e INDICAR a 

colocação e retirada de via alternativa, como demonstrado nos itens “e” e “g”: 



“e) Prescrever a consistência alimentar, o volume, o ritmo de oferta, os utensílios, as manobras 

e posturas necessárias para a administração da dieta por via oral de forma segura;” 

g) “Colaborar, junto à equipe na indicação de colocação e retirada de via alternativa de 

alimentação, quando classificado o risco de alimentação via oral;” 

Além disso, a ANVISA prevê nas condições gerais, no item 4.4: A TNE (terapia nutricional 

enteral) deve abranger obrigatoriamente as seguintes etapas: 

4.4.1. Indicação e PRESCRIÇÃO médica. 

Mais uma vez esses itens demonstram claramente que a prescrição de via de alimentação, 

como também a definição e prescrição de via alternativa de alimentação são atribuições do 

médico responsável 

Referência Bibliográfica:  

http://portal.anvisa.gov.br/ 

http://www.sbnpe.com.br/sbnpe/portarias-e-resolucoes/ 

 

http://portal.anvisa.gov.br/
http://www.sbnpe.com.br/sbnpe/portarias-e-resolucoes/

