
PREFEITURA DE PORTO AMAZONAS 
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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015 
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 001/2015 da Prefeitura 
Municipal de Porto Amazonas – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova 
objetiva e o gabarito preliminar.  
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 001/2015, 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 – NÍVEL MÉDIO 
 
QUESTÃO Nº 02 – MANTÉM QUESTÃO 
Justificativa: O assunto abordado na questão 02 se refere no edital do concurso a "Classes de 
palavras  e seus empregos". 
Em linguística, Morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das 
palavras. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente 
e não dentro da sua participação na frase ou período. A morfologia está agrupada em dez 
classes, denominadas classes de palavras ou classes gramaticais. São elas: Substantivo, 
Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção e Interjeição. 
Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 
 
MATEMÁTICA – NÍVEL MÉDIO 
 
QUESTÃO Nº 10 – QUESTÃO ANULADA 
Justificativa: A questão pode ter duas interpretações, sendo: calcular juros no valor total do 
produto tendo como resposta a alternativa a) Aproximadamente 7% por serem 02 parcelas 
iguais. Ou calcular o juro somente sobre o valor da segunda parcela restante tendo como 
alternativa correta c) 15%. 
 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL MÉDIO 
 
QUESTÃO Nº 15 – MANTÉM QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, 
temos a esclarecer que o gabarito da mesma será mantido, pois: 
O Aedes Aegypti transmite: a Chikingunya, a Dengue, a Febre Amarela e o Zica Vírus. Dessas 
quatro doenças existe vacina apenas para a Febre Amarela, a mesma é gratuita e pessoas que 
morem em áreas próximas as matas nativas devem tomar uma dose a cada dez anos. Maiores 
informações sobre a febre amarela e a vacina que previne esta doença podem ser obtidas no 
endereço eletrônico abaixo. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/febreamarela/perguntas.php 
Referência Bibliográfica: Ministério da Saúde: Febre Amarela – disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/febreamarela/index.php, acessado em: 04/03/16, as 09hs:03min. 
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