
 

 

 
RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS 

      CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR 

 

 

A FAFIPA – Fundação de Apoio a Fafipa, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO 
os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 17.10 do Edital de Abertura nº 01/2012 da 
Prefeitura Municipal de Nova Esperança – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova 
objetiva e o gabarito preliminar. 

 
 Art. 1º - Conforme subitem 17.10 do Edital de Abertura n° 01/2012, se da análise do recurso resultar 
anulação de questão (ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma será 
recalculado de acordo com o novo gabarito, independentemente de os candidatos terem recorrido. No caso 
de anulação de questão (ões) integrante(s) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a 
todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso 
 
 
 
CARGO 201 - BOMBEIRO  
QUESTÃO Nº. 09 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que.o conteúdo da questão 09 refere-se ao item “Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no 
texto” constante no Conteúdo Programático deste Concurso. O conteúdo “travessão” está incluído no item 
“pontuação” e NÃO no item “ortografia”. Assim, o travessão, como qualquer outro sinal de pontuação 
assume, no interior do texto, funções diversas. No exemplo em questão, temos que o travessão empregado 
no 1º parágrafo do texto, a saber, “já fato conhecido que esta forma de intercâmbio de informações – a 
internet – chegou para ficar”, está servindo para destacar um termo da oração (que é o aposto). Isso 
significa que o sujeito da oração “essa forma de intercâmbio de informações” está sendo explicado, 
exemplificado por meio de um aposto (internet). E esse aposto está posicionado entre travessões. O 
travessão pode assumir diversas funções, ele pode sim “indicar a fala da personagem em discurso direto”, 
pode também “evidenciar estrangeirismos, neologismos, gírias, expressões populares, ironia”, pode 
“substituir uma frase deslocada” ou pode “assinalar a mudança de interlocutor nos diálogos”, MAS NESTE 
CASO (e para este exemplo referente ao enunciado da questão 09) ele serve para “Destacar algum 
elemento no interior da frase com objetivo de realçar o aposto”. Dessa maneira, a alternativa (C) continua 
sendo válida e considerada correta. 

 
CARGO 201 - BOMBEIRO  
QUESTÃO Nº. 11 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado  de “C” para “E”. 

CARGO 201 - BOMBEIRO  
QUESTÃO Nº. 13 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado de “E” para “C”. 

 
CARGO 201 - BOMBEIRO  
QUESTÃO Nº.15 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser  de “D” para  “C”. 

 
CARGO 201 - BOMBEIRO  
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QUESTÃO Nº. 16 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado de “A” para “D”. 

 
CARGO 201 - BOMBEIRO  
QUESTÃO Nº. 17 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado de “C” para “A”. 

 
CARGO 201 - BOMBEIRO  
QUESTÃO Nº. 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado de “B” para “A”. 

 
 

CARGO 201 - BOMBEIRO  
QUESTÃO Nº. 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado de “E” para “A”. 

 
 

CARGO 201 - BOMBEIRO  
QUESTÃO Nº. 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado de “D” para “C”. 

 
 

CARGO 202 - EDUCADOR SOCIAL  
QUESTÃO Nº. 09 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que.o conteúdo da questão 09 refere-se ao item “Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no 
texto” constante no Conteúdo Programático deste Concurso. O conteúdo “travessão” está incluído no item 
“pontuação” e NÃO no item “ortografia”. Assim, o travessão, como qualquer outro sinal de pontuação 
assume, no interior do texto, funções diversas. No exemplo em questão, temos que o travessão empregado 
no 1º parágrafo do texto, a saber, “já fato conhecido que esta forma de intercâmbio de informações – a 
internet – chegou para ficar”, está servindo para destacar um termo da oração (que é o aposto). Isso 
significa que o sujeito da oração “essa forma de intercâmbio de informações” está sendo explicado, 
exemplificado por meio de um aposto (internet). E esse aposto está posicionado entre travessões. O 
travessão pode assumir diversas funções, ele pode sim “indicar a fala da personagem em discurso direto”, 
pode também “evidenciar estrangeirismos, neologismos, gírias, expressões populares, ironia”, pode 
“substituir uma frase deslocada” ou pode “assinalar a mudança de interlocutor nos diálogos”, MAS NESTE 
CASO (e para este exemplo referente ao enunciado da questão 09) ele serve para “Destacar algum 
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elemento no interior da frase com objetivo de realçar o aposto”. Dessa maneira, a alternativa (C) continua 
sendo válida e considerada correta. 

 
 

CARGO 202 - EDUCADOR SOCIAL  
QUESTÃO Nº. 11 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado  de “C” para “E”. 

CARGO 202 - EDUCADOR SOCIAL  
QUESTÃO Nº. 13 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado de “E” para “C”. 

 
CARGO 202 - EDUCADOR SOCIAL  
QUESTÃO Nº.15 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser  de “D” para  “C”. 

 
CARGO 202 - EDUCADOR SOCIAL  
QUESTÃO Nº. 16 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado de “A” para “D”. 

 
 

CARGO 202 - EDUCADOR SOCIAL  
QUESTÃO Nº. 17 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado de “C” para “A”. 

 
 

CARGO 202 - EDUCADOR SOCIAL  
QUESTÃO Nº. 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado de “B” para “A”. 

 
CARGO 202 - EDUCADOR SOCIAL  
QUESTÃO Nº. 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado de “E” para “A”. 
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CARGO 202 - EDUCADOR SOCIAL  
QUESTÃO Nº. 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   
que  deve ser alterado de “D” para “C”. 

 
 

CARGO 202 - EDUCADOR SOCIAL  
QUESTÃO Nº. 22 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   que  
Para ter direitos aos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) (Previdência), o trabalhador 
deve estar em dia com suas contribuições, conforme explicação abaixo, retirado do site do Ministério da 
Previdência. 
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é órgão do governo brasileiro responsável pela previdência 
social.  
O que é Previdência Social? 
 
A Previdência Social é um seguro que garante a renda do contribuinte e de sua família, em casos de 
doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Oferece vários benefícios que garantem tranquilidade 
quanto ao presente e em relação ao futuro assegurando um rendimento seguro. Para ter essa proteção, é 
necessário se inscrever e contribuir todos os meses. 
 
retirado do site: http://www.previdencia.gov.br/ 
 
 
CARGO 202 - EDUCADOR SOCIAL  
QUESTÃO Nº. 24 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer   que: 
  “A  possibilidade de aceleração de estudos para alunos que apresentem atraso escolar” .  
No artigo 24, a LDB 9394/96 possibilita o recurso pedagógico da aceleração de estudos. Este recurso é 
apresentado no contexto da verificação de rendimento escolar. O inciso V, na alínea c, prevê “possibilidade 
de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar”.  

  
 Art. 2º – Os Gabaritos Oficiais Pós Recursos serão divulgado a partir do dia 04 de abril no endereço 
eletrônico http://www.fafipa.org/concurso/ 
 
 Art. 3º – Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem 
sido considerados improcedentes.  
 
 
 

 
 

Paranavaí, 04 de abril de 2012. 
Fundação de Apoio a FAFIPA 

 
 
 

http://www.previdencia.gov.br/
http://www.aocp.com.br/

