
 

 

 

 

RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS 

CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR 

 

 
 

 
 

A FAFIPA – Fundação de Apoio à FAFIPA, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 13.10 do 
Edital de Abertura nº. 002/2012, da Câmara Municipal de Paranacity – Estado do Paraná, 
interpostos contra as questões da prova objetiva e do gabarito preliminar. 

 
 Art. 1º - Conforme subitem 13.10 do Edital de Abertura n° 002/2012, se da análise do 
recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o 
resultado 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: OFICIAL LEGISLATIVO 
QUESTÃO Nº 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que conforme consta no site do Estado do Paraná,   
http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=70, e segundo o 
professor Francisco Filipak, a palavra “Paraná” tem um significado Tupi e quer dizer: Paraná. 
Sm. (PR) [Do G. pará: mar + anã: semelhante, parecido] Paraná: semelhante ao mar, grande 
como o mar. (p.110).” Portanto, a alternativa correta é letra “B”, semelhante ao mar, grande 
como o mar. 
 
CARGO 201: OFICIAL LEGISLATIVO 
QUESTÃO Nº 30  
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que não assiste razão aos candidatos. O programa estabelece como conteúdo para 
a prova a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações. O artigo 21 desta Lei foi 
alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998. Portanto, com a alteração 
promovida, o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento 
efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício. 
Para que não paire dúvida a respeito, conferir o seguinte endereço eletrônico, onde o candidato 
poderá encontrar a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com as alterações: 
www.planalto.gov.br 
 
 
CARGO 401: ADVOGADO 
QUESTÃO Nº 02 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que os itens de I a V constituem-se paráfrases do texto, portanto, 
apresentam informações presentes no texto (ou não), há, neste caso, uma retextualização do 
que foi dito no texto, informações reescritas, mas pertinentes ao texto. Algumas foram 

http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=70
http://www.planalto.gov.br/


modificadas, por isso são consideradas incorretas, outras permanecem com a mesma ideia do 
texto, porém estão dispostas de outra maneira, mesmo assim são consideradas corretas. 
Nesse sentido, as únicas opções que apresentam somente pontos positivos do Brasil, segundo 
o que é abordado no texto, são III e V. Dessa maneira, a alternativa (C) continua sendo 
válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 401: ADVOGADO 
QUESTÃO Nº 05 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a expressão “função sintática”, anunciada no enunciado, só pode remeter à 
função que alguns termos exercem na oração. Nesse sentido, a classe gramatical “adjetivo” 
não exerce função sintática, mas morfológica. Ocorre que a palavra observada no enunciado 
desta questão é morfologicamente um adjetivo, mas funciona, sintaticamente, como adjunto 
adnominal. Aliás, os adjuntos adnominais são, em sua maioria, adjetivos e pronomes. O 
candidato deve atentar-se para o que solicita o enunciado da questão. Função sintática não 
pode ser adjetivo, há um nome para isso: adjunto adnominal. Se fôssemos realizar uma análise 
morfológica, a palavra “internacional” se classificaria como adjetivo, mas em uma análise 
sintática este adjetivo funciona como adjunto adnominal, responsável por qualificar, restringir, 
caracterizar o núcleo do sintagma nominal, neste caso, “crise”. A questão aborda análise 
sintática, não morfológica (de classes de palavras). Dessa maneira, a alternativa (C) 
continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
 
CARGO 401: ADVOGADO 
QUESTÃO Nº 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar  
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a alternativa publicada no gabarito provisório foi digitada de forma incorreta, 
sendo a alternativa correta a (E) e não a (A), conforme publicado no gabarito preliminar, por 
esse motivo fica alterado o gabarito de (A) para (E). 

 

CARGO 401: ADVOGADO 
QUESTÃO Nº 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar  
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a alternativa publicada no gabarito provisório foi digitada de forma incorreta, 
sendo a alternativa correta a (A) e não a (E), conforme publicado no gabarito preliminar, por 
esse motivo fica alterado o gabarito de (E) para (A). 

 

CARGO 402: CONTADOR 
QUESTÃO Nº 02 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que os itens de I a V constituem-se paráfrases do texto, portanto, 
apresentam informações presentes no texto (ou não), há, neste caso, uma retextualização do 
que foi dito no texto, informações reescritas, mas pertinentes ao texto. Algumas foram 
modificadas, por isso são consideradas incorretas, outras permanecem com a mesma ideia do 
texto, porém estão dispostas de outra maneira, mesmo assim são consideradas corretas. 
Nesse sentido, as únicas opções que apresentam somente pontos positivos do Brasil, segundo 
o que é abordado no texto, são III e V. Dessa maneira, a alternativa (C) continua sendo 
válida e considerada CORRETA. 

 

 

 



CARGO 402: CONTADOR 
QUESTÃO Nº 05 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a expressão “função sintática”, anunciada no enunciado, só pode remeter à 
função que alguns termos exercem na oração. Nesse sentido, a classe gramatical “adjetivo” 
não exerce função sintática, mas morfológica. Ocorre que a palavra observada no enunciado 
desta questão é morfologicamente um adjetivo, mas funciona, sintaticamente, como adjunto 
adnominal. Aliás, os adjuntos adnominais são, em sua maioria, adjetivos e pronomes. O 
candidato deve atentar-se para o que solicita o enunciado da questão. Função sintática não 
pode ser adjetivo, há um nome para isso: adjunto adnominal. Se fôssemos realizar uma análise 
morfológica, a palavra “internacional” se classificaria como adjetivo, mas em uma análise 
sintática este adjetivo funciona como adjunto adnominal, responsável por qualificar, restringir, 
caracterizar o núcleo do sintagma nominal, neste caso, “crise”. A questão aborda análise 
sintática, não morfológica (de classes de palavras). Dessa maneira, a alternativa (C) 
continua sendo válida e considerada CORRETA. 

 

CARGO 402: CONTADOR 
QUESTÃO Nº 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar  
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a alternativa publicada no gabarito provisório foi digitada de forma incorreta, 
sendo a alternativa correta a (E) e não a (A), conforme publicado no gabarito preliminar, por 
esse motivo fica alterado o gabarito de (A) para (E). 
 
CARGO 402: CONTADOR 
QUESTÃO Nº 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar  
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a alternativa publicada no gabarito provisório foi digitada de forma incorreta, 
sendo a alternativa correta a (A) e não a (E), conforme publicado no gabarito preliminar, por 
esse motivo fica alterado o gabarito de (E) para (A). 
 

 


