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MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

DECISÃO DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 
 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados referente ao Concurso Público 

Municipal aberto pelo Edital n.º 189/2018, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme 

disposto no item 10.4.3 do referido Edital. 

 
I 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS PARA ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

As decisões proferidas foram baseadas nas argumentações apresentadas pelos candidatos por meio dos 

recursos protocolados, que cumpriram com as disposições do item 10 do Edital de Abertura, e no 

posicionamento da Banca Examinadora.  

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de 

mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objeto de recursos nos referidos cargos, 

nos termos dos itens 10.9 e 10.10.  

 

II 
DA ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

RECURSOS ANALISADOS PELA COMISSÃO DE CONCURSOS 
 

Inscrição Nome Cargo Protocolo 

26808 KATIELLE FERREIRA LACERDA SECRETARIO(A) DE ESCOLA 69324/2018 

26828 MARIUZA ALVES ALVES SECRETARIO(A) DE ESCOLA 69161/2018 

24951 RAFAEL VIEIRA MACEDO SECRETARIO(A) DE ESCOLA 69466/2018 

25047 RODRIGO GARCIA DA SILVA SECRETARIO(A) DE ESCOLA 69237/2018 

 
 
 
 
As questões recorridas pelos candidatos supracitados seguem analisadas abaixo: 

 

CARGO: SECRETÁRIO(A) DE ESCOLA 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente deve ater-se ao fato que para considerar a questão verdadeira as duas partes da assertiva devem 
estar corretas. Claramente a finalidade da campanha não era informar o telefone da ALERJ. 
Diante a amplitude da esfera publicitária podemos considerar que uma campanha educativa, campanha 
comunitária são gêneros textuais que tem por finalidade conscientizar a respeito de um determinado assunto. No 
caso do texto utilizado na prova o objetivo do texto era conscientizar os motoristas. Para considerarmos a resposta 
da assertiva “c” como correta o texto deveria ter outro formato, haja vista que os números de telefone da ALERJ 
ficam poucos visíveis na campanha. 
Marcuschi (2011, p. 18) ao tratar sobre gênero afirma que: 
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“Na realidade, o estudo dos gêneros textuais é uma fértil área interdisciplinar, com atenção especial para 
o funcionamento da língua e para as atividades culturais e sociais. Desde que não concebamos os 
gêneros como modelos estanques nem como estruturas rígidas, mas como formas culturais e 
cognitivas de ação social corporificadas de modo particular na linguagem, veremos os gêneros como 
entidades dinâmicas (grifos).” 

 
Com base no exposto pelo autor consideramos que a campanha educativa está sendo considerada um gênero, 
pois inúmeras são as possibilidades de produção dentro da esfera publicitária.  
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A recorrente deve ater-se ao fato de a palavra “melhor”, conforme consta no dicionário Aurélio pertence às classes 
gramaticais: adjetivo de dois gêneros, advérbio e substantivo de dois gêneros. Portanto é plenamente 
possível haver o acento grave antecedente a referida palavra. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tendo em vista o novo acordo ortográfico as palavras compostas por justaposição que tenham perdido a noção de 
composição não são mais grafadas com hífen nesse caso podemos citar: mandachuva, girassol, passatempo. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O item 7 do enunciado do edital determina que a interpretação das questões é parte integrante da prova. 
Nessa senda, a alternativa correta “b” para a questão 15 não perguntou quais seriam todas as penalidades 
disciplinares dispostas no artigo 208 da Lei 2215/1991, mas sim, afirmou que a advertência, multa, suspensão 
disciplinar e demissão são penas disciplinares, como de fato são. 
A questão poderia, por exemplo, afirmar que a multa é uma pena disciplinar, ainda assim estaria correta a 
questão. 
Do que se nota, o candidato apresentou uma falha ao interpretar a questão proposta, considerando que a 
interpretação do texto  faz parte da avaliação do candidato, com base no item 7 do enunciado do edital cumulado 
com o artigo 208 da Lei 2215/1991, sendo improcedente o recurso apresentado. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A versão do Microsoft Office não era relevante na questão, pois a única alternativa que possuía todos os 
programas do pacote era a “a”, todas as demais mencionavam softwares alheios ao mesmo, como: AutoCad, 
Paint e Google. Ademais, o conteúdo programático do cargo previa “Conhecimento sobre o pacote Microsoft 
Office 2010 e 2013”, e nas duas versões o programa Access faz parte. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Vejamos uma definição básica na área de informática, a composição de um computador: “Um computador é 
composto principalmente por software que é o conjunto de programas, instruções e regras informáticas, e também 
pelo hardware que é o conjunto de componentes físicos, ou seja, tudo o que podemos tocar.”, agora vejamos a 
definição de Cooler: “é um sistema de arrefecimento usado em diversos tipos de hardwares eletrônicos com o 
objetivo de evitar a sobrecarga de calor que estes componentes geram (ventilador).” Diante do exposto, o cooler é 
essencial para o funcionamento do computador, uma peça (tangível) fundamental para a composição do 
hardware, o recurso é julgado como improcedente. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Informamos que a questão tratava de definições básicas e não pormenorizadas de cada item bem como, a 
questão não trouxe a expressão “todos os casos”. Frisa-se que, existem no mercado antivírus específicos para 
eliminação de cavalos de tróia. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente deve ater-se ao fato de que quando o enunciado se refere à frase “de acordo com a lei”, vincula 
somente o texto. Os incisos que foram utilizados nas assertivas estão na sequência referente à posição nas 
assertivas e não em conformidade com a sequência prevista na legislação. 
Outrossim, a assertiva III está incorreta, pois a Lei 9.394/1996, em seu artigo 4º, inciso III, prevê (destaque 
nosso): 
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Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia 
de: 
(...) 
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a 
todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;            
 (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
(...). 

 
Ou seja, como demonstrado na legislação, o erro na assertiva está na palavra “obrigatoriamente”, que substituiu a 
palavra “preferencialmente”, que seria a forma correta prevista na legislação. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O inciso I, do Art. 24, da Lei 9.394/1996, bem como o § 1º, do mesmo artigo, a respeito da alternativa questionada 
têm a seguinte redação: 
 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com 
as seguintes regras comuns: 
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o 
ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 
excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;            (Redação dada pela Lei 
nº 13.415, de 2017) 
(...) 
§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de 
forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de 
ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga 
horária, a partir de 2 de março de 2017.           (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

 
A banca examinadora concluiu que apenas a afirmativa “b” está correta, pois o fato de o § 1º tratar da previsão de 
ampliação da carga horária prevista no inciso I não torna a assertiva “a” correta, tendo em vista que o disposto no 
inciso I encontra-se em vigor.  
 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Assiste razão aos argumentos apresentados pelo candidato. 
 

 
III 

DOS RECURSOS INDEFERIDOS PRELIMINARMENTE 
 

O recurso infrarrelacionado foi indeferido preliminarmente, uma vez que não atendeu ao disposto no item 10.3 do 

Edital de Abertura:  

“10.3 Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura 

Municipal de Cascavel, localizado na Rua Paraná, nº 5.000, Centro – Cascavel/PR, 

CEP: 85.810-011, respeitado o horário de atendimento do Setor, dirigidos à Comissão 

Organizadora de Concursos, assinados pelo candidato e preenchidos de modo 

digitado ou datilografado” 

 

Inscrição N.º Protocolo 

24704 69359/2018 

  
Publique-se, 

 

 
Cascavel, 15 de outubro de 2018 

 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS 


