
CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 

ESTADO DO PARANÁ 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR                                    
EDITAL DE ABERTURA N.º 01.01/2017 

 
A Fundação de Apoio à UNESPAR - Campus de Paranavaí, no uso de suas atribuições legais, TORNA 

PÚBLICOS os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 16.16 do Edital de Abertura nº 01.01/2017, da 
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu - PR, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme subitem 16.7 do Edital de Abertura n° 01.01/2017, 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, e subitem 16.8, 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. 

 
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO I 
QUESTÃO N.º 35 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA   
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que esta questão está 
ANULADA, pois a fórmula apresentada na célula E5 é  =SOMA(E2:E4). Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA. 
 
CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDADE I  
QUESTÃO N.º 25 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA   
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que esta questão está 
ANULADA, pois a fórmula apresentada na célula E5 é  =SOMA(E2:E4). Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA. 
 
CARGO: RECEPCIONISTA 
QUESTÃO N.º 25 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA   
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que esta questão está 
ANULADA, pois a fórmula apresentada na célula E5 é  =SOMA(E2:E4). Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA. 

 
CARGO: TÉCNICO OPERACIONAL I 
QUESTÃO N.º 15 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA   
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que esta questão está 
ANULADA, pois a fórmula apresentada na célula E5 é  =SOMA(E2:E4). Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA. 

 
ESPECÍFICAS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO I 
QUESTÃO N.º 53 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA   
JUSTIFICATIVA: 

OLIVEIRA, D.P.R. Fundamentos da Administração: conceitos e práticas essenciais. São Paulo: Atlas, 2009.   
Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA. 
 

CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 62 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que, dentre as 
elencadas, somente a alternativa (C) apresenta uma situação inadequada para a comunicação por meio do gênero bilhete: “Informar a 
chefia imediata sobre a necessidade de faltar ao trabalho por motivo de uma viagem familiar a ser realizada dentro de 10 (dez dias).” 
Dessa maneira, informamos que se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (D) para (C). 

 
CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 66 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que, conforme o 
Manual de Comunicação Escrita do Estado do Paraná, disponível em < 
http://www.escoladegestao.pr.gov.br/arquivos/File/2014/pp_manual_web.pdf>, “Portaria é um ato administrativo expedido por autoridade 
do poder público com a finalidade de delegar competência, designar membros de comissões, dar instruções ou determinações de leis e 

            Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a questão não 
possui alternativa correta, já que estrutura organizacional pode ser definida como tarefas, linhas de autoridade, subordinação e 
responsabilidade, comunicações e recursos, conforme Oliveira (2009, p.131) e Chiavenato (2008, p.360).  
Fontes: CHIAVENATO, I. Administração geral e pública Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 



serviços.” (p. 85). Dessa maneira, informamos que se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (B) para (A). 
 

CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 67 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que  que, conforme o 
Manual de Comunicação Escrita do Estado do Paraná, disponível em < 
http://www.escoladegestao.pr.gov.br/arquivos/File/2014/pp_manual_web.pdf>,  despacho “É a emissão de decisão, pela autoridade, 
dando encaminhamento ou solução a um pedido. Os despachos podem ser sucintos (Aprovo, Autorizo, Indefiro, De acordo, Para 
providências etc.) ou detalhados.” (p. 68). Dessa maneira, informamos que se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (A) 
para (D). 

 
CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 68 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que  que, conforme o 
Manual de Comunicação Escrita do Estado do Paraná, disponível em < 
http://www.escoladegestao.pr.gov.br/arquivos/File/2014/pp_manual_web.pdf>,  “Circular é um documento com mensagem de caráter 
uniforme, endereçada a diversos destinatários, para transmitir avisos, ordens ou instruções. Pode ser impressa e afixada em edital ou 
encaminhada por correio eletrônico (e-mail).” (p. 47).   
Dessa maneira, informamos que se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (D) para (B). 

 
CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 69 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que, conforme o 
Manual de Comunicação Escrita do Estado do Paraná, disponível em < 
http://www.escoladegestao.pr.gov.br/arquivos/File/2014/pp_manual_web.pdf>, “Declaração é um ato afirmativo da existência ou não de 
um direito ou de um fato. Pode ser manifestada em causa própria ou referir-se a outra pessoa.” (p. 59). Dessa maneira, informamos que 
se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (B) para (A). 
 
CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 71 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que, conforme o 

Manual de Redação da Presidência da República, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm>, o pronome 

de tratamento Vossa Excelência não se aplica a vereadores em geral. Dessa maneira, informamos que se mantém a questão, porém 
altera-se o gabarito de (A) para (D). 

 
CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 72 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que, conforme o 

Manual de Redação da Presidência da República, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm>, o pronome 

de tratamento adequado para deputados federais é Vossa Excelência. O mesmo manual destaca que “Embora se refiram à segunda 
pessoa gramatical (à pessoa com quem se fala, ou a quem se dirige a comunicação), [os pronomes de tratamento] levam a concordância 
para a terceira pessoa. Da mesma forma, os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sempre os da terceira 
pessoa [...]”. Dessa maneira, informamos que se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (D) para (C). 

 
CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 73 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que, conforme o 

Manual de Redação da Presidência da República, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm>, o pronome 

de tratamento adequado para deputados federais é Vossa Excelência. O mesmo manual destaca que “Embora se refiram à segunda 
pessoa gramatical (à pessoa com quem se fala, ou a quem se dirige a comunicação), [os pronomes de tratamento] levam a concordância 
para a terceira pessoa”. Acrescente-se que, conforme a norma padrão culta da Língua Portuguesa, ao se referir a determinada 
autoridade, utiliza-se a forma pronominal “Sua” em lugar de “Vossa”. 
Dessa maneira, informamos que se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (C) para (B). 

 
CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 74 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que, conforme o 
Manual de Redação da Presidência da República, disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm>, o vocativo 
adequado aos juízes é “Senhor Juiz”. Dessa maneira, informamos que se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (B) para 
(A). 
 

 
CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 75 



RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que conforme a obra 
“Gestão de Documentos e Arquivística”, escrita por Zelia Frebeiger, disponível em,  
http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/Livros%20Curso%20Servi%C3%A7os%20P%C3%BAblicos/M%C3%B3dulo%20I/Livro%20Gestao%20de%20Doc

umentos%20e%20Arquivistica/Livro%20Gestao%20de%20Documentos%20e%20Arquivistica.pdf, segundo a Teoria das Três Idades, os arquivos 
classificam-se em:  
 

“Correntes: conjunto de documentos atuais, em curso, que são objeto de consultas e pesquisas frequentes. 
Temporários: conjunto de documentos oriundos de arquivos correntes que aguardam remoção para depósitos temporários. 
Permanentes: conjunto de documentos de valor histórico, científico ou cultural que devem ser preservados indefinidamente.”  (p. 32).  
 
Dessa maneira, informamos que se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (A) para (B). 

 
CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 76 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que conforme a obra 
“Gestão de Documentos e Arquivística”, escrita por Zelia Frebeiger, disponível em: 
http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/Livros%20Curso%20Servi%C3%A7os%20P%C3%BAblicos/M%C3%B3dulo%20I/Livro%20Gestao%20de%20Doc

umentos%20e%20Arquivistica/Livro%20Gestao%20de%20Documentos%20e%20Arquivistica.pdf, os documentos classificam-se, pela natureza do 
assunto em: 
“a) Ostensivos – documentos cuja divulgação não prejudica a administração.  
b) Sigilosos – documentos de conhecimento, custódia e divulgação restrita” (p.26). 
 
Dessa maneira, informamos que se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (B) para (C). 
 
CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 77 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que conforme 
informação prestada pela Agência Nacional de Comunicação (Anatel)  em 
<http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalPaginaEspecial.do?codItemCanal=477>: “O Código de Seleção de Prestadora (CSP) identifica 
uma empresa que pode executar ligações de longa distância nacionais ou internacionais. O código tem o formato padronizado de dois 
caracteres numéricos que devem ser digitados pelo usuário antes do código de área da localidade.” Ademais, como consta das 
propagandas das próprias operadoras de telefonia, os preços variam de acordo com a prestadora do serviço selecionada na origem e a 
prestadora do terminal telefônico de destino. 
 
Dessa maneira, informamos que se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (C) para (D). 

 
CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 78 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que conforme 
informação prestada pela Agência Nacional de Comunicação (Anatel) em http://www.anatel.gov.br/setorregulado/codigos-
nacionais/codigos-nao-geograficos/0800-autorizados, o código 0800 “Trata-se de Código Não Geográfico onde a chamada é franqueada 
ao usuário originador, sendo todos os custos da ligação assumidos pelo assinante do serviço recebedor dessas ligações.” Dessa 
maneira, informamos que se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (D) para (C). 
 
CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 79 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que para uma ligação 
da Argentina para o Brasil deve-se incluir o código de longa distância internacional (00), o prefixo do país (55), o código de área e o 
número de telefone. Em se tratando da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, cujo código de área é 45 e o telefone é 35218100, a forma 
correta de discagem é: 00554535218100. Dessa maneira, informamos que se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (C) 
para (B). 

 
CARGO: RECEPCIONISTA  
QUESTÃO N.º 80 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO 
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que os códigos para 
Discagem Direta Internacional (DDI) para a Argentina e o Paraguai são, respectivamente, 54 e 595. Dessa maneira, informamos que se 
mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (B) para (D). 

 
CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA I 
QUESTÃO N.º 50 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA  
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a questão 
apresenta mais de uma alternativa correta, sendo as alternativas (B) e (D). Dessa maneira, informamos a questão está ANULADA. 

 
CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA I 
QUESTÃO N.º 76 

http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/Livros%20Curso%20Servi%C3%A7os%20P%C3%BAblicos/M%C3%B3dulo%20I/Livro%20Gestao%20de%20Documentos%20e%20Arquivistica/Livro%20Gestao%20de%20Documentos%20e%20Arquivistica.pdf
http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/Livros%20Curso%20Servi%C3%A7os%20P%C3%BAblicos/M%C3%B3dulo%20I/Livro%20Gestao%20de%20Documentos%20e%20Arquivistica/Livro%20Gestao%20de%20Documentos%20e%20Arquivistica.pdf
http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/Livros%20Curso%20Servi%C3%A7os%20P%C3%BAblicos/M%C3%B3dulo%20I/Livro%20Gestao%20de%20Documentos%20e%20Arquivistica/Livro%20Gestao%20de%20Documentos%20e%20Arquivistica.pdf
http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/Livros%20Curso%20Servi%C3%A7os%20P%C3%BAblicos/M%C3%B3dulo%20I/Livro%20Gestao%20de%20Documentos%20e%20Arquivistica/Livro%20Gestao%20de%20Documentos%20e%20Arquivistica.pdf


RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA  
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a questão 
apresenta mais de uma alternativa correta, sendo as alternativas (B) e (D). Dessa maneira, informamos que a questão está 
ANULADA.  
 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
CARGO: CONTADOR I e ANALISTA LEGISLATIVO I 
QUESTÃO N.º 26 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA  
JUSTIFICATIVA: 

  Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o termo 
“compreensão” utilizado na alternativa (D) está incorreto. Nesse caso, o correto seria o termo “compressão”. Dessa maneira, 
informamos que a questão está ANULADA. 

 
ESPECÍFICAS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
CARGO: CONTADOR I 
QUESTÃO N.º 44 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA  
JUSTIFICATIVA: 

  Prezado candidato, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a mesma exige do 
candidato o conhecimento sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e sobre a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). 
 

Sobre a terceira assertiva, o artigo 4º, § 1
o
, estabelece que: 

 

 “Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores 
correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que 
se referirem e para os dois seguintes.” grifo nosso 

FONTE:  
BRASIL (2000). Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm>. 
 
 Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA. 

 
CARGO: CONTADOR I 
QUESTÃO N.º 45 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA  
JUSTIFICATIVA: 

  Prezado candidato, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a mesma exige do 
candidato o conhecimento sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA), Plano Plurianual PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e sobre a 
Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
 

Sobre a terceira assertiva, o artigo 5º, § 1
o
, estabelece que: 

 

 “É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.” grifo nosso 
 
 

FONTE: BRASIL (2000). Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm>. 

 
Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA. 

 
CARGO: CONTADOR I 
QUESTÃO N.º 49 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA  
JUSTIFICATIVA: 

  Prezado candidato, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a mesma exige do 
candidato o conhecimento sobre as Modalidades de Licitação previstas nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002. 
 
Sobre a classificação dos conceitos das modalidades de licitação a questão não apresenta alternativa CORRETA. 
 
FONTE: BRASIL (1993). Licitações e Contratos da Administração Pública. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>. 

 

BRASIL (2002). Modalidade de Licitação denominada Pregão. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10520.htm>. 
 

Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA. 
 
 

Foz do Iguaçu, 08 de fevereiro de 2018. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10520.htm

