
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU/PR 
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2022 

 
 

JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU 
ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
 
De acordo com o Edital de Abertura 01/2022, que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes, 
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem 
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em 
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. Não serão 
computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 
 

 
NÍVEL MÉDIO 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL I 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava que, considerando a correta grafia, assinale a 
alternativa cujos vocábulos preenchem, respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 01, 04, 05 e 23. 
Portanto, não há nenhum problema quanto à formulação da questão, visto que nela estão contidos todos os itens 
necessários para sua resposta: o objeto da questão, a indicação das linhas que deveriam ser preenchidas e a 
necessidade de verificar a correta grafia. 

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicitava que: caso o termo brasileiros (l. 09) fosse passado 
para o singular, quantas outras palavras deveriam ser alteradas para manter a correção do período? Sendo 
indicada a alternativa B como correta - Duas alterações. Observe-se: Uma pesquisa da consultoria Opinion Box, 
realizada em 2021, mostrou que os brasileiros tem o assunto bastante presente. COM A ALTERAÇÃO: Uma 
pesquisa da consultoria Opinion Box, realizada em 2021, mostrou que os brasileiros têm o assunto bastante 
presente. Portanto, ocorre a alteração do determinado e da forma verbal do período. 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão está clara, objetivamente construída e de acordo com o 
conteúdo programático. Além disso, não há argumentos por parte do recurso para serem contestados. 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão está clara, objetivamente construída e de acordo com o 
conteúdo programático. Além disso, não há argumentos por parte do recurso para serem contestados. 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão está clara, objetivamente construída e de acordo com o 
conteúdo programático. Além disso, não há argumentos por parte do recurso para serem contestados. 

 
QUESTÃO: 08 - ANULADA. - A questão solicitava que fosse assinalada a alternativa cujos vocábulos, retirados 
do texto, fossem acentuados em virtude da mesma regra. 
A) Inacreditáveis – supérfluos. 
B) Está – rótulos. 
C) Aí – país. 
D) Econômico – diminuíram. 



E) Sustentável – lâmpadas.  
De fato, há duas alternativas consideradas corretas: A e C. 

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que "Entre os vocábulos abaixo listados, retirados 
do texto, assinale o único que tem o mesmo número de letras e de fonemas”. Portanto, não era objeto da questão 
o uso, a grafia ou o som das letras, mas sim a relação entre letras e fonemas. A alternativa D) Brasileiros é a única 
palavra que atende ao que pede o enunciado. 

 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicitava que: "Em relação à frase “No geral, 81% das 
pessoas manifestam sentir maior satisfação na compra quando sabem que o produto é sustentável.” (l. 26-27), 
poder-se-ia inferir que: I. Poucas pessoas se satisfazem com produtos sustentáveis. II. Produtos sustentáveis 
geralmente causam maior satisfação naqueles que os compram e consomem. III. A maioria das pessoas 
consomem produtos sustentáveis. Em relação à assertiva I, não está de acordo com as informações contidas no 
fragmento, pois, no universo de 100% das pessoas, 81% manifestam sentir maior satisfação na compra quando 
sabem que o produto é sustentável. A assertiva, por sua vez, diz que poucas pessoas se satisfazem com esses 
produtos, portanto exatamente o contrário. 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão iniciava dizendo que: "Podemos evidenciar a presença da 
autora no texto a partir de marcas expressas na linguagem utilizada no texto. Nesse sentido, assinale a alternativa 
em que se verifique essa ocorrência.”, ou seja, o candidato deveria verificar dentre as opções apresentadas em 
qual delas a autora se incluía na afirmação, através de marcas linguísticas ali presentes. Portanto, o enunciado é 
claro, objetivo e de acordo com o que o programa da prova previa. 

 
CARGO(S): SECRETÁRIO DE ESCOLA NÍVEL I 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que, no que se refere à ortografia, fosse assinalada 
a alternativa que preencheria, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 30, 36 e 37. Quanto ao 
vocábulo 'habitat', observa-se em Cegalla, pág. 149: "Plural de substantivos estrangeiros - Substantivos ainda não 
aportuguesados devem ser escritos como na língua original, acrescentando-lhes um 's' (exceto quando terminarem 
em 's' ou 'z')." O próprio autor traz o vocábulo em questão como exemplo. Soma-se a isso, ainda, o fato de essa 
palavra já estar listada no VOLP - Vocabulário Orográfico da Língua Portuguesa, o qual também informa seu plural:  
Resultados encontrados 

Palavra   

Habitat s. m. 2n. lat. Estrangeira  

Hábitat s. m.; pl. hábitats  

Habitatividade s. f.  

Habitativo adj.  
 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'D'. MANTIDA - A questão solicitava que, quanto à flexão dos 
verbos haver e poder fosse assinalada a alternativa que completasse corretamente as lacunas pontilhadas das 
linhas 02 e 23, tendo sido indicada a alternativa D - houver e podem. Observe, na linha 02 - À medida que os 
resíduos plásticos proliferam em todo o mundo, uma questão essencial permanece sem resposta: que danos, se 
............, eles causam à saúde humana? Nesse caso, pelo fato do verbo HAVER está empregado com o sentido 
de existir, ele deve ser dito como impessoal, sendo empregado na 3ª pessoa do singular. Na frase, constata-se 
uma oração que não tem sujeito, constituindo-se na enunciação pura e absoluta de um fato, através do predicado, 
no qual o conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. Por tal razão, o verbo flexiona na 3ª pessoa do singular. 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicitava que: "Nas linhas 01 e 28, À medida que é um 
elemento coesivo que denota _______________, podendo ser substituído, em ambos os casos, por 
______________, sem que haja alteração de sentido. Tendo recebido como resposta a alternativa A - 
proporcionalidade – Ao passo que, conforme o próprio recurso sugere. 
 

QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que – Considerando que as palavras podem 
assumir classes gramaticais diferentes das que têm no texto, assinale a alternativa cujo vocábulo salientado, em 
outro contexto, poderia ser classificado como verbo.  
A) Os resíduos plásticos proliferam em todo o mundo (l. 01). 
B) A preocupação se concentrou na segurança dos frutos do mar (l. 04). 
C) Os amantes de frutos do mar poderiam consumir até 11 mil partículas de plástico por ano comendo 
mexilhões (l. 06-08). 
D) Uma equipe da Universidade de Plymouth, no Reino Unido, decidiu comparar a ameaça de comer 
mexilhões selvagens contaminados na Escócia (l. 12-13). 
E) A busca por possíveis danos causados pelo plástico começou com estudos em animais (l. 26). 



O gabarito indica a alternativa D como correta - o vocábulo “ameaça” no contexto é um substantivo, em outro 
contexto poderia ser uma forma verbal. Já na alternativa postulada como também correta - E, o vocábulo “estudos” 
é um substantivo, entretanto somente poderia ser considerado forma verbal se não estive no plural. Da forma como 
a palavra está escrita, ela apenas e somente ocupa a classe gramatical de substantivo. Além disso, em nenhum 
momento o enunciado dizia que para análise deveriam ser feitas alterações na grafia. 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicitava a análise “quanto à estrutura e formação de 
palavras, avalie as assertivas que seguem a respeito da palavra enraizados (l. 19): 
I. É formada pelo acréscimo de um prefixo e um sufixo ao radical raiz. 
II. Não possui desinência de gênero e/ou de número. 
III. O processo responsável pela sua formação é chamado Composição”. 
A assertiva III está incorreta, visto que o processo de formação de palavras que se vale do acréscimo de prefixos 
e sufixos ao radical visando à construção de outro vocábulo é denominado Derivação e não Composição. 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava que: Caso na frase: “Os mariscos eram uma 
preocupação especial, porque, no caso deles, ao contrário dos peixes, comemos o animal inteiro – estômago, 
microplásticos e tudo” (l. 04-06), a palavra mariscos fosse passada para o singular, quantos outros vocábulos 
deveriam sofrer alteração no período para fins de concordância? Observe-se a frase com a alteração proposta: O 
marisco ERA uma preocupação especial, porque, no caso DELE, ao contrário dos peixes, comemos o animal 
inteiro – estômago, microplásticos e tudo. O vocábulo que se sugere a alteração não participa da contagem em 
virtude do que diz no enunciado - QUANTO OUTROS. E a expressão 'dos peixes' não se refere aos mariscos. 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que: "Em relação à frase retirada do texto: “A 
conclusão: as pessoas podem ingerir mais plástico durante o jantar, inalando ou ingerindo pequenas e invisíveis 
fibras plásticas flutuando no ar ao redor ou fibras de suas próprias roupas, tapetes e estofados, do que comendo 
os mexilhões”, fossem avaliadas as afirmações que seguem: 
I. A forma verbal podem poderia ser substituída por devem, sem causar incorreção ao sentido da frase. 
II. O pronome suas informa que as roupas, tapetes e estofados pertencem às pessoas. 
III. A substituição da palavra os por parcos provocaria alteração de sentido. 
Quanto à primeira afirmação, ela é incorreta, visto que a forma verbal DEVEM introduz na frase a ideia de 
obrigatoriedade, enquanto que PODEM insere a ideia de possibilidade. Portanto, a troca de um pelo outro altera o 
sentido. 
 

 
MATÉRIA: RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL I 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme argumentação dos recursos, a aplicação da lei de Morgan, 
que nega uma disjunção, é equivalente à conjunção das negações. Assim, negar Carolina é professora ou ciclista, 
é equivalente a negar Carolina é professora ou negar que Carolina é ciclista, que pode ser também escrito como 
Carolina não é professora ou é secretário, o que remete à composição dos predicados associados à negação da 
ação estabelecida pelo verbo associado ao sujeito simples. 

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'. O candidato não apresenta uma argumentação que valide a 
identificação de que o enunciado da questão compromete a solução de algum dos temas abordados no programa 
apresentado no edital do concurso. 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. Recurso indeferido, o candidato não apresenta uma argumentação que 
valide a identificação de que o enunciado da questão compromete a solução de algum dos temas abordados no 
programa apresentado no edital do concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'A'. A tabela-verdade da alternativa D é uma contingência. 

 

 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'C'. Não foi apresenta uma argumentação que valide a identificação de que 
o enunciado da questão compromete a solução de algum dos temas abordados no programa apresentado no edital 
do concurso. 
 

 
CARGO(S): SECRETÁRIO DE ESCOLA NÍVEL I 

 

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. O enunciado solicita a identificação de uma fórmula tautológica entre 
as alternativas. Sendo assim, supõe-se a análise de todos os valores lógicos possíveis. Como temos duas 
possibilidades, então pressupõem-se o estudo das 4 e 8 combinações possíveis, conforme o número de 
proposições, respectivamente, duas ou três.  

 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'E'. A identificação apontada no recurso não impede a análise do solicitado 
do ponto de vista da lógica de interpretação do quantificador existencial, uma vez que o predicado a ser analisado 
se refere à propriedade de iniciar com uma consoante, e o argumento apontado não está associado ao primeiro 
caractere das palavras das alternativas. 

 
QUESTÃO: 19 - ANULADA. Recurso deferido. A questão está anulada, pois o erro de edição na palavra 
“constante”, presente no enunciado, deveria ser “consoantes”, o que compromete a solução da questão. 
 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL I 

 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'A'. A banca indefere o recurso, pois o fato de não estar mencionado "pré-
escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade", na mesma alternativa, não invalida a questão, 
até porque a educação infantil ofertada em creche (ou equivalentes) é para crianças até os três anos de idade, o 
que está correto, conforme preconiza a legislação. 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'B'. A banca indefere o recurso, pois o candidato não trouxe elementos de 
argumentação contra a questão. 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'C'. A banca indefere o recurso, pois de acordo com a BNCC: Escuta, fala, 
pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas 
com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu 
corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a 
interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais 
recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu 
veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças 
possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação 
em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as 
múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social 
(pg. 42). 

 



 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca indefere os recursos, pois de acordo com o PNE, Meta 01, as 
alternativas A, B, C e E estão corretas, conforme segue abaixo as estratégias: 
Alternativa A: 1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes 
de assistência social na área de educação, com a expansão da oferta na rede escolar pública (correta). 
Alternativa B: 1.8) promover a formação inicial e continuada dos(as) profissionais da educação infantil, garantindo, 
progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior (correta). 
Alternativa C: 1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas, procedimentos e prazos para 
definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches (correta). 
Alternativa E: 1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para 
a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda 
manifestada (correta). 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca indefere o recurso, pois, de acordo com o art. 4º, inciso V, 
trata-se de garantia (e não possibilidade) aos profissionais no exercício da docência, de período reservado a 
estudos, planejamento e avaliação do trabalho didático (não mencionado na assertiva), incluído (e não excluído) 
em sua carga horária de trabalho. A assertiva estava incorreta e incompleta de acordo com a lei. 
 

 
CARGO(S): SECRETÁRIO DE ESCOLA NÍVEL I 

 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'A'. A banca indefere o recurso, pois, de acordo com a LDBEN, não são 
somente aspectos físico e social, e sim aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade. 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca indefere o recurso, pois baseou-se em lei divulgada em Edital 
de Abertura. 
 

 
MATÉRIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL I 

 

 
QUESTÃO: 33 – ANULADA. Após análise da comissão, decide-se por anulação da questão em razão de previsão 
contratual.  

 
QUESTÃO: 34 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'A' PARA ALTERNATIVA 'E'. Todas as partes sobre 
as teorias da aprendizagem estão corretas e não somente a primeira. Sendo assim, a alternativa correta é a "E". 

 
QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'A'. A banca indefere o recurso, pois de acordo com Moran (2018), a 
metodologia ativa se caracteriza pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo 
desenvolvida por meio de métodos ativos e criativos, centrados na atividade do aluno, com a intenção de propiciar 
a aprendizagem. Portanto, o enunciado está claro quando solicita marcar a alternativa incorreta (EXCETO). 

 
QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca indefere o recurso, pois o próprio capítulo do livro trata sobre 
a  "Aprendizagem personalizada", de como é a personalização no ponto de vista dos alunos, no ponto de vista dos 
professores, como é seu processo e suas diversas formas e modelos de personalização, ou seja, aprendizagem 
personalizada. 

 
QUESTÃO: 45 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'D'. A banca defere os 
recursos apresentados, pois houve um erro de digitação na frase "Conceber e fazer ouvir (correto: evoluir) os 
dispositivos de diferenciação. Por esse motivo, há somente duas assertivas corretas. E a alternativa correta é "D". 
  
 
 
 
 
 
 



 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL I 

 

 
QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 47 tem como tema, um dos itens do programa publicado no 
edital deste certame para a prova de conhecimentos gerais, cito: organização política e territorial, divisão política, 
regiões administrativas, regionalização do IBGE, hierarquia urbana, símbolos, estrutura dos poderes, fauna e flora 
locais, hidrografia e relevo, matriz produtiva, matriz energética e matriz de transporte, unidades de conservação, 
história e geografia do Estado, do Município e da região que o cerca e utiliza como fonte o site oficial da Prefeitura 
Municipal de Foz do Iguaçu. Nesse sentido, o questionamento se refere aos limites do Município de Foz do Iguaçu, 
utilizando a mesma terminologia utilizada no Site da Prefeitura. Assim, são limites do Município de Foz do Iguaçu: 
Ao Norte com o município de Itaipulândia, ao Sul com Puerto Iguazú (Argentina), a Leste com os municípios de 
Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu e a Oeste com Ciudad del Este (Paraguai). 
 

 
MATÉRIA: ESTATUTO DO SERVIDOR 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL I 

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente no programa 
divulgado através do Anexo VI – Programas – Prova Base, do Edital do presente certame, em data de 04 de julho 
de 2022. Inicialmente, destacamos que, de acordo com o item 17.21 do Edital do presente certame, os candidatos 
poderiam impugnar o referido Edital no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação. Dessa forma, 
a inscrição dos candidatos no presente concurso pressupõe que tomaram o conhecimento de todas as normas 
nele previstas e que assumiram o compromisso de aceitar as condições de sua realização de acordo com o Edital, 
conforme está previsto no item 3.1.19, daquele diploma. Salientamos que, no programa divulgado através do Anexo 
VI, para o cargo de Nível Médio, de Professor de Educação Infantil Nível I, traz apenas como programa a Lei 
Complementar nº 17/1993 - Estatuto do Servidor Municipal, senão vejamos: 
NÍVEL MÉDIO COMPLETO ESTATUTO DO SERVIDOR 
CARGO 02: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL I 
PROGRAMA: 1. Lei Complementar nº 17/1993 - Estatuto do Servidor Municipal. (Grifamos) 
Como podemos constatar, para prova sobre o Estatuto do Servidor, prevista para o cargo de Professor de 
Educação Infantil Nível I, não existe como conteúdo do programa outra legislação além do Estatuto do Servidor 
Municipal. Destacamos, por oportuno que, de acordo com o Art. 47 da Lei Orgânica do Município de Foz de Iguaçu, 
a alteração do Regime Jurídico do Servidores somente pode ser objeto de Lei Complementar. Portanto, uma lei 
ordinária não tem o condão de alterar um dispositivo de Lei Complementar, ou seja, uma lei complementar, 
somente, poderá ser alterada através de outra lei complementar. A questão 26 foi embasada na Lei Complementar 
Municipal nº 17/1993, que dispões sobre o novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Foz do Iguaçu, e 
o Art. 100, que serviu de base para a elaboração da redação da questão 26, ora recorrida, assim dispõe: “Art. 100 
Além do vencimento básico e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes 
gratificações e adicionais: (Redação dada pela Lei Complementar nº 175/2011) 
I - gratificação de função; 
II - gratificação de férias; 
II - adicional de 1/3 de férias; (Redação dada pela Lei Complementar nº 286/2018) 
III - gratificação por hora extraordinária de trabalho; 
III - gratificação por trabalho noturno; (Redação dada pela Lei Complementar nº 78/2002) 
IV - gratificação por hora-aula extraordinária; 
IV - gratificação por atividade insalubre, perigosa ou penosa; (Redação dada pela Lei Complementar nº 78/2002) 
V - gratificação por trabalho noturno; 
V - gratificação pelo exercício do cargo em escola ou classe de educação especial ou reabilitação de 
excepcionais; (Redação dada pela Lei Complementar nº 78/2002) 
VI - gratificação por atividade insalubre, perigosa ou penosa; 
VI - gratificação de décimo-terceiro vencimento; (Redação dada pela Lei Complementar nº 78/2002) 
VII - gratificação pelo exercício do cargo em escola ou classe de educação especial de educação ou reabilitação 
de excepcionais; 
VII - gratificação por encargos especiais. (Redação dada pela Lei Complementar nº 78/2002) 
VIII - gratificação de décimo-terceiro vencimento; (Suprimido por força da Lei Complementar nº 78/2002) 
VIII - adicional por hora extraordinária de trabalho; (Redação dada pela Lei Complementar nº 175/2011) 
IX - gratificação por encargos especiais. (Suprimido por força da Lei Complementar nº 78/2002) 



IX - prêmio por desempenho, individual ou institucional, na forma da lei. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 175/2011) 
§1º - As gratificações de que tratam os incisos III, V e VI integrarão o provento de aposentadoria, na forma prevista 
em lei. 
§2º - As gratificações previstas nos incisos I, II, IV e IX, não integrarão o provento de inatividade. 
§3º - A gratificação de que trata o inciso I, integrará o provento de aposentadoria, desde que percebida, em 
qualquer época, por um período igual ou superior a 60 (sessenta) meses, sendo que destes, no mínimo, 36 (trinta 
e seis) meses continuados e ininterruptos, sob a égide do regime instituído por esta Lei Complementar. 
Parágrafo Único. As gratificações previstas neste artigo não integrarão o provento de aposentadoria. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 78/2002. ” (Grifamos) 
Como podemos constatar, a redação do inciso V, que estabelece a gratificação pelo exercício do cargo em 
escola ou classe de educação especial ou reabilitação de excepcionais foi dada pela Lei Complementar nº 
78/2002, não sofreu revogação ou modificação de redação daquele inciso. Portanto, improcedente o recurso, 
ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, visto que as assertivas I, II e III estão corretas, segundo o 
Art. 100 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Foz do Iguaçu.  
 

 
CARGO(S): SECRETÁRIO DE ESCOLA NÍVEL I 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente no programa 
divulgado através do Anexo VI – Programas – Prova Base, do Edital do presente certame, em data de 04 de julho 
de 2022. Inicialmente, destacamos que, de acordo com o item 17.21 do Edital do presente certame, os candidatos 
poderiam impugnar o referido Edital no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação. Dessa forma, 
a inscrição dos candidatos no presente concurso pressupõe que tomaram o conhecimento de todas as normas 
nele previstas e que assumiram o compromisso de aceitar as condições de sua realização de acordo com o Edital, 
conforme está previsto no item 3.1.19, daquele diploma. Destacamos que, no programa divulgado através do 
Anexo VI, para Nível Médio, que traz como programa a Lei Complementar nº 17/1993 - Estatuto do Servidor 
Municipal, foi omitido o cargo de Secretário de Escola Nível I. Entretanto, no Anexo II - Quadro Demonstrativo de 
Provas, item 1, foram divulgados os componentes das provas e o caráter (C=Classificatório, C/E=Classificatório-
Eliminatório) de cada uma (Vide quadro anexo). Assim, para o cargo de Secretário de Escola Nível I teriam as 
seguintes provas e respectivas quantidades de questões, senão vejamos: 
Língua Portuguesa (C/E)*  ............................... 10 
Raciocínio Lógico (C/E)*  ................................. 10 
Noções de Informática (C/E)* ........................... 05 
Legislação/Estrutura e Funcionamento (C/E)* ..10 
Estatuto do Servidor (C)*  ..................................01 (Grifamos) 
Conhecimentos Específicos (C/E) .....................14 
Como podemos constatar, a prova sobre o Estatuto do Servidor, também, estava prevista para o cargo de 
Secretário de Escola Nível I. 
Nota-se que o sinal de asterisco, ainda, destacou que as matérias assinaladas compõem a Prova Base. 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “A” como resposta certa, visto que apenas as 
assertivas I e III estão corretas, segundo o Art. 87 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Foz do 
Iguaçu.  



 

 

 
MATÉRIA: NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 
CARGO(S): SECRETÁRIO DE ESCOLA NÍVEL I 

 

 
QUESTÃO: 33 - ANULADA. Segundo a ajuda oficial do Google sobre o tema, disponível em 
https://support.google.com/mail/answer/118708?hl=pt-BR, "É possível criar marcadores que armazenam seus e-
mails. Adicione quantos marcadores quiser a um e-mail". Isso posto, a alternativa E, dada como gabarito, não pode 
ser considerada como incorreta, fazendo com que nenhuma das alternativas atenda o proposto no enunciado. 
Desse modo, anula-se a questão. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
CARGO(S): SECRETÁRIO DE ESCOLA NÍVEL I 

 

 
QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 41 tem como tema um dos itens do programa publicado no 
edital deste certame para a prova de conhecimentos gerais, cito: Conhecimentos sobre as atividades de Secretaria 
de Escola e utilizo como fonte: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/tecnicas.pdf. Assim, a referida 
questão arguia sobre as atribuições de um Secretário Escolar e apresentava três assertivas: A assertiva II - Emitir 
parecer sobre a avaliação realizada com os estudantes é uma atribuição do corpo docente e da coordenação, ou 
seja, está incorreta. A assertiva III - Expedir diplomas e certificados é uma das principais atribuições de um 
Secretário Escolar, ele faz a expedição e assina juntamente com o Diretor, assim como a assertiva I - Supervisionar 
a entrada e a saída de documentos na abertura e no encerramento do ano ou semestre, mesmo que na assertiva 
contenha um erro de grafia na palavra letivo, esse não compromete a interpretação geral da assertiva.  

 
QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 42 tem como tema um dos itens do programa publicado no 
edital deste certame para a prova de Conhecimentos Gerais, cito: Correspondência oficial e utiliza como fonte: 
KASPARY, Adalberto. Redação Oficial: normas e modelos, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. Assim, são 
características das circulares: tem como objetivo o ordenamento do serviço; são utilizadas para divulgar matérias 
de interesse geral; são um tipo de correspondência multidirecional, pois embora de redação única, são destinadas 
a vários destinatários. Portanto, todas as assertivas estão corretas. 
 
 
 



 
QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 44 tem como tema, um dos itens do programa publicado no 
edital deste certame para a prova de conhecimentos gerais, cito: Correspondência oficial e utiliza como fonte o 
Manual de Redação da Presidência da República: http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-
de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf. Segundo o referido Manual, a redação oficial 
deve se caracterizar por: clareza e precisão; objetividade; concisão; coesão e coerência; impessoalidade; 
formalidade e padronização; e uso da norma padrão da língua portuguesa. Assim, todas as assertivas estão 
corretas. 
   

 
NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NÍVEL II 

 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão dizia: "No que tange ao uso de acentos gráficos em 
vocábulos da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas 
pontilhadas do título e das linhas 08, 26 e 36”. Assim sendo, deveria ser observado o texto e o título, conforme 
indicado no enunciado, estando, pois, aí dispostas as quatro lacunas, as quais deveriam ser corretamente 
preenchidas pelas palavras corretamente grafadas indicadas na alternativa A. 

 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicitava que fossem analisadas as assertivas que seguem, 
relativamente a propostas de substituição, de supressão e de inserção de vocábulos no texto: 
I. Substituição de uma década (l. 04) por dez anos. 
II. Supressão do vocábulo ‘dificilmente’ (l. 11). 
III. Inserção de eu imediatamente após dizem que (l. 27). 
Observe-se que o objeto da questão não apenas trata de substituição vocabular simplesmente, mas sim de medir 
a capacidade do candidato de interpretar partes do texto, avaliar a construção de frases (período simples e 
composto) no que tange às partes que lhe são concernentes. Ou seja, verificar as relações morfossintáticas no 
âmbito das frases, além de apenas substituir vocábulos ou expressões. Portanto, são conteúdos previstos no edital 
e que garantiriam o domínio de conhecimento das estratégias no trato da Língua Portuguesa. 

 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicitava que: Em relação à frase: “Mais da metade dos 10 
mil jovens entrevistados em um estudo global publicado em dezembro passado no The Lancet concordou com a 
afirmação: ‘a humanidade está condenada’. Quase metade dos entrevistados disse que as preocupações com o 
estado do planeta interferem no sono, na capacidade de estudar, brincar e se divertir”, retirada do texto, fossem 
avaliadas as assertivas: 
I. A partir da leitura do fragmento é possível inferir que mais de 5.000 jovens discordaram da afirmação de que a 
humanidade está condenada. 
II. O uso do vocábulo Quase atribui à informação ideia de quantidade aproximada. 
III. Os termos mais da metade e Quase metade são expressões que se referem ao mesmo número de jovens 
entrevistados. Relativamente à assertiva III - Os termos mais da metade e Quase metade são expressões que se 
referem ao mesmo número de jovens entrevistados. Esta está incorreta, pois no fragmento diz: "Mais da metade 
dos 10 mil jovens entrevistados em um estudo global...", ou seja, mais de 5.000 jovens foram entrevistados; já a 
assertiva afirma:  Quase metade dos entrevistados, ou seja, menos de 5.000 jovens. Portanto, são expressões que 
têm diferença quanto ao número de jovens a que se referem - uma mais de 5.000, outra menos de 5.000. 

 

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicitava que fossem avaliadas as seguintes propostas de 
reescrita do seguinte fragmento do texto: “Katie defendeu a criação de um aliado climático, alguém que lutaria por 
um planeta saudável”. 
I. A criação de um aliado climático, alguém que lutaria por um planeta saudável, foi defendida por Katie. 
II. A criação de alguém que lutaria por um planeta saudável foi defendida por Katie, que era uma aliada climática. 
III. A aliança climática era uma luta de Katie que defendia a criação de um planeta saudável. Relativamente à 
assertiva II, está não mantém relação correta de sentido com o fragmento original porque 'Katie defendia a criação 
de um aliado climático e não de alguém que lutaria por um planeta saudável.  Além disso, ela defendia isso. 
Observe-se que, na afirmação, há uma inversão de termos sintáticos no que diz respeito aos complementos dos 
verbos, tornando a afirmação diferente do original. 
 
 

 



 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicitava que, caso na linha 30 a palavra bebês fosse 
substituído por representante, quantas outras alterações deveriam ser substituídas para manter a correção do 
período? Para responder a esse questionamento deveriam ser consideras as alterações contidas no período: Os 
bebês das mudanças climáticas em breve superarão em número aqueles que cresceram antes da crise decolar. 
Para tanto, observe-se: 
O representante das mudanças climáticas em breve SUPERARÁ em número aqueles que cresceram antes da 
crise decolar. 
Portanto, apenas duas alterações: o determinante do núcleo do sujeito - artigo definido, e o verbo, que concorda 
com o sujeito. 
 

 

 
MATÉRIA: RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NÍVEL II 

 

 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'E'. Na alternativa B, afirma-se que Mário é jogador. Não sabemos se Mário 
é jogador de basquete como apresentado no contexto descrito no enunciado, pois só se afirma que é jogador. Já 
na alternativa E, tem-se uma dedução possível, pois associa uma condicional à situação do contexto do universo 
apresentado no enunciado do quantificador universal (jogador da equipe de basquete). 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'D'. Recurso indeferido, questão mantida. Avaliando as afirmações temos 
que: 

1. Renato marcou mais gols que Antônio. 
Renato > Antônio, então podemos deduzir que Renato não marcou a menor quantidade de gols e Antônio não 
marcou a maior quantidade de gols. 

1. Paulo marcou menos gols que José. 
Paulo < José, então podemos deduzir que Paulo não marcou a maior quantidade de gols e José não marcou a 
menor quantidade de gols. 

1. José marcou mais gols que Antônio. 
José > Antônio, então podemos deduzir que José não marcou a menor quantidade de gols e Antônio não marcou 
a maior quantidade de gols. 
Resumindo: Renato > Antônio < José > Paulo 
Das relações acima, a alternativa que se adapta é a D, pois não podemos determinar a partir dessas afirmações 
quem marcou mais gols dos 4 jogadores ou quem marcou menos gols, pois não temos a transitividade entre os 4 
indivíduos para a relação maior ou menor. 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'D'. A imagem a seguir apresenta a construção da tabela verdade, que 
comprova o gabarito. 
 

 

 

 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'E'. Recurso indeferido, pois a avaliação de que a alternativa D tem 
resultado falso está correta, entretanto o recurso omite na sua análise que o enunciado solicita uma fórmula 
composta de negação e disjunção, o que não é presente na fórmula do item D, que envolve negação e conjunção. 
Já a alternativa E tem essas características, tem negação, tem disjunção e tem valor lógico falso. 
 
 
 
 
 

 



 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NÍVEL II 

 

 

 
QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão 47 tem como tema um dos itens do programa publicado no 
edital deste certame para a prova de Conhecimentos Gerais, cito: matriz produtiva, matriz energética e matriz de 
transporte, unidades de conservação, história e geografia do Estado, do Município e da região que o cerca e tem 
como fonte o site oficial de Itaipu: https://www.itaipu.gov.br/, que traz logo em sua capa o slogan: Líder mundial na 
geração de energia limpa e renovável. Assim, estão corretas as assertivas I - Está localizada no rio Paraná e a II 
- A Itaipu Binacional, operadora da usina, é a líder mundial na geração de energia limpa e renovável. A assertiva 
III está incorreta, pois a barragem de Itaipu foi construída com recursos humanos e financeiros dos governos 
brasileiro e paraguaio e não argentino, como consta na questão.  
 

 

 
 


