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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017 
EDITAL N° 009 – RESULTADO DOS RECURSOS FACE AO GABARITO 

 
O Prefeito do Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal e pelas instruções 
contidas neste Edital e pelas demais disposições legais aplicáveis, sob a supervisão da Comissão Especial de Concurso Público, instituída pelo Decreto nº 114/2017, TORNA 
PÚBLICO a divulgação do Resultado dos Recursos face ao Gabarito da prova objetiva, conforme segue: 
 

Nº. Insc. Candidato Cargo Questão Alternativa Justificativa Resposta 

223961 
SANDRA DE OLIVEIRA 
SANGI PROFESSOR I - LUZ MARINA 4 A 

A questão 4 foi considerada a resposta b como 
correta, porém a questão 4 pede-se a única 
alternativa grafada corretamente. Por ler o texto 
para uma melhor interpretação o texto contém 
erro na palavra pretencioso no qual me induziu 
que a resposta correta fosse essa devido achar 
que o texto oferecesse total segurança de 
ortografia e não erro, para assim interpretar...a 
indução de palavra errada foi feita através do 
texto.peço por gentileza que olhem isso com 
cuidado . DEFERIDO, questão anulada. 

223951 
MARIA APARECIDA 
CARUSO NUNES PROFESSOR I - LUZ MARINA 15 C 

Ilustrissima banca examinadora do concurso, a 
questão número 15, objeto deste recurso, deve 
ser anulada. A questão apresenta um erro 
gramatical. A alternativa C falta o acento agudo na 
letra "e" dando assim, outro sentido na 
alternativa. DEFERIDO, questão anulada. 

223823 
PATRICIA APARECIDA RIGO 
DE SOTI PROFESSOR I - LUZ MARINA 15 D 

Eu Patrícia Aparecida Rigo de Soti, venho por meio 
deste documento, solicitar a anulação da questão 
de numero 15, pois entendo que esta questão 
apresenta erros, entre eles e o principal que 
considero inviabilizar a questão, é o fato de a letra 
D e E estarem corretas. 

DEFERIDO, questão anulada.   
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A questão de numero 15 é a seguinte: Assinale a 
única alternativa correta: 

  
Segundo o gabarito, a alternativa correta é a letra 
E, porém, tenho plena convicção de que a letra D, 
que inclusive foi a alternativa assinalada por mim 
como a correta, esta certa.  A matemática 
utilizada no cálculo do volume da pirâmide é: 
v=1/3*(ab*h).  

  
Assim o volume de uma pirâmide qualquer é igual 
a um terço do produto da área da base pela 
medida da altura. 

223961 
SANDRA DE OLIVEIRA 
SANGI PROFESSOR I - LUZ MARINA 15 B 

A questão 15 tem como resposta correta a letra E, 
porém acredito que a resposta D esteja correta 
também porque segundo a fórmula 
(v=1/3*(AB*h) esteja correta também. Sendo 
assim há duas resposta verdadeira na questão 15 
e nao apenas uma .lembrando que a alternativa c 
também possui erro no e que na verdade deveria 
ser é... Deixando assim tudo muito confuso. DEFERIDO, questão anulada. 

223951 
MARIA APARECIDA 
CARUSO NUNES PROFESSOR I - LUZ MARINA 24 N 

Ilustrissima banca examinadora do concurso, a 
questão de numero 24, objeto deste recurso, deve 
ser anulada. Pois, há um erro na questão, 
divergindo as respostas. Podemos notar que 
segundo o gabarito a alternativa correta é a letra 
"D". Devido ao erro em que se coloca no nome do 
programa na alternativa E com o nome "microsoft 
office 20116 também estaria incorreta. Como o 
enunciado solicita a alternativa incorreta, a 
questão em si apresenta 2 alternativas incorretas. 
Havendo 2 respostas peço a anulação da questão. DEFERIDO, questão anulada. 
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223961 
SANDRA DE OLIVEIRA 
SANGI PROFESSOR I - LUZ MARINA 24 C 

A questão 24 pede a resposta exceto . o gabarito 
classifica como resposta a letra D, porem na 
questão E também se encontra um erro com a 
seguinte frase o pacote MS office 20116. Essa 
resposta nao existe, sendo assim a duas resposta 
errada nesta pergunta e nao uma deixando 
novamente indecisão erro ortográfico e indução 
de erro. DEFERIDO, questão anulada. 

223968 
ADRIANA MIRANDA DOS 
SANTOS BERTO 

PROFESSOR I - PRESIDENTE 
COSTA E SILVA 4 E 

A questão 4 pede a ortografia correta , sendo no 
gabarito a resposta B . porem o texto apresenta 
erro ortográfico da palavra pretensioso escrito 
com c. Assim induzindo a dúvida na resposta do 
canditado.se o texto esta com erro como 
podemos fazer a correta?  DEFERIDO, questão anulada. 

223968 
ADRIANA MIRANDA DOS 
SANTOS BERTO 

PROFESSOR I - PRESIDENTE 
COSTA E SILVA 24 B 

A questão 24 pede assinalar  resposta exceto das 
informações verdadeiras sobre o MS office 2016. 
No gabarito a resposta verdadeira é D. Sendo que 
a questão E também é errado ( exceto) por motivo 
de contar MS office 20116. Então ha duas 
resposta errada nesta questão induzindo a duvida 
no candidato. DEFERIDO, questão anulada. 

 
 

São Pedro do Iguaçu-PR; 07 de fevereiro de 2018. 
       
 
Comissão Especial do Concurso Público: 
 
Aldoir Zampiva    José Vander Marques   Onilda Alves Pereira  
Presidente     Membro    Membro 
    

 
Liomar dos Santos da Silva  Amarilda Aparecida Viganó  
Membro    Membro 
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