MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EDITAL Nº 001/01/2011 - TESTE SELETIVO
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/PARA ALTERAÇÃO
DE GABARITOS PRELIMINARES
De acordo com o EDITAL N.º 001/01/2011, que rege este Teste Seletivo 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 SUPERIOR
PORTUGUÊS
QUESTÃO 01 – MANTIDA. A assertiva (c) da questão 01 é correta, pois, de acordo com o texto, o
homem já se vale de estratégias artificiais para aumentar seu desempenho e virá a utilizar esses
artifícios para outros fins, como pode ser observado entre as linhas 33-44 do texto:
“Na verdade, já somos ciborgues. A bicicleta prolongou nossas pernas; o computador prolonga
nosso cérebro. A internet nos colocou em contato com mundos inacessíveis há apenas 20 anos. Será
através dessas interfaces homem/máquina que conseguiremos incrementar nossos desempenhos.
Quem pode excluir a possibilidade de que, amanhã, telefones celulares e computadores sejam
integrados a nossos corpos? Ou, ainda, que chips eletrônicos implantados em nossos cérebros não nos
colocarão em contato permanente com bases de dados, com bibliotecas ou cinematecas nacionais, por
exemplo? Ampliaremos, dessa forma, nossas interações com o mundo, e isso com certeza produzirá
efeitos em nossas conexões cerebrais. Se quisermos dirigir a evolução da humanidade, esse tipo de
próteses tecnológicas aparecerá como uma opção mais realista do que a modificação genética. Em
certos casos, por sinal, será “preciso” fazê-lo. Como no caso dos deficientes auditivos (próteses
cocleares) e dos deficientes visuais (retinas artificiais). Espera-se que, um dia, tais tecnologias deem a
pacientes que sofreram lesões do sistema nervoso a possibilidade de se comunicar, escrever e
caminhar.”
QUESTÃO 02 – ALTERA GABARITO DE D PARA C. Considerando as situações de ocorrência da
crase no texto, as assertivas I e III estão corretas, pois atendem as exigências fundamentais em
relação ao fenômeno linguístico em voga.
QUESTÃO 04 – MANTIDA. Em relação à questão 04, afirma-se que:
- A primeira assertiva está correta, pois, na primeira parte do período, as expressões citadas
(possibilidades futuristas) apresentam a ideia principal em relação ao assunto. Já, na segunda parte do
período, através de uma oração coordenada adversativa, o autor não afirma que essas possibilidades
acontecerão, apenas diz que elas podem vir a acontecer. Dessa forma, no presente, no momento de
fala, o autor apresenta sua descrença, e, para um futuro, quem sabe distante, ele as denomina como
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de modo algum inatingíveis para a inteligência humana. Acrescenta-se aí a ideia imprecisa criada pelo
uso do pronome algum.
- A segunda assertiva está errada, pois, caso a forma verbal fosse passada para o singular, três outras
palavras seriam flexionadas (possibilidade, futurista, inatingível).
- A terceira assertiva está correta, pois a vírgula separa a oração coordenada adversativa (mas de
modo algum inatingíveis para a inteligência humana) da primeira coordenada (São possibilidades
futuristas).
ATUALIDADES
QUESTÃO 9 – MANTIDA. As afirmações contidas na questão foram baseadas em bibliografia indicada
para o concurso: Atualidades: vestibular + enem 2010 - Editora Abril, p.182.
QUESTÃO 10 – MANTIDA. As afirmações contidas na questão foram baseadas em bibliografia
indicada para o concurso: Atualidades: vestibular + enem 2011 - Editora Abril, p.82.”A China tem
pouco gás e petróleo, mas é dona de 13% das reservas mundiais de carvão e de metade do consumo
global desse combustível superpoluente, cujo uso não para de crescer. “ Dados sobre o consumo
energético chinês expressos na publicação: carvão 70,6%; petróleo: 18,6%

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11 – MANTIDA. As regras estabelecidas como base para a determinação da “senha”
parecem não ter sido levadas em conta ou incorretamente interpretadas, pelo que se pode ver nas
justificativas dos recursos interpostos.
Senão, vejamos:
Nas operações de adição (coluna da direita, itens I a IV) observa-se que, em todas, a adição se
apresenta “três unidades a menor”. Em outras palavras, a adição deve ser efetuada com a subtração
de 3.
Nas operações de subtração (coluna da esquerda, itens V a VIII) observa-se que, em todas, a
subtração se apresenta “cinco unidades a maior”. Em outras palavras, a subtração deve ser efetuada
com a adição de 5.
Assim, a expressão dada deveria ter sido assim efetuada:
(8977+5223 – 3) – 3200 + 5 = 11002
QUESTÃO 12 – MANTIDA. O conteúdo programático informado para a prova incluía o item tabelaverdade”, tanto que para a validação de argumentos lógicos dedutivos é necessária a determinação de
sua Tabela-Verdade.
QUESTÃO 13 – MANTIDA. Não se observou que a sequência não gera o termo seguinte “dividindose” o anterior por 2. Basta ver que 924 não é a metade de 1852! Cada termo da sequência foi
determinado pela metade do termo anterior menos duas unidades!
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QUESTÃO 14 – MANTIDA. Seguindo-se o que determina
possíveis:
Azul
Amarela
Branca
5
1
3
7
3
1

o enunciado, têm-se apenas duas situações
Verde
4
2

Total
13
13

QUESTÃO 15 – MANTIDA. As afirmações II e IV são contraditórias! Desse modo, sendo uma delas
verdadeira e a outra falsa, já se pode concluir que as afirmações I, III e V são verdadeiras, já que o
enunciado estabelece que “apenas um deles mentiu”. Com isto, sendo a afirmação III verdadeira,
encontra-se facilmente o culpado: Ernesto.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS PÚBLICAS E DIREITO
QUESTÃO 16 - MANTIDA. O candidato entende ter sido prejudicado em função da presença de
questões de Direito na prova. A definição das matérias objeto das questões seguiu os termos do
conteúdo fixado no edital. Recurso indeferido.
QUESTÃO 22 - MANTIDA. O recorrente questiona a afirmativa III da questão nº 22, indicada pelo
gabarito como correta. O texto em análise reproduz literalmente dispositivo da Constituição Federal,
retirado da matéria constante expressamente do edital. Recurso indeferido.
QUESTÃO 23 - ANULADA. Houve equívoco na formulação das alternativas, pois constou a expressão
“homicídio qualificado, quando deveria constar “homicídio simples). Recurso provido.

COMUNICAÇÃO
QUESTÃO 16 – MANTIDA. Na obra, Comunicação Empresarial: a construção da identidade, imagem e
reputação, de Paul Argenti (Bibliografia recomendada), na pág. 60, o autor diz o seguinte: “IMAGEM é
a empresa vista pelos olhos do seu público. Uma organização pode ter diferentes imagens junto a
diferentes públicos”. Já Comunicação Empresarial tem a função de trabalhar para melhorar esta
imagem. O autor do recurso está confundindo a definição com a função, neste caso, de dois conceitos
completamente diferentes. Portanto, a resposta correta é a letra B.

Porto Alegre, 15 de março de 2011.
Comissão de Concursos da Fundatec.
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