
 

 

RESULTADOS DOS RECURSOS 
PROCESSO SELETIVO IFPR 2015 

 
 

O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ torna público o resultado do recursos interpostos, 
referente ao Edital nº. 06/2014 . 
 
QUESTÃO Nº. 02 
 
CANDIDATOS QUE APRESENTARAM RECURSO: 

Candidato: Fernando Massaki Hagihara 

Inscrição: 2162 

 

Providências: Mantém a alternativa correta “E” 
 
Esclarecimentos: De acordo com o autor há muitos funcionários e pouca produção. 
A afirmativa II diz que o rendimento do serviço nas repartições públicas é 
inversamente proporcional ao número de funcionários.  “inversamente = contrário” 

 
 
QUESTÃO Nº. 15  
 
CANDIDATOS QUE APRESENTARAM RECURSO: 

Candidato: Fernando Massaki Hagihara 

Inscrição: 2162 

 

Providências: Mantém a alternativa correta “C” 

 



 

 

Esclarecimentos: 15 - According to the text, “it is thought that most of this total is 

salt water or ice”, it means that: 
c) something that is believed to be true. 
O enunciado da questão revela que “De acordo com o texto”, trata-se de um assunto 
discutido no The North American Regional Process Event for the 7th World Water 
Forum, (Washington, DC). Pesquisas continuam sendo realizadas e há variações nas 
porcentagens dos dados científicos, principalmente por se tratar do meio ambiente e 
suas variações climáticas e regionais. 
As porcentagens dos lagos de água doce, dos oceanos e água congelada presas em 
geleiras e nas calotas polares, se alternam pelos efeitos causados pelo próprio clima e 
diferem-se nas regiões e por isso nem mesmo os pesquisadores são precisos nas 
indicações desses números. Sendo assim, não podemos definir essa questão apenas 
como “senso comum”, pois não são totalmente conhecidos em sua grandeza e 
exatidão. 

Although there are many millions of miles of water on the earth, it is thought that most of this 

total is salt water or ice, and therefore not usable for human needs.  

“it is thought that = pensa-se” 

 Desse modo, a alternativa “C” é a correta, pois o fato é algo que acredita-se ser verdade.  

 
 
 
QUESTÃO Nº. 53 
 
CANDIDATOS QUE APRESENTARAM RECURSO: 

Candidato: Fernando Massaki Hagihara 

Inscrição: 2162 

 

Providências: Questão Anulada 
 
 
 
QUESTÃO Nº. 67 
 
CANDIDATOS QUE APRESENTARAM RECURSO: 

Candidato: Fernando Massaki Hagihara 

Inscrição: 2162 

 



 

 

Providências: Mantém a alternativa correta “A” 
 
Esclarecimentos: O recurso deste candidato deve ser indeferido, pois não há erro na 
questão. Ele alega dificuldade em saber o IDH brasileiro, mas o desconhecimento 
sobre o assunto não serve de justificativa para anular a questão. 
 
 
 

Curitiba, 19 de janeiro de 2015 


