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 O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais e considerando: 

 

           - o Edital 028/2013-GRE, de 25 de março de 2013, 

 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

 

O resultado da análise dos recursos contra os resultados das 

PROVAS OBJETIVAS do 10º Concurso Público de provas, títulos, experiência 

Profissional e Avaliação Médica para Provimento de Cargos da Carreira 

Técnica Universitária da UNIOESTE, conforme descrito a seguir: 

 

1. NÍVEL SUPERIOR 
 

1.0 PORTUGUÊS – NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

03 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A questão nº 3 requer que se observe a composição 

do texto como um todo, e toma como foco o trecho “Capturar as 

maravilhas da natureza com o olhar. Esse é meu sonho. Por isso uso lentes 



Transitions.”. Neste caso a função do termo destacado está se referindo ao 

personagem da publicidade: o fotógrafo. Ao analisarmos a função 

gramatical em destaque verificamos que se trata de um elemento de 

coesão referencial. Também é considerado um discurso direto e está se 

referindo ao sujeito do texto, neste caso o fotógrafo, mostrado na ilustração 

do texto. Ainda quando se trata de texto publicitário as imagens, a 

disposição da escrita , as cores, entre outros, também devem ser lidas como 

elementos de análise e neste caso a expressão destacada aparece ao lado 

do personagem a que se refere.  Com relação à resposta da letra A, esta 

não pode ser considerada correta, pois não podemos afirmar que este é o 

sonho de todos os consumidores, desta forma a resposta correta é a letra C 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

04 (X) Manter a Questão ( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Questão 4 

“Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das 

intenções comunicativas...” (PCNs,1998).  

Segundo Sandmann (1997), em português, o termo publicidade é usado 

para a venda de produtos ou serviços e propaganda tanto para a 

propagação de idéias como no sentido de publicidade. O texto publicitário 

é resultado da união de vários fatores: psicológicos, sociais e econômicos, 

como também do uso de efeitos retóricos e icônicos aos quais não faltam as 

figuras de linguagem, as técnicas argumentativas e os mecanismos de 

persuasão entre outros. Sendo estas estratégias de convencimento para 

aquisição de um produto anunciado 

Sendo assim, a questão de nº 4 está relacionada à finalidade (função) do 

gênero, no caso o gênero publicitário o qual possui características 

predominantes específica, neste caso a publicidade ora apresentada, 

cumpre a função de influenciar a aquisição de um produto, “lentes 

Transitions”. Desta forma, a resposta correta é a letra B. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO  

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

05 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A charge acima permite a seguinte leitura: 

A questão cinco propõe a análise de uma charge. Para realizar a leitura 

desse gênero textual é necessário que o candidato leia todas as informações 

que estão presentes nesse texto, inclusive o título da charge que é “Onde 



está o sujeito?” e associá-lo a todos os detalhes: exemplo do professor no 

quadro negro, expressão fisionômica do professor, ausência de alunos. Dessa 

forma, temos a resposta da alternativa (C) como a mais adequada para a 

leitura e interpretação de todo o contexto. Quando se considera esse 

gênero textual, deve ser considerado ainda, que se trata de um gênero com 

características de crítica ao contexto social. 

Sendo assim, a alternativa (A) está incorreta porque o professor não está se 

referindo à falta do aluno em sua aula, até porque ao usar, na alternativa, o 

artigo definido “o” subentende-se que o aluno é um personagem já 

identificado, caso que não é conferido porque não há a identificação do 

mesmo na charge. A alternativa (B) está incorreta porque o professor 

(personagem) não está analisando a sintaxe da frase marcada pelo uso de 

reticências, ou seja o exemplo não está completo no quadro negro porque o 

objetivo não é a análise da gramática. A alternativa (D) está incorreta 

porque o professor não se refere à liberação dos alunos. E a alternativa (E) 

está incorreta porque o professor não se refere à deflagração de uma greve. 

Os recursos NÃO procedem. Houve dois recursos para a questão e nenhum 

deles têm razão no seu pleito. Um afirma que a alternativa C está correta, 

mas, ao mesmo tempo, estaria  em desacordo com as instruções gerais da 

prova e os dois alegam que, além da alternativa C, também a D estaria 

correta. Tratemos de cada caso em separado. Com relação ao suposto 

desacordo entre a alternativa C e o comando geral da prova, o candidato 

alega que a questão é incompatível com o enunciado do texto, pois ele 

“determina que “TODAS AS QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA DEVEM SER 

RESPONDIDAS TOMANDO COMO BASE O TEXTO TRANSCRITO A SEGUIR. 

SEMPRE QUE FOR O CASO, NAS QUESTÕES, ONDE SE LÊ “MULHER” OU 

“MULHERES”, LEIA-SE MULHERES NEO-DARWINISTAS. SEMPRE QUE SE REFIRAM À 

TEMÁTICA, AS ALTERNATIVAS RETOMAM A MULHER NEO-DARWINISTA E AO 

TRABALHO DELA COMO PROBLEMÁTICA”. Para o autor, “a questão que ora 

se questiona pede, como resposta, que seja marcada a alternativa correta. 

Ocorre que a resposta apontada pelo gabarito provisório como correta, letra 

“c”, está em desacordo com o enunciado do texto, pois a referida 

alternativa relacionada a letra “d” tratou da mulher em geral, no sentido 

amplo da palavra e não das mulheres neo-darwinistas como o enunciado 

determinava, tornando esse item incorreto por ser incompatível com o 

enunciado do texto”. Neste caso, a resposta ao recorrente, é simples: o 

enunciado geral do texto determinava que “SEMPRE QUE FOR O CASO (e 

não sempre, em todas as situações, em todas as ocorrências). Caberia, ao 

leitor, portanto, perceber onde a substituição deveria ser feita ou não. Mas, 

como o candidato reconhece à frente, “nada obsta à compatibilidade da 

alternativa correspondente à letra “c” apontada como sendo a alternativa 



correta pelo gabarito provisório com o enunciado do texto”. Fica, assim, 

mantida a letra C como uma resposta possível. Os dois recursos impetrados 

alegam, ainda, haver mais uma alternativa correta: a D, “pois, a letra “d” da 

questão 5 diz que “As mulheres têm saudade do tempo em que o trabalho ia 

das 9h às 5h”, [que] deve ser considerada correta, pois encontra-se 

relacionada à parte do texto descrita na linha 01, que diz: “Nem adianta ter 

saudade do tempo em que o trabalho era das 9 às 5”, oração que “revela 

que as mulheres têm saudade do tempo em que o trabalho ia das 9h às 5h”. 

Ou então: “Conforme o texto, subentende-se que as mulheres têm saudades 

de quando o trabalho era das 9 às 5: contudo, nem adianta ter saudades 

desse tempo. Diante do exposto, há duas respostas corretas para a questão 

acima, a letra "c" e "d"”. Esta tese não se sustenta, em face de que, em 

primeiro lugar, a afirmação da existência de saudades não se refere às 

mulheres neo-darwinistas, mas às mulheres em geral. Em segundo lugar, as 

mulheres de que trata o texto, as neo-darwinistas, não têm saudades do 

tempo referido, em face de inúmeras passagens do texto que impedem que 

se conclua pela saudade dos tempos antigos: “daí que vem uma boa 

notícia; o trabalho será seu melhor amigo; o trabalho deve trazer alegria e ter 

um propósito; sonhos leves e comuns;  a felicidade que as mulheres 

inovadoras; e sim satisfação; o trabalho é ao mesmo tempo prazeroso e 

poderoso; essencialmente transformador; muitas se tornaram autônomas; 

projetos mais criativos e gratificantes; seres melhores”. Como explicar todas 

estas passagens aceitando o implícito de que as mulheres neo-darwinistas 

querem o retorno à jornada convencional? O equívoco parece resultar do 

apego a uma passagem descolada do todo textual e contextual em que ela 

ocorre. Um texto não pode ser lido numa de suas partes, apostando-se que 

ela equivalha ao todo em que se insere. Se esta atitude for tomada aqui, 

como aconteceu, cai-se justamente na contradição de afirmar que o texto 

significa uma coisa, quando possui outro efeito. Ficam, pois, negados ambos 

os recursos por não apresentarem sustentação argumentativa que fizesse 

reformar o gabarito divulgado. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

06 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: QUESTÃO 6. 

RESPOSTA – B – Intensifica sua afirmativa 

Ainda na charge, vemos que o professor utilizou o advérbio “MAIS”, qual o 

efeito de sentido deste na frase? 

Trata-se do uso do advérbio de intensidade. Portanto, essa compreensão 



elimina qualquer outra alternativa. Ao realizarmos a leitura de um texto, 

devemos nos atentar para o todo, bem como a relação que as palavras tem 

umas com as outras, pois estas é que causarão o efeito de sentido no leitor. 

Desta forma, o léxico selecionado garantirá a interpretação do texto. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

07 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Questão 7 

Os dois textos tratam da mesma temática, mas apenas no texto II é 

mencionado que  "O LHC não foi concebido apenas para descobrir o bóson 

de Higgs, mas sim, para explorar o Universo..." Sendo assim, a resposta correta 

é a letra B. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

08 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: QUESTÃO 8. 

RESPOSTA – C – A um projeto de clonagem de uma espécie de mamute. 

Na linha 4  há o uso do pronome “este”. A que ou a quem esse pronome se 

refere? 

Para responder a essa pergunta é necessário voltar ao texto e verificar a 

quem o pronome “Este” está se referindo. Ao retornar no texto “Um 

laboratório de bioengenharia sul-coreano liderado pelo polêmico cientista 

especialista em células-tronco Hwang Woo-souk confirmou nesta segunda-

feira que tem um projeto voltado a conseguir a clonagem de uma espécie 

de mamute extinta há 4.500 anos. Com este objetivo (...)” verifica-se que o 

pronome refere-se ao objetivo de clonar um mamute.  Elimina-se, dessa 

forma, qualquer outra possibilidade de resposta. Pois o referido pronome 

exerce a função de elemento de coesão referencial, neste contexto. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

09 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: QUESTÃO 9. 

RESPOSTA – A – F, F, V, F. 

De acordo com o texto: 

I. A Fundação sul-coreana assinou um acordo com a Universidade 



Federal Nordeste da Rússia para clonar as células de um mamute. 

II. O cientista sul-coreano é polemico no mundo acadêmico por clonar 

seu cachorro. 

III. Clonar um mamute é possível porque células desse animal podem ser 

encontradas no sangue, em órgãos internos ou em ossos. 

IV. Cientistas encontraram células de mamute na Coreia do Sul. 

Das afirmativas acima, assinale a resposta correta: 

Para responder a esta questão, é necessário observar afirmativa por 

afirmativa para, então, buscar, na múltipla escolha, a resposta correta. Assim, 

temos: 

I.A Fundação sul-coreana assinou um acordo com a Universidade Federal 

Nordeste da Rússia para clonar as células de um mamute. – Análise: Não se 

trata de um acordo para clonar as células tronco, mas sim de direito 

exclusivo de estudar as células do mamute. Portanto, a afirmativa é FALSA. 

II. O cientista sul-coreano é polemico no mundo acadêmico por clonar seu 

cachorro.– Análise: O cientista tornou-se polêmico por desviar fundos 

públicos e falsificar testes científicos para confirmar suas inovadoras teorias 

sobre clonagem humana. Portanto, a afirmativa é FALSA. 

III.Clonar um mamute é possível porque células desse animal podem ser 

encontradas no sangue, em órgãos internos ou em ossos. – AnáliseNo 6º 

parágrafo do texto tem-se: “Os especialistas consideram que clonar um 

mamute é possível, já que as células desse animal pré-histórico podem ser 

encontradastanto em seu sangue e órgãos internos, como na pele e nos 

ossos.” Portanto, a afirmativa é VERDADEIRA. 

IV. Cientistas encontraram células de mamute na Coreia do Sul. – Análise: Foi 

encontrado no noroeste da Sibéria um mamute. Portanto, a afirmativa é 

FALSA. 

Dessa forma, temos como correta apenas a alternativa (A) – F, F, V, F. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

10 ( ) Manter a 

Questão 

( X ) Anular a 

Questão 

(  ) Mudar a 

Alternativa 
RESPOSTA AO RECURSO: POR, NÃO TER RESPOSTA CORRETA NO GABARITO. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 

1.0.0 MATEMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 



11 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O recurso não procede, uma vez que a questão 

disponibiliza de maneira clara as informações suficientes para se obter o 

resultado constante no gabarito.  

O vinho é vendido ao preço de R$ 40,00 o litro. Deste modo, fica claro que o 

preço de venda é fixo. Os termos utilizados devem ser entendidos tais como 

no dicionário, uma vez que outros significados, provenientes de áreas como 

a Economia, por exemplo, não estão previstos no conteúdo programático do 

concurso.  Não podemos confundir a utilização do verbo custar com o 

conceito de Custo.  

A questão será mantida. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

12 ( ) Manter a 

Questão 

( X ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O recurso procede, pois o enunciado da questão 

pode dar margem a mais de uma interpretação.  

Portanto a questão deve ser ANULADA. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

13 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O recurso não procede, uma vez que a questão 

disponibiliza todos os dados de maneira clara e precisa necessários para a 

sua resolução.  

A pé o atleta percorre 200 m em 1 minuto e de bicicleta 600 m em 1 minuto. 

Em 4 minutos percorre: 2400 metros de bicicleta e 800 metros a pé. Portanto, 

de bicicleta, percorre, em 4 minutos, 2400-800 (diferença), que é igual a 1600 

metros a mais do que se estivesse a pé. 

Portanto, a questão deve ser mantida. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

14 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A resposta, tal como consta no gabarito, é obtida 

utilizando-se a equação de juros compostos. o valor do montante é de R$ 

700,40 e não de R$ 770,40 como no texto do recurso. Portanto a questão 



deve ser mantida. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

15 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A questão é resolvida utilizando as equações de juros 

simples. Portanto deve ser mantida. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

16 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O recurso não procede, basta observar a última 

frase constante no recurso “Como o perímetro do quadrado e do retângulo 

são idênticos a área também será: a=1*h; a=15*12 a=180cm”. O fato dos 

perímetros serem iguais não implica na igualdade das áreas e, ainda, a área 

solicitada é do quadrado, a qual não poderia ser obtida pela multiplicação 

de uma base com um valor diferente da altura, o que descaracterizaria um 

quadrado.  A questão será mantida. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

17 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O recurso não procede, uma vez que a questão 

disponibiliza, tanto no texto escrito quando no gráfico, as informações 

suficientes para se obter o resultado constante no gabarito. A questão será 

mantida. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

18 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O recurso não procede. 

A questão possui informação suficiente para se obter o resultado indicado no 

gabarito. 

O conteúdo programático prevê equação de segundo grau e funções.  

Portanto, a questão deve ser mantida. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 



 

QUESTÃO: RESULTADO: 

19 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O recurso não procede. 

O estudo de sistemas lineares tem como pré-requisito básico o conhecimento 

de matrizes. Qualquer livro de nível superior, apresenta o tema associando 

uma matriz a um sistema. Os métodos de resolução de sistemas lineares e 

também os resultados (teoremas) sobre possíveis soluções de um sistema, são 

baseados em matrizes (Boldrini, Steinbruch, David Lay, David Poole, entre 

outros). Dessa forma a questão será mantida. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

1.1 ADVOGADO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

24 ( ) Manter a 

Questão 

( X ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A questão posssuiduas alternativas passiveis de 

serem a correta qual sejam "C" e "D" 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

26 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Mantem-se a alternativa b) como correta pois trata-

se claramente do texto da Lei: 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 

sanções:  

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

28 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Consta claramente na relação dos Conteúdos 

Programáticos para as Provas de Conhecimentos Específicos 1. CARGO - 



AGENTE UNIVERSITÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR Função: Advogado Indireta: 

órgãos e pessoas jurídicas. Autarquias. Autarquias Especiais: Agências 

Reguladoras e Agências Executivas. As diversas espécies de Contratos 

Administrativos. Convênios Administrativos, Contratos de Gestão e Termos de 

Parceria. Formação dos Contratos Administrativos. Licitação: Conceito, 

Fundamentos, Modalidades e Procedimentos. Pregão. Licitação e contratos 

nas concessões e permissões de serviços públicos, nas parcerias público-

privadas e nos serviços de publicidade. O Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas (RDC). A LEGISLAÇÃO PARANANENSE DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS. Execução dos Contratos Administrativos. Utilização e ocupação 

dos Bens Públicos: Permissão e Concessão de Uso, Aforamento, Concessão 

de domínio pleno. O Tribunal de Contas. Sistemas de Controle Jurisdicional. 

Sistema Brasileiro: Controle pelo Poder Judiciário. Formas Procedimentais 

Específicas. Agentes Públicos. Regime Constitucional dos Servidores Públicos. 

Organização do Quadro de Pessoal no Serviço Público. Direitos, Deveres e 

Responsabilidade. Processo e Procedimento Administrativo. Sindicância. 

Fases do Processo Administrativo. Regimento Geral da UNIOESTE e Estatuto da 

UNIOESTE. Mantem-se a alternativa E pois a alternativa C consta com a 

expressão  "ou" de empresa pública. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

29 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Consta claramente no item Conteúdos 

Programáticos para as Provas de Conhecimentos Específicos 

1. CARGO - AGENTE UNIVERSITÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR 

Função: Advogado - A legislação paranaense de licitações e contratos. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

30 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Mantem-se a questão por se trtar de interpretação 

da letra da Lei, não havendo outra alternativa correta. 

Fundamento legal: § 5o Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração 

ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 

alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior 

lance, igual ou superior ao valor da avaliação. (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 



RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

32 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Mantem-se a questão alternativa D), conforme 

dispõe a letra da Lei:  

Art. 65... 

§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou 

compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, 

até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

1.2 ANALISTA DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

26 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Argumento equivocado, pois no mapeamento das 

relações n-n são geradas entidades. Logo, a relação "tripulação" se tornará 

uma entidade. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

27 (X) Manter a 

Questão 

( ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Não, pois da união das projeções das duas primeiras 

consultas (union)retornam 6 registros (6 da primeira + 1 da segunda - 1 

repetido).  

Ao retirar-se (except)aquele retornado pela última consulta, restarão 5 

registros. 

Isso ocorre, pois dentre os 6 que existiam antes do except, um deles é igual a 

este último. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

28 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A  Alternativa "E" possui afirmação verdadeira, porém 



a questão requer uma alternativa que NÃO seja correta. Logo, a alternativa 

"B" é a resposta a questão.  

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

33 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O Gabarito Provisório da questão 33 é a letra "E". 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

1.4 CONTADOR 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

21 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O embasamento legal para a alternativa “D” da 

questão 21 se encontra na Lei 4320/64 no Artigo 4º que determina: 

“Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias DOS 

ÓRGÃOS DO GOVERNO e da administração centralizada, ou que, por 

intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2°.” 

Percebe-se, portanto que a lei se refere a “dos órgãos do Governo e da 

administração centralizada”, ou seja, aplica-se a TODOS os órgãos do 

governo. 

Portanto o fato de a alternativa “D” (Conforme o princípio orçamentário da 

Universalidade a lei do orçamento deve englobar todas as receitas e 

despesas próprias de DETERMINADO órgão do governo.) mencionar o termo 

“determinado órgão”, não torna a questão incorreta. 

Apesar de mencionar “determinado órgão”, não especifica qual o órgão. 

Mas considerando que a lei se aplica a TODOS os órgão, mesmo que 

determinasse e especificasse o órgão público, ainda assim a alternativa 

estaria correta. 

Ressalta-se ainda que o termo “determinado” é um pronome indefinido não 

especificado, e que diz respeito a qualquer, algum, certo. No caso específico 

da questão a algum órgão público, ou seja, a todos eles. 

Mantida portanto a alternativa “D” como correta para a questão 21. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

23 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

( ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Em resposta ao recurso solicitado referente a 



questão 23, elaboraram-se as seguintes justificativas: 

Dos Fatos: o solicitante requer análise para considerar que estariam corretas 

as alternativas “B” e “E”, e/ou que a questão demonstrou-se confusa, por 

entender que indiretamente a alternativa “E” também representaria uma 

alternativa correta. 

Da Contestação do Recurso: 

1) Justificativa quanto a alternativa “B” estar correta: 

De fato, como informado no gabarito, a alternativa correta é a “B” pois 

mesmo que através de seus anexos, a LDO deve apresentar metas fiscais e 

riscos fiscais, conforme prevê o Artigo 4º da Lei Complementar 101/200 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal) em seu § 1º: 

§ 1o 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. 

O mesmo artigo prevê em seu § 3º: 

§ 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de RISCOS FISCAIS, onde 

serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 

contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se 

concretizem. 

Portanto: A LDO deve apresentar, entre outros itens, metas fiscais e riscos 

fiscais. 

2) Justificativa quanto a alternativa “E” estar incorreta: 

De fato, como mencionado no Recurso, o Artigo 4º da Lei Complementar 

101/200 em seu inciso I, letra b, menciona que: 

b) critérios e forma de LIMITAÇÃO DE EMPENHO, a ser efetivada nas hipóteses 

previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o 

do art. 31; 

Verifica-se, no entanto, que na Prova, na questão 23, a alternativa “E” 

apresenta:  

E. limites de FIXAÇÃO de despesas de capital. 

Cabe então diferenciar os termos: FIXAÇÃO e EMPENHO. 

2.1) Diferenciação entre Fixação e Empenho 

De acordo com Kohama (2012, p. 116), a FIXAÇÃO da despesa é na 

realidade uma etapa ou estágio desenvolvido pela despesa orçamentária, e 

é cumprida por ocasião da edição da discriminação das tabelas 

explicativas, baixadas através da Lei do Orçamento. [...] Por conseguinte, a 

Lei do Orçamento é o documento que caracteriza a fixação da despesa 

orçamentária [...]. 

Corroborando com essa definição, Motta (2009, p. 140), apresenta que NO 



ESTÁGIO DA FIXAÇÃO, ocorre a dotação da despesa, e esse estágio é 

considerado concluído com a publicação da Lei Orçamentária Anual. 

E ainda, de acordo com o Artigos 47 da Lei 4.320/64 que determina: 

“Art. 47. Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com 

base nos limites nela FIXADOS, o Poder Executivo aprovará um quadro de 

cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica 

autorizada a utilizar.” 

Já o termo EMPENHO é um estágio distinto da FIXAÇÃO. Está previsto 

também na lei 4.320/64 em seu artigo 58: 

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade 

competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou 

não de implemento de condição.” 

De acordo com Motta (2009, p. 141), empenhar é garantir a um fornecedor 

de serviços e bens que a repartição pública tem autorização legal para 

realizar gastos[...]. O empenho é o primeiro estágio da execução da 

despesa. 

Portanto fica evidente que Fixação e Empenho são dois estágios diferentes. A 

fixação é a última etapa do Planejamento, e o Empenho é a primeira etapa 

da Execução da Despesa. 

2.2) Limitações de Empenhos 

Analisando novamente a base legal mencionada no recurso à questão 23, 

verifica-se que o Artigo 4º da Lei Complementar 101/200 em seu inciso I, letra 

b, menciona que: 

“Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 

165 da Constituição e: 

I - disporá também sobre: 

b) critérios e forma de LIMITAÇÃO DE EMPENHO, a ser efetivada nas hipóteses 

previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o 

do art. 31;” 

Portanto, a limitação que existe é quanto a EMPENHAR despesas e não FIXÁ-

LAS. 

Conclusão: A alternativa “E” é Incorreta. O gabarito apresentou 

corretamente a alternativa “B” como Correta. 

Referências: 

KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública – Teoria e Prática. 12ª ed. São Paulo: 

Atlas. 2012. 

MOTTA, Francisco Glauber Lima. Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 1ª 

ed. Brasília. 2009. 

Lei Complementar 101/2000. 

Lei 4.320/64. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 



QUESTÃO: RESULTADO: 

27 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público - MCASP, elaborado pelo STN - Secretaria do Tesouro Nacional, na 

sua 5ª Edição - 2012, na página 30 Define que: " A realização da receita se 

dá em três estágios: o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. 

1. Lançamento  

O art. 53 da Lei nº 4.320/1964, define o lançamento como ato da repartição 

competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que  

lhe é devedora e inscreve o débito desta.  

Por sua vez, para o art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 

Código Tributário Nacional (CTN), lançamento é o procedimento 

administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do 

tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a 

aplicação da penalidade cabível. Uma vez ocorrido o fato gerador, 

procede-se ao registro contábil do crédito tributário em favor da fazenda 

pública em contrapartida a uma variação patrimonial aumentativa.  

Observa-se que, segundo o disposto nos arts. 142 a 150 do CTN, a etapa de 

lançamento situa-se no contexto de constituição do crédito tributário, ou  

seja, aplica-se a impostos, taxas e contribuições de melhoria.  

Além disso, de acordo com o art. 52 da Lei nº 4.320/1964, são objeto de 

lançamento as rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou 

contrato.  

2. Arrecadação  

Corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes 

ou devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições 

financeiras autorizadas pelo ente.  

Vale destacar que, segundo o art. 35 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 

1964, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, o que 

representa a adoção do regime de caixa para o ingresso das receitas 

públicas.  

3. Recolhimento  

É a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, 

responsável pela administração e controle da arrecadação e programação 

financeira, observando-se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, 

conforme determinao art. 56 da Lei nº 4.320, de 1964, a seguir transcrito:  

Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância 

ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para 

criação de caixas especiais. 



RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

1.5 ENFERMEIRO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

21 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Pertence ao conteúdo programático, uma vez que 

se encontra no manual do Programa de ACS e Programa Saúde da 

Familia,constantes do edital, o equivoco que ocorreu foi a compreenção de 

que os conteúdos seriam apenas de legislação, mas acima de tudo o SUS é 

para as pessoas, verificar no guia prático do PSF as atribuições do enfermeiro 

e nos cadernos de atenção básica.r Alternativa correta  C  ( Todos os 

achados são normais em homens idosos) uma vez que as lesões 

acastanhadas (ceratoses seborreicas e angioma tipo cereja) são benignas e 

comumente observadas na pele do idosos. A demais, o turgor diminuído e a 

palidez das membranas e mucosas serem alterações normais relacionadas à 

idade, elas não indicam necessariamente desidratação e anemia e o exame 

da pele incluiu cabelo, unhas e membranas mucosas. 

- o termo “torso” refere-se a um erro de digitação e não a de português, o 

que não compromete a interpretação do enunciado da questão. 

- Apesar de se poder utilizar a bibliografia de Clinica Médico Cirúrgica, a 

conotação se refere especificamente aos termos relacionados a Saúde do 

Adulto e do Idoso, as quais fazem parte do programa Saúde da Família. 

Ref:  HARGROVE-HUTEL, R.A. Série de estudos em enfermagem: enfermagem 

médico e cirurgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

22 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Não há nada que obste no edital que se utilizem 

questões veiculadas anteriormente, pois os própios manuais do MS são de 

livre acesso.Por outro lado a questão dos resíduos são de competência de 

controle e fiscalização da VIGILÂNCIA SANITÀRIA, portanto inerentes ao 

conteúdo programático constante no EDITAL> 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

23 ( ) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

( X  ) Mudar a 

Alternativa 



RESPOSTA AO RECURSO: Questão 23: 

Alterar o gabarito para a alternativa B. 

A UBS/PSF é a porta de entrada do sistema portanto o 1º atendimento até a 

chegada do SIAT/SAMU, compete á unidade de saúde isto sem 

considerarmos a demora p/ o socorro chegar a zona rural. 

RECURSO PROCEDE: MUDAR A ALETRNATIVA PARA B 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

24 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: 1- A questão está disponível no Site bem como toda 

a bibliografia utilizada para a elaboração das provas, ou seja, material da 

grafica do MS, portanto não favorecendo e nem prejudicando a ninguém. 

2- O conteúdo esta disponível nos manuais do PSF, o qual faz parte do 

programa, ou seja, saúde mulher. Ver também o Guia Prático do PSF onde 

constam além das atividades inerentes a cada profissional as principais 

responsabilidades da atenção básica. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

25 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Consultar: BRASIL, Ministério da Saúde. Guia de 

Vigiläncia Epidemiológica. Série A Normas e Manuais Técnicos 7ª ed. Brasília, 

DF, 2009 Caderno 1. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

26 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: 1- A questão se refere aos príncipios do SUS, e não 

há definição de um dos princípios. 

2- Em seu artº7º como voce bem esclareceu em seu Capitulo II- se refere aos 

principios e diretrizes, sendo que, descentralização, regionalização e 

hierarquização são as diretrizes organizativas que "... visam imprimir 

racionalidade no processo de organização... 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

27 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 



RESPOSTA AO RECURSO: Alternativa correta B . Refere-se aos termos 

relacionados a Saúde do Adulto e do Idoso. Ver manuais do MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO  
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

28 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: 1- A assistência ao idoso faz parte das ações 

estratégicas da atenção básica, ver manuais disponíveis no MS.  

2- Prestar atenção ao que contem na alternativa C, CONSELHO MUNICIPAL 

DE SAÙDE e não do IDOSO conforme preconiza a LEI 12.461/11. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

29 (  ) Manter a 

Questão 

( X  ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: INVALIDAR 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

30 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Obviamente esta prática pedagógica é 

inadequada, desconsidera os diversos atores envolvidos, e trabalha no 

sentido de capacitar sobre o que é "certo" e o que é "errado" mas 2ª que 

concepção de certo e errado?? e por quem?? 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

UESTÃO: RESULTADO: 

31 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Infecção, uma vez que causa aumento dos níveis 

hormonais estressores, resistência a insulina e crescente necessidade de 

insulina, sendo a causa mais freqüente de CAD. As demais, ou sejam, 

alimentação em demasia, esquecimento de uma única  dose de insulina ou 

estresse psicológico podem aumentar os níveis glicêmicos sem no entanto 

causas CAD. 

Ref:  HARGROVE-HUTEL, R.A. Série de estudos em enfermagem: enfermagem 

médico e cirurgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

SMELTZER S.C., BARE. B.G.  Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermage3m 



Médico Cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2002 9a ed. 2º. vol. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Cadernos de atenção Básica no. 16. Diabetes 

Mellitus. Brasília DF. 2006. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

32 ( ) Manter a 

Questão 

( X  ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: 1- questão 32- Questão 32  

Recurso procede. QUESTAO ANULADA. 

2-Com relação ás questões- 21, 23, 24, 25, 27, 31 E 32, todas as questões estão 

disponíveis nos materiais do Ministério da Saúde - PACs, PSF, a práxis do 

enfermeiro não pode estar alienada por uma lacuna vislumbrada pela 

interpretação dos candidatos segundo os quais as questões de assistência 

não estavam comtempladas pelo EDITAL. Ver nas paginas do MS, Manual de 

Enfermagem, Politica Nacional da Atenção Basica, CONASS- Atenção 

Primária e Promoção da Saúde, 2011, Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis 2011-2022, entre 

outras. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

34 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Sugiro ler o manual até o fim, Manual técnico-

operacional Campanha Nacional de Vacinação para Eliminação da 

Rubéola no Brasil, 2008 MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Secretaria de Vigilância em Saúde 

Departamento de Vigilância Epidemiológica 

Brasília - DF 

2008 

Série B. Textos Básicos de Saúde 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

35 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Pertence ao conteúdo programático, uma vez que 

se encontra no manual do Programa de ACS e Programa Saúde da 

Familia,constantes do edital, o equivoco que ocorreu foi a compreenção de 

que os conteúdos seriam apenas de legislação, mas acima de tudo o SUS é 



para as pessoas, verificar no guia prático do PSF as atribuições do enfermeiro 

e nos cadernos de atenção básica.r Alternativa correta  C  ( Todos os 

achados são normais em homens idosos) uma vez que as lesões 

acastanhadas (ceratoses seborreicas e angioma tipo cereja) são benignas e 

comumente observadas na pele do idosos. A demais, o turgor diminuído e a 

palidez das membranas e mucosas serem alterações normais relacionadas à 

idade, elas não indicam necessariamente desidratação e anemia e o exame 

da pele incluiu cabelo, unhas e membranas mucosas. 

- o termo “torso” refere-se a um erro de digitação e não a de português, o 

que não compromete a interpretação do enunciado da questão. 

- Apesar de se poder utilizar a bibliografia de Clinica Médico Cirúrgica, a 

conotação se refere especificamente aos termos relacionados a Saúde do 

Adulto e do Idoso, as quais fazem parte do programa Saúde da Família. 

Ref:  HARGROVE-HUTEL, R.A. Série de estudos em enfermagem: enfermagem 

médico e cirurgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

1.6 FISIOTERAPEUTA 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

26 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Os recursos da questão 26 são improcedentes. Para 

responder corretamente a questão em tela. O candidato deveria ter 

conhecimento sobre conceitos básicos de ergonomia, como de ergonomia 

de concepção e ergonomia de mudança, solicitado na questão em tela. 

Cabe ao candidato eleger as referências bibliográficas para a prova, sendo 

que este deverá ser capaz de saber e discutir as idéias dos autores. No 

entanto, alguns conceitos básicos como os citados aqui, são consenso entre 

os autores. Desde modo optou por não citar um autor específico, de modo a 

não aumentar o nível de dificuldade da questão para o candidato, embora 

a banca pudesse fazê-lo. A questão em tela tem requer conhecimentos 

básicos, sendo a resposta da questão algo restrito e postulado por diversos 

autores de modo consensual. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

27 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O Recurso da questão não é pertinente. Os autores 

que versam sobre o tema da questão têm OPNIÕES SEMELHANTES 



(consensual) obre o tema.  Por isso não optamos por citar um autor 

específico e aumentar ainda mais, o nível de dificuldade da questão para o 

candidato. Abordamos o tema com afirmações claras, contendo uma 

resposta apenas, divergente do consenso dos inúmeros disponíveis para 

consulta sobre o tema da questão. O edital não aponta a literatura para a 

prova. Cabendo ao candidato buscar conhecimento aprofundado sobre o 

tema, no entanto, cabe ressaltar que o tema da questão aborda conceitos 

básicos de modelo de produção requeridos para o entendimento da 

“Organização Científica do Trabalho e a Saúde do Trabalhador”. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

33 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O recurso do candidato é improcedente. O 

profissional de fisioterapia, não indica tais fixadores externos. Mas o 

conhecimento aprofundado desses recursos, bem com as condições em que 

eles são indicados, como nos casos de fraturas abertas com risco de 

infecção, com vários fragmentos ósseos, vantagens, desvantagens, 

possibilidades de descarga do peso corporal e outras diversas informações 

sobre esses fixadores, são imprecindíveis para o profissional fisioterapeuta 

tratar pacientes portadores de fixação externas. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

1.7 NUTRICIONISTA 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

21 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A elaboração da questão e, portanto da  

respostada , foi baseada em diferentes estudos brasileiros onde GÊNERO, não 

foi referenciado como fator determinante da referida doença carencial. 

Quanto aos fatores biológicos como acima citado, o fator idade é relevante 

uma vez que crianças de 6 a 24 meses de idade apresentam maior 

demanda do mineral ferro devido ao crescimento acelerado agravado pelo 

desmame precoce e os demais fatores acima. Mantenho a resposta correta 

como a apresentada na letra A. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

24 ( ) Manter a ( X  ) Anular a (   ) Mudar a 



Questão Questão Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Invalidar a questão. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

25 ( ) Manter a Questão (  X ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA DO RECURSO: Erro ao  digitalisar a resposta correta. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

27 ( ) Manter a 

Questão 

( X  ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: INVALIDAR 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

29 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Para considerar a resposta correta, é fundamental 

ressaltar que as técnicas corretas de pesos e medidas devem ser 

integralmente consideradas, portanto executadas para garantir a qualidade 

o rendimento e a reprodutibilidade das receitas. Conforme a apresentação 

dos ingredientes (estado líquido, sólido ou seco) exige uma forma para 

medição. Inclusive líquido quente mede-se diferentemente de líquidos frios. 

Portanto manter a resposta 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

30 ( ) Manter a 

Questão 

( X  ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: INVALIDAR 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 
 

1.8 PEDAGOGO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

26 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Os recursos da questão 26 são improcedentes. Para 



responder corretamente a questão em tela. O candidato deveria ter 

conhecimento sobre conceitos básicos de ergonomia, como de ergonomia 

de concepção e ergonomia de mudança, solicitado na questão em tela. 

Cabe ao candidato eleger as referências bibliográficas para a prova, 

sendo que este deverá ser capaz de saber e discutir as idéias dos autores. 

No entanto, alguns conceitos básicos como os citados aqui, são consenso 

entre os autores. Desde modo optou por não citar um autor específico, de 

modo a não aumentar o nível de dificuldade da questão para o candidato, 

embora a banca pudesse fazê-lo. A questão em tela tem requer 

conhecimentos básicos, sendo a resposta da questão algo restrito e 

postulado por diversos autores de modo consensual. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

29 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A questão foi elaborada a partir do pensamento de 

Rothen (2006, p. 120), o qual afirma que “A história da avaliação das 

instituições segue duas vertentes: a da emancipação e a da regulação. A 

primeira, que tem a sua origem em algumas universidades na década de 

1980, tem como pressuposto que a avaliação é, por um lado, o ato 

autônomo da Universidade em prestar contas à sociedade e, de outro, a 

avaliação é uma das ferramentas de gerenciamento e de tomada de 

decisões das Instituições escolares. A segunda vertente tem como base a 

ideia neoliberal de que o papel do estado em relação à educação 

consiste em avaliar as instituições escolares”. Portanto, o recurso não 

procede e a questão deverá ser mantida. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

30 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A questão se refere a LDB 9394/96, Capítulo IV – 

Educação Superior, Art. 53, Parágrafo único. “Para garantir a autonomia 

didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino 

e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: 

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

II - ampliação e diminuição de vagas; 

III - elaboração da programação dos cursos; 

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; 

V - contratação e dispensa de professores; 



VI - planos de carreira docente”. 

Portanto, o recurso não procede. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

32 ( ) Manter a 

Questão 

(X   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECUROS: Houve um equívoco na elaboração da questão 

sobre o PNE, pois deveria ter sido tratado de assunto atinente ao Ensino 

Superior, conforme consta do "Edital n.011/2013-GRE, de 24 de janeiro de 

2013, em seu anexo IV, Conteúdos Programáticos para as Provas de 

Conhecimentos Gerais sobre o Ensino Superior - CARGO - AGENTE 

UNIVERSITÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR - Função: Pedagogo... - Plano Nacional 

de Educação - PNE ( sobre a Educação Superior)...", portanto o recurso é 

procedente e a questão deverá ser anulada. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 

1.9 SECRETARIO EXECUTIVO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

21 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Recurso indeferido. O indeferimento se justifica por 

três argumentos centrais: 

 a) a prova em questão foi elaborada para um profissional de nível superior; 

 b) a questão 21 foi embasada no livro "A Secretária do Futuro" (1998), da 

renomada autora da área Liana Natalense, sendo que a alternativa em 

questionamento  "E", conta na página 10 do referido livro; 

c)independente do nível de atuação, se técnico ou superior, a única 

alternativa a ser assinalada, de acordo com o enunciado da questão é a 

letra "C", uma vez que o teor da alternativa "E" representa a realidade da 

profissão de secretariado. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

22 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Recurso indeferido, pois existe equívoco do 

solicitante. No recurso, o solicitante afirma que de acordo com o gabarito 

provisório a alternativa correta é a letra "B". Nesse sentido, indefere-se o 



recurso, pois no gabarito provisório divulgado a alternativa correta é a letra 

"A". 

RECURSO NÃO PROCEDE MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

24 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A questão número 24, de Conhecimentos 

Específicos deve ser anulada pois a resposta do gabarito (B) está incorreta: 

B. Os estudos de David McCelland versando sobre as necessidades dos 

indivíduos receberam muito destaque na literatura sobre comportamento 

organizacional. Para ele, os indivíduos possuem necessidade de realização, 

poder e conhecimento. Na realidade, conforme McClelland D., et al 

“Power is the great motivator”,. Havard business review, January- February 

1995, pp. 126-139 McCelland cita as necessidades de: Realização, Afiliação 

e Poder. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

25 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Recurso indeferido. A citação do autor Kock (1992),  

mencionada no recurso está correta, contudo, em nada invalida a essência 

do constante na alternativa “B”, questionada pelo solicitante. Neste sentido, 

ressalta-se que o teor da alternativa “B” está fielmente sustentada pelos 

autores Avedon (2002) em seu livro GED de A a Z e por Vitalis, Geötzke e 

Andriolo (2011). 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

29 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Recurso indeferido.  A alternativa que não 

corresponde à atuação do secretário enquanto líder (conforme solicitado 

no enunciado) é realmente a letra "D", conforme afirmado pelo próprio 

solicitante do recurso. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

32 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 



RESPOSTA AO RECURSO: Recurso indeferido. A comunicação eficaz é 

realmente um recurso estratégico nas organizações. Contudo, reafirma-se a 

que alternativa “E”, e apenas esta está incorreta.  A alternativa “E” está 

incorreta uma vez que induz o leitor a entender que todos os grandes  

problemas das organizações são causados por comunicação deficiente, o 

que não é verdade, pois falhas na comunicação não podem ser 

consideradas as únicas responsáveis por problemas organizacionais, 

afirmação  respaldada por Robbins (2005). 

Quanto ao teor da alternativa “D”, reafirma-se a veracidade da mesma, 

pois de acordo com renomado autor da área de comportamento 

organizacional, Stephen Robbins (2005), quando aborda questões 

contemporâneas da comunicação, afirma literalmente o constante na 

alternativa “D”. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

2. NÍVEL MÉDIO 
 

2.0 PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

01 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: QUESTÃO 1. 

RESPOSTA – (B)Refere-se à Câmara de vereadores. 

. No texto, a palavra “Casa” foi escrita várias vezes com letra maiúscula, 

qual a justificativa para esse uso: 

No enunciado da questão, não se questiona a classificação do substantivo, 

mas sim o motivo de a palavra “Casa” ser escrita com letra maiúscula e a 

justificativa para esse uso é o fato de a palavra, no contexto do texto, estar 

se referindo à “Câmara de Vereadores” – substantivo próprio. 

Sendo assim, não pode ser a alternativa (A) porque não se trata de um 

substantivo próprio. Não pode ser a alternativa (C) porque não se trata de 

um erro de escrita. Não pode ser a alternativa (D), pois ao fazer uso desse 

recurso o autor conhece e tem domínio do uso das regras gramaticais. E, 

finalmente, não pode ser a alternativa (E) porque não se trata de dar 

ênfase à palavra, mas sim de fazer o uso adequado da mesma. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

02 (X) Manter a Questão (   ) Anular a (   ) Mudar a 



Questão Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: QUESTÃO 2.  

RESPOSTA – C – Adversidade  

Na linha 11, a conjunção “porém” foi empregada no texto com que 

sentido: 

A conjunção “porém” indica adversidade, isso é uma ideia contrária. No 

texto “Gaeco investiga suposta fraude no reajuste do IPTU de Cascavel”, a 

conjunção está indicando a oposição entre o número de incisos no Artigo 

120 (dez) e o número de incisos no material que se encontra na gráfica 

(onze). 

Sendo assim, não se trata de “adição”, como indica a alternativa (A), ou 

conclusão, como indica a alternativa (B), ou explicação, como indica a 

alternativa (D), nem mesmo alternância, como indica a alternativa (E). 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

03 (X) Manter a Questão (   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: QUESTÃO 3. 

RESPOSTA – A – Indicar uso de discurso indireto livre. 

Na linha 18 a expressão “extremamente grave”, está entre aspas. Este 

recurso é utilizado para: 

O “discurso indireto livre” é um recurso da língua portuguesa para 

caracterizar a fala de uma personagem, num texto fictício, ou de uma 

pessoa, como no caso da reportagem. Trata-se de uma modalidade de 

técnica narrativa que mistura o discurso direto com o indireto. No meio do 

texto, sem acréscimo de travessão, ou verbos de elocução (falou, disse, ...), 

dois pontos acrescenta-se no texto a fala com o uso de aspas. 

Sendo assim, não pode ser a alternativa (B) porque não se trata de discurso 

direto – não há o uso de travessão, verbo de elocução e dois pontos 

características do discurso direto. Não pode ser a alternativa (C), porque 

não se trata de gíria. Não pode ser as alternativas (D) ou (E) porque a 

questão não solicita o sentido da expressão, mas sim o uso das aspas. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

04 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: QUESTÃO 4.  

RESPOSTA – B – Uso de ironia. 

A frase “Ele assumiu ter deixado, por descuido,o inciso inexistente no 



Regimento que foi impresso.” (linhas 23 e 24), a expressão destacada indica: 

O uso de vírgulas, nesse caso, identifica a fala, o pensamento do autor do 

texto, isto é há uma inferência do autor da reportagem, indicando, no 

contexto, o uso da ironia do mesmo, visto que a denúncia que está sendo 

apurada pelo GAECO é a fraude no reajuste do IPTU e é inexplicável o fato 

de o diretor técnico do Legislativo e responsável pela elaboração e revisão 

do Regimento (Mário Galavotti), deixar isso passar para a votação na 

Câmara de Vereadores sem ter percebido. 

Sendo assim, a alternativa (A) está incorreta porque não há uso indevido de 

vírgulas, mas sim o um uso intencional. A alternativa (C) está incorreta 

porque não se trata de mecanismo para chamar a atenção do leitor, mas 

para expor a opinião do escritor. A alternativa (D), também, está incorreta 

porque não se trata de uma ação do sujeito. A alternativa (E) está incorreta 

porque não existe adjunto adnominal de modo, na gramática da língua 

portuguesa existe, sim, adjunto adverbial de modo, o que não é o caso da 

questão. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

06 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: QUESTÃO 6. 

RESPOSTA –D – apenas a IV 

De acordo com o texto: 

I. A Lei aprovada em 26 de dezembro de 2012, pela Câmara de 

Vereadores foi alterada indevidamente para beneficiar seus usuários. 

II. A Lei autoriza a dispensa de intervalo entre seções mediante 

requerimento verbal dos verea¬¬dores. 

III. Mario Galavotti, o presidente da Câmara de Vereadores, classificou a 

denúncia de corrupção como sendo grave para a população de 

Cascavel. 

IV. Galavotti admitiu seu erro para a TV Educativa. 

V. O Gaeco investiga denúncia de corrupção na prefeitura do 

município de Cascavel. 

Está correta a alternativa 

Para responder a esta questão, é necessário observar afirmativa por 

afirmativa para, então, buscar, na múltipla escolha, a resposta correta. 

Assim, temos: 

I. A Lei aprovada em 26 de dezembro de 2012, pela Câmara de Vereadores 

foi alterada indevidamente para beneficiar seus usuários. – Análise: Não se 

trata de alteração na Lei, nem tão pouco de beneficio a seus usuários. 



II A Lei autoriza a dispensa de intervalo entre seções mediante requerimento 

verbal dos verea¬¬dores.– Análise: Não se trata de Lei autorizando, mas sim 

da inclusão de um inciso que não existe na Lei “O inciso 11.º foi incluído 

indevidamente no artigo 120 do Regimento Interno” 

III. Mario Galavotti, o presidente da Câmara de Vereadores, classificou a 

denúncia de corrupção como sendo grave para a população de 

Cascavel. – Análise: o presidente da Câmara de Vereadores é Márcio 

Pacheco (PPL), e não Mario Galavotti. 

IV. Galavotti admitiu seu erro para a TV Educativa. – Análise: afirmação 

correta, tem-se no texto “Galavotti disse à TV Edu¬¬cativa local que não 

houve fraude, mas um equívoco quando a lei foi revisada.Ele assumiu ter 

deixado, por descuido, o inciso inexistente no Regimento que foi impresso.” 

V. O Gaeco investiga denúncia de corrupção na prefeitura do município de 

Cascavel. – Análise: O GAECO não está investigando denúncia de 

corrupção (suborno), mas sim de fraude (má-fé) 

Dessa forma, temos como correta apenas a alternativa (D) – apenas a IV 

está correta. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

09 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: QUESTÃO 9. 

RESPOSTA – E - No Dia Internacional da mulher, a autora aproveita o 

episódio do goleiro Bruno para enfatizar a falta de respeito para com as 

mulheres. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

2.0.0 MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

11 ( ) Manter a 

Questão 

( X ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O recurso procede. Houve um erro de digitação no 

item, sendo que a digitação correta seria “b) se a soma de 3 números 

consecutivos for 339, então o primeiro número é igual a 113”, como faltou a 

palavra “primeiro”, então a questão, de fato, permite que sejam 

consideradas duas alternativas corretas, a b) e a e). Desta forma, a questão 

tem de ser ANULADA. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 
 



 

QUESTÃO: RESULTADO: 

13 ( ) Manter a 

Questão 

( X  ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Apenas o recurso que diz respeito à segunda frase 

do enunciado da questão PROCEDE, pois houve um erro de digitação, 

sendo que a digitação correta seria “A quantidade de leite de soja que 

deve ser acrescentada a esta mistura para que ela venha a conter 20% de 

leite natural no seu total é de”, a expressão “no seu” está trocada de 

posição com a palavra “total”, o que pode, de fato, pode causar confusão 

na leitura e interpretação. Sendo assim, esta questão tem que ser ANULADA.  

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

15 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O recurso não procede. Basta aplicar as regras do 

juro composto. Manter a questão. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

16 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Para obternção do perímetro basta somar os 

valores dos lados da figura. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

17 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: No programa da prova há um item chamado 

Análise e Interpretação de Gráficos e Tabelas. A questão 17 traz uma tabela 

com informações que precisam além de serem interpretadas, serem 

também analisadas.  As variáveis do mundo real não são necessariamente 

‘’exatas’’, por isso na resposta considerou-se para o valor 26,2 um 

arredondamento, o qual faz parte da matemática sim. Por tanto a questão 

deve ser mantida. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

20 ( ) Manter a (   ) Anular a (  X ) Mudar a 



Questão Questão Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O gabarito deve ser alterado, a alternativa correta 

do gabarito é a D. 

RECURSO PROCEDE: ALTERAR A QUESTÃO PARA D 

 

2.1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

21 ( ) Manter a 

Questão 

( X  ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A questão foi formalizada com base na obra de 

PAES, Marilena. Arquivo: teoria e prática (2002). Nesse sentido, houve uma 

preocupação e esforço para que não ocorresse qualquer possibilidade de 

ter sido praticada / utilizada em outro concurso. Apesar disso, mesmo de 

forma involuntária, há indício de que essa questão já tenha sido objeto de 

outro concurso / prova, o que justifica invalidar a mesma. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

23 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Entende-se que a questão deve ser mantida, não 

descartando que o ocupante deste cargo deve ter conhecimento básico 

sobre orçamento público, assim como, especificamente não se tratar de 

questão já aplicada em provas de concursos públicos, uma vez que no 

universo de conhecimentos é possível recair para a resposta indicada. 

Todavia, é reconhecido que a questão pode até fazer parte de um 

caderno de revisão de exercícios abertos à consulta pública. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

25 ( ) Manter a 

Questão 

( X  ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A questão formulada tem o enunciado incompleto, 

uma vez que, o vocativo Excelentíssimo Senhor deve ser empregado 

quando se subscrita o envelope. Entende-se dessa forma prevalecer os 

argumentos dos requerentes e justificando invalidar a questão. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 

 



QUESTÃO: RESULTADO: 

26 ( ) Manter a Questão ( X  ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Diante dos argumentos apresentados, é possível 

interpretar mais de uma resposta correta quando se aplica termos similares 

para essa definição, ou seja, procedem aos recursos e a invalidação da 

questão. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

27 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Entende-se que os argumentos não apresentam 

fundamentação para anular a questão, tendo em vista não se tratar de 

questão já aplicada em provas de concursos públicos, uma vez que no 

universo de conhecimentos é possível recair para a resposta indicada. 

Todavia, é reconhecido que a questão pode até fazer parte de um 

caderno de revisão de exercícios abertos à consulta pública. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

28 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Entende-se que os argumentos não apresentam 

fundamentaçao para anular a questão, tendo em vista não se tratar de 

questão já aplicada em provas de concursos públicos, uma vez que no 

universo de conhecimentos é possível recair para a resposta indicada. 

Todavia, é reconhecido que a questão pode até fazer parte de um 

caderno de revisão de exercícios abertos à consulta pública. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

30 ( ) Manter a 

Questão 

( X  ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A questão em função do caráter subjetivo, pode 

levar a uma interpretação dúbia, daí, invalidar a mesma. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

31 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 



RESPOSTA AO RECURSO: A questão foi formulada com base no Regimento 

Geral da Unioeste, e a alegação do contido na Res.109/ 2007 – CEPE não se 

justifica uma vez que prevalece é o aprovado pelo COU. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

33 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Apesar do Edital não contemplar explicitamente 

Hardware ou noções de informática, as alegações apresentadas não 

apresentam fundamentação para anular a questão, uma vez que no 

universo de conhecimentos é possivel recair para a resposta indicada. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

34 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Por uma questão de semântica na interpretação 

da pergunta, e, considerando que a própria Microsoft ao apresentar uma 

família de produtos do Office: Word, Excell, Outlook e PowerPoint, considera 

como um único produto (produto = aplicativo), não invalidando desta 

forma a questão formulada. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

35 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Conforme publicação na revista do IMAM – Instituto 

de Movimentação e Armazenagem de Materiais, a alternativa correta 

afirma que: os sistemas de localização do estoque que dependem apenas 

do homem são bons somente para itens de grande volume. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

2.2 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

21 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Recurso não procede. É para assinalar a incorreta. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 



 

QUESTÃO: RESULTADO: 

24 ( ) Manter a 

Questão 

(  X ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: INVALIDAR 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

25 ( ) Manter a Questão (  X ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: INVALIDAR 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

26 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A sigla é amplamente conhecida do pessoal 

técnico ou pelo menos deveria ser, um vez que é utilizada em livros e nos 

manuais do MS. Por outro lado a sua verificação não se dá 

necessariamente e tão somente através  dos níveis laboratoriais sanguíneos 

mas também da oximetria de pulso, e avaliação clínica, dentre elas: 

diminuição dos níveis de consciência, aumento da Freqüência Cardíaca, 

aumento da Freqüência Respiratória, aumento da Pressão Arterial, palidez, 

cianose e dispnéia dentre outras, competência essa TAMBEM do Técnico de 

Enfermagem. 

SMELTZER S.C., BARE. B.G.  Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermage3m 

Médico Cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2002 9a ed. 1º. Vol, 

p; 475. 

POTTER, P.A. PERRY, A.G. Grande Tratado de Enfermagem Prática: clínica e 

prática hospitalar SP: Santos Editora,  2005 p.776. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

27 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Alternativa correta B. Assistência de enfermagem 

na Saúde do Adulto e do Idoso. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

28 (X) Manter a (   ) Anular a (   ) Mudar a 



Questão Questão Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: 1- Conforme justificativa dos própios candidatos 

com base em dicionários os termos checar= conferir, verificar a validae, 

conferência;  

2- segundo o elaborador com base em dicionários, o termo cancelar 

signific= riscar inutilizar com riscos ou traços, cancelar um registro, que neste 

caso parece ser o mais adequado; 

Com relação as medidas das colheres recurso não procede. O Site " Matrix 

http://www.ima.matrix.com.br/mariabene/pesos_e_medidas.htm"  que a 

candidata usou é um site de culinária e não Livro técnico de enfermagem 

3- Registrar= lançar por escrito, escrever os fatos do dia ato ou efeito de 

registrar (Dic. Aurélio; Sacconi, 2010). 

Portanto nenhum atende ás especificidaes exigidas por LEI. Estes termos 

estão condizentes com os mais diversos autores das diversas escolas, sendo 

que o que é preconizado pelo exercicio profissional com relação á 

assinatura está normatizado pelas instituições incluindo-se aí os casos de 

como proceder em formulários eletronicos. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

29 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Mantém-se a questão e o gabarito. Ver o que 

significa encefalopatia, mas em sites técnicos e não em sites sem a menor 

fidedignidade. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

30 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Correto, pois os profissionais de saúde devem estar 

aptos para envolver a familia no cuidado.Isto significa ir além da divisão das 

tarefas rotineiras como ,alimentação e troca de fraldas. Significa 

estabelecer metas de tratamento em parceria, evitando desgastes para a 

criança, a familia e os profissionais. Ist é assistência humanizada. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

35 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: POTTER, P.A. PERRY, A.G. Grande Tratado de 



Enfermagem Prática: clínica e prática hospitalar SP: Santos Editora, 2005 

p.753. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

2.3 TÉCNICO GRÁFICO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

21 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Manter questão. Conhecer está norma faz parte 

dos conhecimentos específicos em Técnico Gráfico. Cuidados com 

efluentes líquidos. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

22 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Não procede recurso. Plágio quando se copia uma 

questão. E não quando se elabora um questionamento em cima de um 

conhecimento que se apresenta de forma didática. Os conhecimentos 

teóricos são fundamentos para a práxis do Técnico Gráfico. E a questão 

atende ao edital. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

23 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Tal recurso não procede. Questão elaborada de 

material didático. Plágio quando a questão é copiada de outra prova. O 

próprio enunciado cita a fonte. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

24 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Sem procedência este recurso. A questão foi 

elaborada de material didático para testar os conhecimentos do 

candidato. A pergunta é simples apresentando cinco alternativas em que 

apenas uma é correta.Como pode acusar de plágio se o candidato pode 

buscar o conceito e definições onde assim desejar  para se preparar para a 

prova. 



RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

25 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Tal recurso não procede, pois a questão foi 

elaborada e não copiada de outra prova. Questão desenvolvida de 

material didático pedagógico é garantir ao candidato estudar os 

conteúdos onde considerar a fonte confiável. Manter questão conforme 

edital de conhecimentos específicos - Técnico Gráfico. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER QUESTÃO 

QUESTÃO: RESULTADO: 

26 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Manter questão. Os conhecimentos vão de simples 

aos mais práticos. A pergunta é simples e direta. O que é BLANQUETA? a 

resposta é alternativa E. Não procede tal recurso. São conhecimentos 

específicos da área. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

27 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A questão foi elaborada de material didático 

pedagógico para Técnico Gráfico seguindo as normas solicitadas pelo 

edital.Não procede tal recurso. O enunciado é claro e a resposta 

alternativa D.Procurando detectar os conhecimentos dos candidatos. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

28 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: A questão deixa claro levantando a preocupação 

de o QUANTO é relevante (importante) o controle da quantidade de tintas 

sobre o papel para: evitar repinte na impressão e problemas de decalque 

(alternativa C).Considerando que o profissional da área sabe desta 

preocupação pois a impressão offset pode ser plana ou rotativa, 

dependendo do substrato a ser impresso tratar-se de folhas ou bobinas. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 



QUESTÃO: RESULTADO: 

29 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Não procede tal recurso. A questão atende ao que 

foi proposto, detectar se o candidato possui conhecimentos básicos na 

área de Técnico Gráfico. O enunciado é claro e a resposta alternativa B. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

30 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Não procede tal recurso, pois o candidato não 

tinha como saber se este conhecimento seria cobrado na prova. Os 

conteúdos estão e estavam disponíveis em materiais didáticos da área. A 

questão é clara, testando os conhecimentos do candidato, conforme 

edital. E a alternativa correta é A. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

31 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: O enunciado foi contextualizando ou seja 

esclarecendo as infinidades de papéis disponíveis no mercado gráfico. 

Podendo ser diferenciado por uma série de características específicas. A 

resposta correta é a alternativa E -  ALVURA – resposta que confirma o que 

diz no enunciado: sua capacidade de parecer mais branco. (fonte: 

SEBRAE).  

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

32 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Não procede tal recurso, pois a questão além de 

atender os conteúdos do edital está disponível em vários materiais didáticos 

pedagógicos. Os quais os inscritos poderiam fazer seus estudos. E a questão 

deixa claro a preocupação com substâncias inflamáveis destacada pela 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre Gráfica. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

33 (X) Manter a (   ) Anular a (   ) Mudar a 



Questão Questão Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Não procede tal recurso, pois os conteúdos não 

fogem do que foi indicado no edital para Técnico Gráfico. E a questão 33, 

atende o solicitado, ou seja, testar os conhecimentos dos candidatos e 

portanto a necessidade de saber se o candidato tem o conhecimento  que 

na Rotogravura as operações de preparação do cilindro para gravação 

GERAM efluentes líquidos e resíduos sólidos de tratamento de superfícies 

metálicas. Alternativa E é a correta. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO: RESULTADO: 

35 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA AO RECURSO: Segundo material didático do SEBRAE fotolito é o 

momento em que a arte será “fotografada” e preparada para ser gerada 

uma “chapa”, ou arquivo eletrônico, que será utilizado na produção do 

impresso ou formulário contratado pelo cliente. Portanto a alternativa A está 

correta. 

A língua é polissêmica por isso a preocupação em deixar o contexto bem 

claro no enunciado em assinalar a INCORRETA, então a resposta correta é a 

E – de forma clara e direta que “Contragrafismo: área de uma fôrma de 

impressão que será impressa.Corrigindo esta afirmação seria: área de uma 

fôrma de impressão que NÃO será impressa (fonte: material 

didático/SEBRAE). Portanto a afirmativa A,  assim como as demais B,C e D,  

está correta.Não procede que a questão foi tirada do site citado e também 

sem coerência a constatação à violação do direito argumentado pelo 

candidato. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 
 

 

 

Publique-se. 

 

Cascavel, 03 de abril de 2013. 
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