
DIRETORIA DE CONCURSO VESTIBULAR

EDITAL Nº 070/2010-DCV

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS 
CONTRA OS GABARITOS PROVISÓRIOS DAS 

PROVAS DE CONHECIMENTOS DO CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAPOTI, ESTADO DO PARANÁ.

O Diretor de Concurso Vestibular da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná  -  UNIOESTE,  no  uso  das  suas  atribuições  estatutárias  e  regimentais  e 
considerando o Edital 001/2010-CMArapoti, de 23 de agosto de 2010,

TORNA PÚBLICO:

O resultado da análise dos recursos contra os gabaritos provisórios das 
Provas  Objetivas do  Concurso  Público  para  Provimento  de  Cargos  Efetivos  da 
Câmara Municipal de Arapoti, do Estado do Paraná.

RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA:

1) OFICIAL ADMINISTRATIVO

QUESTÃO: 03 MATÉRIA: PORTUGUÊS CARGO(S): OFICIAL ADMINISTRATIVO

RESULTADO: (   ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

(X) MANTER RESPOSTA (   ) MUDAR ALTERNATIVA (   ) ANULAR QUESTÃO

RESPOSTA: Com relação ao recurso sobre a questão de número 3, temos a considerar o 
que segue.  Não é possível  afirmar  que a  alternativa  E esteja  correta,  como afirma o 
candidato,  ao  concordar  com  a  redação  da  alternativa  de  que  “você  é  um  pronome 
pessoal que mostra que o autor do texto se dirige de uma forma pouco gentil ao leitor”, 
afirmando que uma forma mais gentil seria “Senhores(as)”. A forma pronominal você é, 
sim,  mais  informal  do  que  a  forma  “senhor”,  mas  esta  forma  gera  um  efeito  de 
distanciamento e não de aproximação com o possível  e pretenso assinante da revista 
“Época”. Não cabe numa propaganda, a não ser sob circunstâncias muito específicas, o 
uso de “senhor”: basta que se observe outras propagandas para se observar o uso de 
recorrente de “você”, que gera um efeito de aproximação e camaradagem com o leitor. 
Também não é possível que o pronome “você” seja uma forma pouco gentil de interagir 
com o leitor. Neste gênero de texto, é menos gentil o uso de “senhor” do que de “você”. 
Por outro lado, na alternativa D, que é dada como correta no gabarito provisório, não se 
diz que as flexões verbais “assine, ligue, acesse” imponham um comportamento, mas que 
elas buscam impor. Ora, isto não permite que o candidato afirme que o elaborador está 
assumindo que o texto gera um efeito impositivo ou imperativo de imposição em relação 



ao leitor, mas que ele tem o objetivo de levar o consumidor à assinatura da revista, o que 
é perfeitamente cabível no caso do texto em pauta. À luz do exposto, fica indeferido o 
recurso, dado que a reflexão efetuada pelo candidato não tem uma base textual objetiva e 
sustentável para alegar o que ele afirma sobre a elaboração das alternativas em questão.

QUESTÃO: 07 MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS CARGO(S): OFICIAL ADMINISTRATIVO

RESULTADO: (   ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

(X) MANTER RESPOSTA (   ) MUDAR ALTERNATIVA (   ) ANULAR QUESTÃO

RESPOSTA: A questão registra com clareza que a região vivenciou os ciclos econômicos 
do Café e da Madeira. A presença destas riquezas influenciou o espaço regional, inclusive 
onde foi criado o município de Arapoti. Por esta razão registro o parecer favorável pela 
manutenção da questão e pelo indeferimento do recurso apresentado.

QUESTÃO: 11 MATÉRIA: MATEMÁTICA CARGO(S): OFICIAL ADMINISTRATIVO

RESULTADO: (   ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

(X) MANTER RESPOSTA (   ) MUDAR ALTERNATIVA (   ) ANULAR QUESTÃO

RESPOSTA: A questão de lógica é muita clara: está perguntando quem é o culpado de 
um suposto crime e apresenta alternativas condizentes com o enunciado. A questão é 
passível de resolução e não há razão para invalidá-la ou alterar a sua resposta. Portanto, 
meu parecer é pela manutenção da questão.

QUESTÃO: 12 MATÉRIA: MATEMÁTICA CARGO(S): OFICIAL ADMINISTRATIVO

RESULTADO: (   ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

(X) MANTER RESPOSTA (   ) MUDAR ALTERNATIVA (   ) ANULAR QUESTÃO

RESPOSTA: A justificativa apresentada é  descabida. A questão a que se refere trata de 
uma propriedade de uma figura plana, um triângulo, no caso. Não tem relação qualquer 
com o teorema citado na alegação.  Basta  que  o  candidato  procure  qualquer  livro  de 
geometria do ensino médio para verificar a propriedade citada na questão. Portanto, não 
há nenhum erro no gabarito desta questão e meu parecer é pela manutenção da mesma.

QUESTÃO: 13 MATÉRIA: NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA CARGO(S): OFICIAL ADMINISTRATIVO

RESULTADO: (   ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

(X) MANTER RESPOSTA (   ) MUDAR ALTERNATIVA (   ) ANULAR QUESTÃO

RESPOSTA: Segundo WIKIPEDIA, 2010, "Mozilla Firefox é um navegador livre e multi-
plataforma desenvolvido pela Mozilla Foundation (em português: Fundação Mozilla) com 
ajuda  de  centenas  de  colaboradores".  Por  "livre",  ainda,  segundo  WIKIPEDIA,  2010, 
entende-se software  livre ou de código aberto,  conforme hiperlink no texto da palavra 
"livre",  que direciona para o seguinte texto: "Software livre, segundo a definição criada 
pela Free Software Foundation é qualquer programa de computador que pode ser usado, 
copiado, estudado e redistribuído sem restrições. O conceito de livre se opõe ao conceito 
de  software  restritivo  (software  proprietário),  mas  não  ao  software  que  é  vendido 
almejando lucro (software comercial). A maneira usual de distribuição de software livre é 
anexar  a  este  uma  licença  de  software  livre,  e  tornar  o  código  fonte  do  programa 
disponível". Para maior clareza e relacionamento entre os termos usados, "O termo código 
aberto, ou open source em inglês, foi criado pela OSI (Open Source Initiative) e refere-se 
a  software  também  conhecido  por  software  livre."  (WIKIPEDIA,  2010).  Na  ementa 



disponibilizada no edital n. 001/2010-CMARAPOTI, pg. 16, para as questões, consta no 
item 4.1.2. Mozilla Firefox 3 e posteriores. É necessário, portanto, conhecer a ferramenta 
citada no edital e sua principal característica em relação ao líder de mercado, o Internet 
Explorer,  cujos  índices  de  uso  são  de  59,65%  contra  22,96%,  segundo 
NETMARKETSHARE, 2010, e 49,87% contra 29,95% segundo WIKIPEDIA, 2010.
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QUESTÃO: 22 MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CARGO(S): OFICIAL ADMINISTRATIVO

RESULTADO: (   ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

(X) MANTER RESPOSTA (   ) MUDAR ALTERNATIVA (   ) ANULAR QUESTÃO

RESPOSTA: No setor público, o protocolo é o responsável pelo recebimento, registro e 
distribuição de documentos. O arquivo é local da guarda da documentação devidamente 
analisada pelos setores competentes.

QUESTÃO: 26 MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CARGO(S): OFICIAL ADMINISTRATIVO 
RESULTADO: (   ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

(X) MANTER RESPOSTA (   ) MUDAR ALTERNATIVA (   ) ANULAR QUESTÃO

RESPOSTA: Exposição de motivos é um documentos oficial público no qual se justifica a 
necessidade de se tomar alguma providência. É uma justificativa às medidas propostas, 
embasando, assim, os textos dos projetos de lei. Está correta a resposta - alternativa E.

QUESTÃO: 32 MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CARGO(S): OFICIAL ADMINISTRATIVO 
RESULTADO: (   ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

(X) MANTER RESPOSTA (   ) MUDAR ALTERNATIVA (   ) ANULAR QUESTÃO

RESPOSTA: A questão se refere a guarda de documentos e a operação/ato de guarda de 
documentos é o arquivamento. Armazenar significa recolher, reunir, depositar, reter.

QUESTÃO: 38 MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CARGO(S): OFICIAL ADMINISTRATIVO

RESULTADO: (   ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

(X) MANTER RESPOSTA (   ) MUDAR ALTERNATIVA (   ) ANULAR QUESTÃO

RESPOSTA: A lei do plano plurianual é parte importante do planejamento de uma gestão 



administrativa municipal, assunto este que integrante do edital do concurso.

QUESTÃO: 22 E 32 MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CARGO(S): OFICIAL ADMINISTRATIVO

RESULTADO: (   ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

(X) MANTER RESPOSTA (   ) MUDAR ALTERNATIVA (   ) ANULAR QUESTÃO

RESPOSTA:  Existem dois  tipos  de  redação de  documentos:  comercial  -  usada  pelas 
empresas privadas; e oficial que é usada na administração pública. Portanto, a resposta 
da questão 1 está correta - alternativa B.

2) ASSISTENTE DE IMPRENSA

QUESTÃO: 38 MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CARGO(S): ASSISTENTE DE IMPRENSA

RESULTADO: (   ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

(X) MANTER RESPOSTA (   ) MUDAR ALTERNATIVA (   ) ANULAR QUESTÃO

RESPOSTA: O recurso apresentado faz referência ao texto disponível na rede mundial de 
computadores  conforme  citação  do  próprio  recurso.  Tal  referência  não  contradiz  o 
conteúdo da alternativa A, ao contrário conforme citação “a voz em off propõe informações 
que não estão nas imagens,  mas que estas podem evocar.  Pessoas,  grupos ,  locais 
aparecem  na  tela  enquanto  o  enunciado  lingüístico  constrói  um  complemento  de 
informação, de identificação e de caracterização”. Por esta razão não existe contradição 
entre a alternativa proposta e a referência citada. Regina Villela na obra: "Jornalista de Tv-
Telejornalismo Aplicado na Era Digital" enfatiza o conceito de off expresso na alternativa 
“OFF - É o texto que vai contar ao telespectador o que ele está vendo na tela da TV. O 
termo off  é  usado  porque  o  repórter  não  está  em cena,  é  a  voz  dele  que  cobre  as 
imagens, narrando (contando) os acontecimentos. O off compõe a maior parte da matéria 
de TV, integrando informações textuais aos elementos visuais e sonoros.  Normalmente, é 
escrito e gravado tão logo a reportagem termina, quando o repórter já terá idéia de como 
vai contar o que aconteceu. É mais interessante o repórter gravar o off como se estivesse 
contando uma história para os amigos” (VILLELA, 2008, p. 24). Com base nisso, defendo 
a permanência da questão e o indeferimento do recurso apresentado.

Publique-se.

Cascavel, 29 de outubro de 2010.

JOÃO CARLOS CATTELAN
Diretor de Concurso Vestibular
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