
COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 
 

EDITAL 059/2011-COGEPS 
 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS 
RECURSOS CONTRA OS GABARITOS PROVISÓRIOS 
DAS PROVAS ESCRITAS DO CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TOMAZINA, DO ESTADO DO PARANÁ. 
 
 O Coordenador da Coordenadoria Geral de Concursos e Processos Seletivos da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais e considerando 

 
- Edital 001/2011-PMTomazina, de 16 de novembro de 2011, 
- Edital 002/2011-PMTomazina, de 17 de novembro de 2011, 
- Edital 003/2011-PMTomazina, de 18 de novembro de 2011,  
- Edital 004/2011-PMTomazina, de 28 de novembro de 2011, 
- Edital 005/2011-PMTomazina, de 30 de novembro de 2011, 
- Edital 006/2011-PMTomazina, de 01 de dezembro de 2011, 
- Edital 047/2011-COGEPS, de 07 de dezembro de 2011, 
- Edital 007/2011-PMTomazina, de 09 de dezembro de 2011, 
- Edital 008/2011-PMTomazina, de 12 de dezembro de 2011, e 
- Edital 052/2011-PMTomazina, de 18 de dezembro de 2011, 
 
TORNA PÚBLICO: 
 
Art. 1º O resultado da análise dos recursos contra os gabaritos provisórios relativos 

às provas escritas do Concurso Público para Provimento de Cargos Públicos Municipais da 
Prefeitura Municipal de Tomazina, conforme descrito a seguir: 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
1) CARGO: ADVOGADO 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

9 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. 1) Com relação a Licitação é incorreto afirmar: Veja-
se: a) Art. 19, “caput” e inciso I da Lei 8666/93. Correto. b) Art. 22, §3º, da Lei 8666/93. 
cadastrados ou não Incorreto. c) Art. 22, § 2º, da Lei 8666/93.Correto. d) Art. 23, §8º, da 
Lei 8666/93. Correto. e) Art. 18, da Lei 8666/93. Correto. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

12 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Sobre a responsabilidade da Administração assinale 
a alternativa incorreta. Veja-se o detalhamento a seguir: a) Pg. 619, Hely Lopes Meirelles. 
Correta. b) Pg.619, Hely Lopes Meirelles. Incorreta. E deve ser comprovada pela vítima. c) 
Pg. 619, Hely Lopes Meirelles. Correta. d) Pg. 620, Hely Lopes Meirelles. Correta. e) Pg. 



620, Hely l. Meirelles. Correta. 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

14 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Veja-se a seguir: “Quanto à legislação tributária, é 
correto afirmar que: a) Art. 97, caput e inciso VI do CTN. Incorreta. b) Art. 98 do CTN. 
Correta. c) Art. 106, caput, inciso II, alínea “a”. Incorreta. d) Art. 111 I, II e III. Incorreta. e) 
Art. 127, I, CTN. ... residência habitual. Incorreta. Trata-se de letra de lei. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

19 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Veja-se: “Com relação à responsabilidade civil, de 
acordo com o Código Civil vigente, é correto afirmar que: a) Incorreta. b) Incorreta, Teoria 
da responsabilidade Objetiva. c) Incorreta; poderá ensejar a reparação civil. d) Correta. e) 
Art. 935, CC...independente. Incorreta. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

26 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Veja-se a descrição a seguir: “Com relação às 
regras trabalhistas assinale a alternativa correta”. a) OJ 156 – SDI-1 – Cancelada. 
Incorporada a Súmula 327, TST. Incorreta. b) OJ 215 – SDI-1 Cancelada. Incorreta. c) 
Súmula 327, TST. Correta. d) Súmula 349, TST, Cancelada, aplicação do artigo 60, da 
CLT. Incorreta. e) Art. 58-A, CLT... 25 horas semanais. Incorreta. No caso em tela, o 
examinando recorreu da questão 26, porém, em sua justificativa falou sobre a questão 27, 
o que torna nulo o recurso por ter sido feito de forma dúplice. Assim, a resposta dada é 
referente à questão que foi explanada, 27, não será analisada a questão 26. 
 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

27 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Com relação às regras trabalhistas assinale a 
alternativa correta. Vejamos: a) OJ OJ 156 – SDI-1 – Cancelada. Incorporada a Súmula 
327, TST. Incorreta. b) OJ 215 – SDI-1 Cancelada. Incorreta. c) Súmula 327, TST. Correta. 
d) Súmula 349, TST, Cancelada, aplicação do artigo 60, da CLT. Incorreta. e) Art. 58-A, 
CLT... 25 horas semanais. Incorreta. Consoante se observa pelas justificativas das 
respostas, não se trata de matéria previdenciária, mas de matéria trabalhista. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

28 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Veja-se a questão: “Referente à terceirização, 
assinale a alternativa correta”. Eis a verificação de cada uma das alternativas: a) Súmula 
331, IV, TST. Nova redação. Correta. b) Súmula 331, IV, TST modificado este inciso está 
com nova redação. Incorreto. c) Súmula 331, III. Não forma... Incorreto. d) Súmula 331, V, 
TST. Não respondem... Incorreta. e) Súmula 331, I, TST...é Ilegal. Incorreta. 

 
2) CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 



7 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. A questão realmente tem duas alternativas iguais, 
porém elas não são a alternativa a ser marcada. Portanto não há problema . 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

10 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. A anulação de questões diz respeito a possíveis 
problemas em relação à organização e estrutura, que, de alguma forma, comprometam a 
compreensão ou impossibilitem chegar à resposta correta. Não é este o caso das questões 
citadas no recurso. Ainda que elas sejam iguais, estão com o gabarito correto. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

22 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. A anulação de questões diz respeito a possíveis 
problemas em relação à organização e estrutura, que, de alguma forma, comprometam a 
compreensão ou impossibilitem chegar à resposta correta. Não é este o caso das questões 
citadas no recurso. Ainda que elas sejam iguais, estão com o gabarito correto. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

26 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Assistentes sociais são executores de políticas 
sociais (Netto, José Paulo, 2003). Portanto, todos os assistentes sociais devem se 
apropriar das legislações que dão base e legitimidade às políticas sociais, pois as mesmas 
são objeto de sua intervenção profissional. Esta questão é pertinente e correta. 

 
3) CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

7 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. A questão realmente tem duas alternativas iguais, 
porém elas não são a alternativa a ser marcada. Portanto não há problema . 

 
4) CARGO: ODONTÓLOGO 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

4 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. A questão pede para marcar a alternativa que NÃO 
SE PODE AFIRMAR. E, assim como afirma o recurso, com exceção de apenas uma 
alternativa, todas as demais estão CORRETAS (já que se pede para marcar apenas UMA 
INCORRETA). Por exemplo, se a alternativa A diz: Em "na minha presença" pode produzir 
um efeito de preconceito, supõe-se que as demais alternativas que não afirmam isso 
estejam INCORRETAS. O texto no qual se pautam TODAS as questões é que se trata da 
condição do negro, aqui no Brasil, a partir de uma visão específica (da autora do texto), ou 
seja, ela discute o preconceito que atinge "os negros". Portanto, não é possível ler que não 
se trate de NÃO PRECONCEITO, como afirma o recurso. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

7 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 



RESPOSTA: O recurso NÃO procede. A questão realmente tem duas alternativas iguais, 
porém elas não são a alternativa a ser marcada. Portanto não há problema . 

 
5) CARGO: CONTADOR 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

4 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. A questão é discursiva. Isso significa afirmar que se 
trata de efeitos de sentido produzidos pelo texto em questão. Se o texto, como um todo, 
trata da questão do preconceito ou das condições que favorecem o surgimento e as 
manifestações do preconceito, ele só poderia evidenciar essas situações ou não faria 
qualquer sentido afirmações que não trouxessem as discussões para a ordem do dia. Se a 
amiga fosse "negra", como o recurso propõe, não haveria sentido de evidenciar que o 
objeto de sua paixão também fosse negro e não haveria também necessidade desse 
enunciado para o funcionamento do texto. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

7 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. A resposta correta da questão não é a alternativa 
que aparece em duplicata. 

 
6) CARGO: FARMACÊUTICO 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

6 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. O enunciado é claro: o jantar é para 5 pessoas com 
um deles fixo; trata-se, portanto, da permutação de 4, que é 4x3x2x1= 24. 

 
7) CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

7 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. A resposta em duplicidade não é a correta e não há, 
portanto, prejuízo para a resposta adequada da questão. 

 
8) CARGO: PSICÓLOGO 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

6 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. O enunciado é claro e o lugar do anfitrião é fixo. 
Então, trata-se de uma permutação de 4, que resulta em 24. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

7 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. A resposta correta não é aquela que aparece com 
alternativas em duplicidade. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 



25 (   ) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (X) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso PROCEDE. A alternativa correta é a “B”: a resolução 18/2002 CFP 
refere-se ao preconceito e à discriminação racial.  

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
1) CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

1 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. O fato de haver na pergunta um erro de digitação (e 
não um conflito de concordância, como afirma o recurso ou erro de português que altera o 
sentido). Ou seja, "Diante disso" aparecer como "Diante disse" não interfere em nada na 
resposta a ser dada na questão, visto que todas as outras informações, ou seja: I) ser uma 
expressão; II)a expressão se encontrar no primeiro parágrafo e III) fazer referência a, já 
seriam mais do que suficiente para chegar à resposta correta. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

11 (   ) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (X) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso PROCEDE. Houve um equívoco no momento da publicação do 
gabarito. A alternativa correta realmente é a letra "A". A alternativa deve ser alterada. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

20 (   ) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (X) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: Os recursos dos candidatos PROCEDEM, pois a alternativa incorreta é a "A" 
e não a "B" como anunciado. Não é verdadeiro que as iniciais do autor do ofício devam 
aparecer no pé da página, pois, neste lugar, aparece, sim, o endereçamento (destinatário) 
do documento. Por isso, a alternativa deve ser mudada para "A". 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

24 (   ) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (X) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso PROCEDE. Houve um equívoco no momento da publicação do 
gabarito. A alternativa correta realmente é letra "B". A alternativa deve ser alterada. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

25 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso PROCEDE, pois o vocativo de abertura de um ofício é constituído 
da expressão "Senhor", seguido do cargo ou função da pessoa a quem o ofício se dirige. 
Assim, a resposta está correta. Ver: Balthar Peixoto, em "Redação na Vida Profissional". 

 
2) CARGO: AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

19 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Apesar de o enunciado ser igual e a resposta 
similar, a 19 dá ênfase à Política como forma mais ampla de atendimento e a 24 dá ênfase 
à assistência social como forma específica de atendimento. O candidato atento a essas 
peculiaridades responderá sem nenhum problema. 



 
QUESTÃO: RESULTADO: 

24 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Apesar de o enunciado ser igual e a resposta 
similar, a 19 dá ênfase à Política como forma mais ampla de atendimento e a 24 dá ênfase 
à assistência social como forma específica de atendimento. O candidato atento a essas 
peculiaridades responderá sem nenhum problema. 

 
3) CARGO: PROFESSOR 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

22 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. O recurso impetrado se refere à questão 14 e não à 
22 como consta na justificativa. O objetivo da referida questão é demonstrar que o Estatuto 
da Criança e do adolescente tem o objetivo de garantir as oportunidades e as facilidades 
para que as crianças e os adolescentes tenham acesso a todos os seus direitos, sem a 
intenção de transcrever o artigo 3º da Lei 8.069/90, como sugere o requerente. Logo, se 
considerarmos que na alternativa “E” há uma afirmação de que o Estatuto garante “todo o 
desenvolvimento [...] em condições de liberdade e de dignidade”, embora os termos sejam 
os mesmos empregados no referido artigo, o sentido está alterado, haja vista que a lei se 
restringe a garantir as oportunidades, porém não tem o poder de garantir que todos sejam 
alcançados. Assim, na alternativa “D”, quando se fala das “condições de igualdade com os 
adultos”, objetiva-se demonstrar que os direitos referenciados no artigo são todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. 

 
4) CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

16 (   ) Manter a Questão (X) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso PROCEDE. A Região Glútea é dividida em dois locais distintos: 1- 
Área ventroglútea: esta área tem sido considerada a opção mais segura para injeção na 
região glútea, sendo recomendada como local de primeira escolha para injeções IM, uma 
vez que evita a punção acidental de vasos sanguíneos e nervos; 2- Área dorsoglútea: esta 
área não tem sido recomendada, uma vez que tem sido associada a graves complicações 
como lesão do nervo ciático e da artéria glútea superior. A OMS não recomenda a 
utilização deste local para imunizações, devido ao risco de lesão do nervo ciático. Assim, a 
alternativa “B” não pode ser considerada correta. A fonte citada pelo(a) candidato(a) 
também recomenda a área ventroglútea. A alternativa “C” afirma que “a área FALC deve 
ser a primeira”: isso também não está correto, pois está área PODE SER um ótimo local 
para injeção nos adultos saudáveis. A escolha do local da injeção IM deve considerar se o 
músculo está saudável, sem lesões ou ferimentos e as características do paciente e do 
medicamento, entre outras. Assim considero que a questão deva ser invalidada. 

 
5) CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

18 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Segundo KENNETH L. BONTRAGER, 5ª Edição, 



em “Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica”, na p.270, fig. 7,68, o RC é de 30º 
a 35º. A angulação de 15º é axial do sacro. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

25 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Segundo o autor MATHIAS HOFER, no “Manual 
Prático de Ensino”, p.10, está a resposta certa de tomografia computadorizada. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

28 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. A pergunta é somente a sequência mais indicada 
para avaliar a região a ser estudada. 

 
CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 
 
1) CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

19 (   ) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (X) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso PROCEDE. A resposta correta é 4 cm e a resposta correta, 
portanto, coincide com a alternativa “B”. 

 
 

Publique-se. 
 

Cascavel, 23 de dezembro de 2011. 
 
 
 

JOÃO CARLOS CATTELAN 
Coordenador de Concursos e Processos Seletivos 

Portaria 1816/2011-GRE 


