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COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - COGEPS 

 

 

EDITAL nº 029/2015-COGEPS 

 

 

                                                                                                                  RETIFICAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS 

RESPOSTAS DOS RECURSOS PUBLICADA PELO 

EDITAL Nº 028/2015-COGEPS, DE 15 DE JULHO 

DE 2015, REFERENTE À QUESTÃO 13 DE 

CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL SUPERIOR, À 

QUESTÃO 28 DE FONOAUDIÓLOGO – NÍVEL 

SUPERIOR E À QUESTÃO 20 DE AGENTE FISCAL – 

NÍVEL MÉDIO.  

 

O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos – COGEPS no uso de suas 

atribuições legais e regimentais e considerando: 

- a publicação realizada pelo Edital nº 028/2015-COGEPS, de 15 de Julho de 2015; 

- a reanálise das respostas fornecidas pelas Bancas Examinadoras face aos 

questionamentos em recurso administrativo; 

  

TORNA PÚBLICO: 

 

Art. 1º - A retificação e/ou manutenção das respostas dos recursos publicada pelo 

Edital nº 028/2015-COGEPS, referente à questão 13 de Conhecimentos Gerais de 

nível superior; à questão 28 de Fonoaudiólogo de nível superior e à questão 20 de 

Agente Fiscal de nível médio das Provas Escritas do Concurso Público para o 

Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de 

Catanduvas, do Estado do Paraná, conforme descrito a seguir: 

 

1. NÍVEL SUPERIOR 

1.2-CONHECIMENTOS GERAIS  

 

QUESTÃO: RESULTADO DA QUESTÃO: 

13 ( X ) Manter  (   ) Anular  (  ) Alterar  

RECURSO 01 – Gostaria de rever recurso da questão número 13 (treze), para o 

Cargo de Contador do Município de Catanduvas. Diante da resposta do recurso 

não questiono que a madeira extraída no Oeste do Paraná onde Catanduvas 

esta localizada tenha sido destinada para a exportação. O que questiono é o 

fato da questão afirmar que a madeira do município de Catanduvas esteve 

voltada para a exportação, está afirmativa não se encontra na bibliografia 

disponível, lembrando que a questão trata particularmente da madeira extraída 
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de Catanduvas. Como a questão se trata do município de Catanduvas e não da 

região Oeste do Paraná entendo que a alternativa está incorreta. Caso meu 

entendimento esteja equivocado solicito citação que comprove a afirmação 

trazida pela questão "madeira extraída do município de Catanduvas para 

exportação....". 

RESPOSTA AO RECURSO: "O entendimento do requerente está equivocado na 

leitura da alternativa correta.  A alternativa, que o requerente deve ter lido várias 

vezes, afirma que: “Ao considerar aspectos históricos e geográficos do município 

de Catanduvas... é correto afirmar que a exploração da madeira esteve voltada 

para a exportação. E configurou-se em uma prática que provocou a devastação 

de boa parte das florestas da região Oeste e particularmente em 

Catanduvas”.   A situação de Catanduvas está inserida no contexto da região 

Oeste.  

Quanto à questão citada pelo requerente que solicita citação que comprove a 

afirmação trazida pela questão: “madeira extraída do município de Catanduvas 

para exportação....". Informo que esta citação não está apresentada em nenhum 

lugar da prova. Gostaria de saber donde ele tirou isso. Da forma como o 

requerente constrói a sua frase, que não é a frase da questão, remete a uma 

ideia de exclusividade da madeira para exportação, enquanto que a alternativa 

da prova afirma que a exploração da madeira esteve voltada para a 

exportação, o que não significa afirmar que foi exclusivamente para exportação. 

Por esta razão mantenho a questão.  

Os textos sugeridos anteriormente, continuam sendo sugeridos... 

 Portanto, o recurso não procede e fica mantida a resposta concedida pelo Edital 

nº 028/2015-COGEPS e reafirmada a alternativa publicada pelo gabarito que  é a 

letra “C”. 

 

1.6 FONOAUDIÓLOGO 

 

QUESTÃO: RESULTADO DA QUESTÃO: 

28 ( ) Manter ( X  ) Anular (  )Alterar 

RECURSO 01 – Boa tarde. Recorri a respeito da questão 28 da prova para 

Fonoaudiólogo da prefeitura de Catanduvas - PR. Acredito que um erro de 

digitação deva ser motivo para anular ou alterar a alternativa correta neste 

concurso. Sendo que seis, segundo o dicionário da língua portuguesa: num (lat 

sex) 1 Número cardinal formado de 6 unidades. 2 Sexto. sm 1 O algarismo 

6. 2 Carta de jogar, dado ou peça de dominó, com seis pontos, ou 

pintas. 3 Pessoa ou coisa que numa série de seis ocupa o último lugar. E a palavra 

seios, segundo o dicionário da língua portuguesa: (latim sinus, -

us, curva, sinuosidade, prega, cavidade, regaço, mama, .proteção) substantivo 

masculino. 

1. Curva; volta; sinuosidade.  
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2. Bojo da vela enfunada.  

3. [Figurado]  Parte do peito onde existem as mamas; cada uma dessas glândulas 

mamárias. = MAMA, PEITO 

4. Parte do busto que os vestidos decotados deixam a descoberto. = PEITO 

5. A sede da .concepção, o útero. 

6. Parte interna. 

7. [Figurado]  Profundeza. 

8. Ambiente, meio. 

9. O íntimo, o coração. 

10. Grêmio; associação. 

11. Intimidade. 

12. Centro, parte central de um todo. 

13. [Marinha]  Todo o prolongamento do cabo ou qualquer porção dele. 

14. Enseada; golfo. 

15. [Anatomia]  Cavidade de alguns ossos do crânio e face. 

16. [Anatomia]  Canal interno. 

"seios", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, http://www.priberam.pt/dlpo/seios [consultado em 15-07-2015]. 

Sendo as duas palavras de significados tão distintos, seria inviável considerar a 

alternativa 2 como correta. 

Na alternativa C, está escrito "Estão corretas as informações dos itens (1), (4) e 

parcialmente corretas as informações da questão (2), (3)", seria esta a alternativa 

correta. Como existe um erro de digitação, faz com que a alternativa 2 seja 

parcialmente correta.  

Mesmo que esteja escrito que são estruturas de ressonância, seis paranasais não 

fazem parte desta estrutura, e sim seios paranasais, tornando a questão incorreta. 

Grata, à disposição. Geniffer Pavan.  

RESPOSTA AO RECURSO: Não fica invalidada a resposta concedida para esta 

questão no Edital nº 028/2015-COGEPS, visto que o termo “estruturas de 

ressonância”, já está explicito que se trata de um conjunto de estruturas das quais 

os seios paranasais fazem parte.  

Considerando que houve erro de digitação de “seios” para “seis” e para que não 

haja prejuízo nenhum aos candidatos que concorrem ao certame, optou-se pela 

anulação da questão. 

 

2. NÍVEL MÉDIO 

2.1 – AGENTE FISCCAL 

 

QUESTÃO: RESULTADO DA QUESTÃO: 

20 (  ) Manter ( X ) Anular (  ) Alterar 

RECURSO 01 – Catanduvas, 15 de julho de 2015. Com relação à questão (20). “As 

etapas ou fases da receita pública demonstram o caminho percorrido pela 

https://mail.unioeste.br/owa/redir.aspx?SURL=ttWYHCl9olwgKlhIdchGK_9tSJpT0uItlJg9u9fWgJI85oXF3Y3SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBwAHIAaQBiAGUAcgBhAG0ALgBwAHQALwBkAGwAcABvAC8AcwBlAGkAbwBzAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.priberam.pt%2fdlpo%2fseios
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receita no processo de gestão. Quais são em ordem cronológica”.No primeiro 

recurso, a questão foi mantida como resposta correta a letra “C” do gabarito 

provisório onde consta: “Planejamento, lançamento, arrecadação e 

recolhimento”. Porém, novamente solicitamos a Vsa, que revisem tal opção, pois, 

no Edital – página de conhecimentos específicos de Agente Fiscal, não constam 

bibliografias, entende-se, portanto que as bibliografias são “livres”, sendo livres 

não há como fixar como correta a resposta obtida da obra de determinado autor 

neste caso Deusvaldo Carvalho Marcio Ceccato. E na Lei 4320/64, em nenhum 

artigo consta exatamente esta ordem “planejamento, lançamento, arrecadação 

e recolhimento”.E ainda: 

RECEITAS PÚBLICAS MANUAL DE PROCEDIMENTOS 

Aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 4ª Ed. 

http://www3.tesouro.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Manual_ 

Procedimentos_RecPublicas.pdf 

-Na pagina 30 – consta: 

5.1 ESTÁGIOS DA RECEITA PÚBLICA  

Estágio da receita orçamentária é cada passo identificado que evidencia o 

comportamento da receita e facilita o conhecimento e a gestão dos ingressos de 

recursos.  

Os estágios da receita orçamentária são os seguintes:  

5.1.1 Previsão  

Estimativa de arrecadação da receita, constante da Lei Orçamentária Anual – 

LOA, resultante de metodologia de projeção de receitas orçamentárias. 

-Na pagina 32 – consta: 

5.1.2 Lançamento  

Segundo o Código Tributário Nacional, art. 142, é o procedimento administrativo 

tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar 

o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Tendo ocorrido o fato gerador, há condições de se proceder ao registro contábil 

do direito a receber da fazenda pública em contrapartida a uma variação ativa, 

em contas do sistema patrimonial, o que representa o registro da receita por 

competência. Algumas receitas não percorrem o estágio do lançamento, 

conforme se depreende pelo art. 52 da Lei nº 4.320/64: “São objeto de 

lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento 

determinado em lei, regulamento ou contrato.”  

5.1.3 Arrecadação  

É a entrega, realizada pelos contribuintes ou devedores aos agentes 

arrecadadores ou bancos autorizados pelo ente, dos recursos devidos ao Tesouro.  

5.1.4 Recolhimento  

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

responsável pela administração e controle da arrecadação e programação 

financeira, e: https://www.youtube.com/watch?v=Eg5-QWKH91A. Att – Marialda. 

http://www3.tesouro.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Manual_
https://www.youtube.com/watch?v=Eg5-QWKH91A
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RESPOSTA AO RECURSO: Revendo o caso desta questão, verificamos dubiedade 

de interpretação, quanto ao termo planejamento e o termo revisão, diante disto 

estamos e para que não haja prejuízo a nenhum candidato, optou-se pela 

anulação da questão. 

Portanto, o recurso procede e fica anulada a questão. 

 

Art. 2º - Ficam inalteradas as demais respostas contidas no Edital nº 028/2015-

COGEPS, de 15 de Julho de 2015.  

 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Cascavel, 16 de Julho de 2015. 
 

 

 

 

 

CARLOS ROBERTO CALSSAVARA 

Coordenador de Concursos e Processos Seletivos 

Portaria 0987/2012-GRE 

 


