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EDITAL nº 006/2010-CPSAUU 
 
 

PUBLICAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS 
HAVIDOS CONTRA OS GABARITOS PROVISÓRIOS 

DAS PROVAS ESCRITAS DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA AGENTES 

UNIVERSITÁRIOS DA UNIOESTE - UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ. 

 
 

O Presidente da Comissão de Processo Seletivo para Agentes Universitários da 
Unioeste, no uso de suas atribuições legais e em face da regulamentação a seguir: 

 
- Portaria 0481/2010-GRE, de 27 de janeiro de 2010; 
- Edital 096/2010-GRE, de 11 de maio de 2010; 
- Edital 001/2010-CPSAUU, de 18 de maio de 2010; 
- Edital 002/2010-CPSAUU, de 19 de maio de 2010; 
- Edital 003/2010-CPSAUU, de 21 de maio de 2010; 
- Edital 004/2010-CPSAUU, de 25 de maio de 2010, e 
- Edital 005/2010-CPSAUU, de 31 de maio de 2010, 
 
TORNA PÚBLICO: 

 
Art. 1º O resultado da análise dos recursos contra os gabaritos provisórios 

relativos às Provas Escritas do Processo Seletivo para Agentes Universitários da Unioeste 
– Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme aparece descrito a seguir. 
 

Art. 2º De acordo com o Parágrafo único do art. 50, “tendo sido publicadas as 
análises dos recursos e tendo sido publicados os gabaritos definitivos relativos às Provas 
Escritas, não caberão outros recursos em relação a eles” e, de acordo com o art. 56, “A 
pontuação de questões eventualmente anuladas será atribuída a todos os candidatos que 
compareceram à Prova Escrita, mesmo para os que não tenham recorrido”. 
 
RECLAMAÇÃO 001 
 
A candidata Luciane Resnik reclama do fato de o celular de uma candidata tocar em 
sala de provas e de a mesma não ter sido enviada para a coordenação pelo fiscal. 
Ocorre que este é o procedimento padrão em todos os processos seletivos da 
Unioeste, inclusive, no vestibular: se algum candidato é flagrado em alguma situação 
inadequada durante as provas, é-lhe solicitado que, imediatamente, desfaça-se do 
objeto que não deveria possuir: caso ele se recuse, ele é desclassificado. Nada 
consta, portanto, de inadequado na atitude do fiscal. 
 
RECURSOS 
 
RECURSO 001 – ALESSANDRA CARINA BONDON – TELEFONISTA 



 2 

 
Questão 29 – Conhecimentos Específicos: DEFERIDO 
 
Com relação ao recurso sobre a questão 29, a resposta correta é a alternativa "A" 
(código Internacional, código da operadora, código do país, código designativo da 
área e o número destino) e não a resposta "C" como saiu no gabarito. Houve um 
equívoco no momento de preencher o gabarito. A questão não será anulada, mas 
tão somente adequada em sua resposta. 
 
Questão 30 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
A resposta correta é a "A" como saiu no gabarito. Em primeiro lugar, o Teste Seletivo 
é para uma Instituição e não para uma empresa. E todos os funcionários da 
instituição têm um Estatuto e um código de conduta a ser seguido, devendo, 
portanto, adequar-se as normas da INSTITUIÇÃO. A questão se refere a uma 
Instituição e não empresa que se adapta ao Código Brasileiro de Ocupação. 
 
RECURSO 002 – KARINA GRAZIELLA FIAMETTI – TÉC. EM ASS. UNIVERSITÁRIOS 
 
Questão 03 – Língua Portuguesa – Nível Superior: INDEFERIDO 
 
A alternativa correta é a E, porque o autor, Luiz Fernando Veríssimo, não afirma, no 
texto, que a pouca estatura de Neymar e Messi seria a causa de tais jogadores 
serem atacantes que “estraçalham” a defesa adversária. Deve-se observar o 
funcionamento da oração reduzida de particípio, “devido sua pouca estatura”, no 
período, constante na alternativa E. Diante do exposto, o recurso não procede. 
 
Questão 18 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior – INDEFERIDO 
 
A questão não deve ser cancelada, uma vez que as alternativas propostas estão 
condizentes com o que está previsto no conteúdo programático para as provas 
(Anexo III do Edital 096/2010-GRE). No edital, está registrado que as questões de 
conhecimentos gerais contemplem “o debate sobre as políticas públicas para a 
Educação Superior, saúde e cidadania”. A questão que sofreu recurso trata sobre a 
cidadania e as políticas públicas que consolidaram leis em defesa do cidadão. A 
prova contempla outras questões voltadas às políticas públicas para a Educação 
Superior. Ao contemplar, nas alternativas propostas, os estatutos da criança e do 
idoso, a lei 11.340/06 (Maria da Penha), o código do consumidor e a própria 
constituição de 1988 é pertinente recordar a trajetória histórica que estas leis tiveram 
até se tornarem enquanto tais, sendo objetos de discussão das políticas públicas do 
Brasil. Foi diante de questionamentos, debates, manifestações públicas de inúmeras 
instituições que fomentaram a construção de políticas públicas que ganharam 
expressividade e legitimação a partir da constituição de leis. As conquistas que 
parcelas sociais possuem atualmente no âmbito da legislação são conseqüência da 
construção de políticas públicas que permitem atualmente as conquistas 
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transformadas em leis e estatutos. Por essa razão, insisto na pertinência e 
adequação da questão, sendo que o recurso protocolizado peca pela falta de uma 
leitura histórica da constituição das leis que se formam dentro do contexto 
democrático onde as políticas públicas são questionadas, debatidas e, em muitas 
ocasiões, transformadas em leis. 
 
RECURSO 003 – ANA CAROLINA DE CRISTO LEITE – TÉC. EM ASS. UNIVERSITÁRIOS 
 
Questão 25 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
A leitura do artigo 1º, caput, da Lei nº 9.536/97 deixa claro que a transferência 
acadêmica ex officio será efetivada, “independente da existência de vaga, quando se 
tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente 
estudante”. Ou seja: a transferência ex officio, nas condições previstas em lei, será 
concedida NÃO APENAS a militares e seus dependentes, mas também a 
servidores civis e seus dependentes, independentemente da existência de vaga. Por 
outro lado, o art. 49, caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) disciplina as transferências facultativas: “Art. 49. As instituições de educação 
superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na 
hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo”. [Grifamos] Deste 
modo, a única resposta correta era a contida na letra D, uma vez que a 
transferência acadêmica ex officio difere da transferência facultativa, prevista no art. 
49 da LDB, em razão de prescindir (dispensar) da existência de vaga. O recurso, 
portanto, deve ser indeferido. 
 
RECURSO 004 – MARLI ALVES RIBEIRO – TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
 
Questão 28 – Conhecimentos Específicos: DEFERIDO 
 
Recurso deferido, visto que botas de couro são consideradas equipamentos de 
proteção individual; portanto não há alternativa incorreta. Sendo assim, a questão 
deve ser anulada e a pontuação referente a ela deve ser atribuída a todos os 
candidatos, mesmo para os que não tenham entrado com recurso. 
 
RECURSO 005 – ADRIANA MARIA DA SILVA - TELEFONISTA 
 
Questão 18 – Conhecimentos Gerais – Ensino Fundamental: DEFERIDO 
 
Considerando os argumentos da recorrente, o parecer é pelo deferimento do 
solicitado, anulando-se, portanto, a questão número 18. Sendo assim, a questão 
deve ser anulada e a pontuação referente a ela deve ser atribuída a todos os 
candidatos, mesmo para os que não tenham entrado com recurso. 
 
RECURSO 006 – ADRIANA MARIA DA SILVA - TELEFONISTA 
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Questão 29 – Conhecimentos Específicos: DEFERIDO 
 
Com relação ao recurso sobre a questão 29, a resposta correta é a alternativa "A" 
(código Internacional, código da operadora, código do país, código designativo da 
área e o número destino) e não a resposta "C" como saiu no gabarito. Houve um 
equívoco no momento de preencher o gabarito. A questão não será anulada, mas 
tão somente adequada em sua resposta. 
 
RECURSO 007 – DENISE VERONEZ – ANALISTA DE INFORMÁTICA 
 
Questão 08 – Língua Portuguesa – Nível Superior: INDEFERIDO 
 
Na alternativa D, há um circunstanciador de tempo (“Ontem”) e um circunstanciador 
de lugar (“Distrito Federal”), atendendo, assim, ao solicitado na questão. 
 
Questão 30 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
No edital, consta como conteúdo “Linguagem de desenvolvimento de software 
Delphi e Java”. Hibernate é um framework para mapeamento objeto-relacional 
escrito na linguagem Java e amplamente utilizado para desenvolvimento de software 
em Java. Na prática, ele é um conjunto de classes, interfaces e arquivos de 
configuração pré-acabados que permitem a criação de uma camada de serviço 
capaz de abstrair a existência do banco de dados para o software escrito em Java. 
Além disso, o Hibernate segue a especificação JPA – Java Persistence API. Assim, 
Hibernate é peça chave no desenvolvimento de software em linguagem Java, muito 
presente nos cursos de graduação e pós-graduação que abordam desenvolvimento 
em Java. 
 
RECURSO 008 – DORGELIO FIGUEIREDO – TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA  
 
Questão 22 – Conhecimentos Específicos: DEFERIDO 
 
Embora tenha que deixar a moldeira individual 2 mm aquém do fundo de vestíbulo, 
compete também ao cirurgião dentista ajustar essa moldeira e também o material a 
ser usado pode determinar a espessura. Sendo assim, a questão deve ser anulada e 
a pontuação referente a ela deve ser atribuída a todos os candidatos, mesmo para 
os que não tenham entrado com recurso. 
 
Questão 28 – Conhecimentos Específicos: DEFERIDO 
 
A demarcação no plano de orientação é que orienta ao técnico a correta montagem 
dos dentes artificiais, mas outros artifícios ajudam na escolha dos dentes artificiais, 
para que tenhamos uma correta funcionalidade e estética dessas próteses. Sendo 
assim, a questão deve ser anulada e a pontuação referente a ela deve ser atribuída 
a todos os candidatos, mesmo para os que não tenham entrado com recurso. 
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RECURSO 009 – EDERSON SCAMEING – ANALISTA DE INFORMÁTICA 
 
Questão 21 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
A questão realmente tem erro de digitação, mas a ausência do abre parêntese após 
o from não impede e nem dificulta a correta compreensão da expressão SQL e a 
escolha correta frente ás alternativas colocadas. 
 
Questão 22 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
A construção da consulta está correta, conforme descrição de “Participação de 
conjuntos” em Silberschatz, Korth e Sudarshan (2006), página 61. 
 
Questão 30 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
No edital, consta como conteúdo “Linguagem de desenvolvimento de software 
Delphi e Java”. Hibernate é um framework para mapeamento objeto-relacional 
escrito na linguagem Java e amplamente utilizado para desenvolvimento de software 
em Java. Na prática, ele é um conjunto de classes, interfaces e arquivos de 
configuração pré-acabados que permitem a criação de uma camada de serviço 
capaz de abstrair a existência do banco de dados para o software escrito em Java. 
Além disso, o Hibernate segue a especificação JPA – Java Persistence API. Assim, 
Hibernate é peça chave no desenvolvimento de software em linguagem Java, muito 
presente nos cursos de graduação e pós-graduação que abordam desenvolvimento 
em Java. 
 
RECURSO 010 – RODRIGO MÜLLER – TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
Questão 21 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
ÉTICA – A CIÊNCIA DA MORAL. É o conjunto de preceitos de ordem valorativa e 
moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Falar sobre ética é 
falar sobre valores e virtudes. Valor e virtude, por sua vez, referem-se a 
comportamento humano. O campo da ética é constituído por comportamentos, 
totalmente vinculado aos valores morais do ser humano. Apesar de universal, a ética 
não é um padrão fixo de comportamento. O que é considerado certo para uns pode 
não o ser para outros. Por isso, é muito importante saber as diretrizes que norteiam 
a atuação da empresa e os valores que ela defende: eles, na medida do possível, 
devem ser os seus também. O exercício profissional, desde as pequenas atitudes 
diárias às grandes decisões, deve ser orientado pela ética. E isso, aliado a um bom 
desempenho, é um indício de uma carreira produtiva e bem-sucedida. Em hipótese 
nenhuma a ética pode ser ligada somente a regras definidas de comportamento, 
mesmo que imparciais, pois, Ética no trabalho deve ser uma preocupação constante, 
e mesmo quando não há um código específico ou uma conduta objetivamente 
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definida a ser seguida na empresa ou profissão, em geral o senso comum é 
empregado para tentar identificar quais os comportamentos aceitáveis e quais os 
que ferem princípios ou são antiéticos. Portanto, não podemos pautar ÉTICA 
somente em regras de comportamento, e sim, em valores e virtudes que definem a 
conduta do indivíduo, pois, seguir regras e/ou um código de ética não quer dizer que 
o ser humano é ético em suas escolhas e posturas profissionais dentro da empresa. 
 
RECURSO 011 – ANA LETICIA SOARES DA COSTA – TÉC. EM ASS. UNIVERSITARIOS 
 
Questão 02 – Língua Portuguesa – Nível Superior: DEFERIDO 
 
Na alternativa E, temos “Segundo o texto, Gamarra é zagueiro” e, no texto, temos 
“um dos melhores zagueiros que já vi jogar, o Gamarra, era baixo”. O tempo verbal 
da alternativa é o presente do indicativo, diferindo do que consta no excerto do texto, 
o tempo passado. A mudança do tempo verbal pode gerar dúvida ao leitor. Sendo 
assim, a questão deve ser anulada e a pontuação referente a ela deve ser atribuída 
a todos os candidatos, mesmo para os que não tenham entrado com recurso. 
 
RECURSO 012 – ALINE SZYMANSKI – TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
 
Questão 21 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
O recurso não procede, visto que o Gabarito foi publicado corretamente e a resposta 
correta é a letra D. 
 
RECURSO 013 – HANS DONER ERIC CINTRA – TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA 
 
Questão 21 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
A resposta correta é a alternativa ‘B’. Espasmo cadavérico é a rigidez abrupta e 
generalizada que ocorre no cadáver, por óbvio, que antes de morrer esteja em 
intensa atividade fisica. Portanto não procede a alegação do candidato. 
 
RECURSO 014 – OSMAR DOS SANTOS – ANALISTA DE INFORMÁTICA 
 
Questão 02 – Língua Portuguesa – Nível Superior: DEFERIDO 
 
Embora possa ser inferida pelo processo de isotopia, não é expressa textualmente a 
posição de atuação em campo dos jogadores Neymar e Messi. Como na alternativa 
“E” temos: Segundo o texto (...) Messi e Neymar jogam na posição de atacantes”, o 
leitor pode entender que a informação sobre a posição dos atletas teria de estar 
contida explicitamente no texto, gerando dúvida na opção da alternativa. Sendo 
assim, a questão deve ser anulada e a pontuação referente a ela deve ser atribuída 
a todos os candidatos, mesmo para os que não tenham entrado com recurso. 
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Questão 03 – Língua Portuguesa – Nível Superior: INDEFERIDO 
 
A alternativa correta é a E, porque o autor, Luiz Fernando Veríssimo, não afirma, no 
texto, que a pouca estatura de Neymar e Messi seria a causa de tais jogadores 
serem atacantes que “estraçalham” a defesa adversária. Deve-se observar o 
funcionamento da oração reduzida de particípio, “devido sua pouca estatura”, no 
período, constante na alternativa E. Diante do exposto, o recurso não procede. 
 
Questão 21 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
A questão realmente tem erro de digitação, mas a ausência do abre parêntese após 
o from não impede e nem dificulta a correta compreensão da expressão SQL e a 
escolha correta frente ás alternativas colocadas. 
 
Questão 25 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
De acordo com Deitel (2005, pág. 323): “instanciar um objeto de subclasse inicia 
uma cadeia de chamadas de construtor em que o construtor de subclasse, antes de 
realizar suas próprias tarefas, invoca o construtor de sua superclasse direta explícita 
(via referência super) ou implicitamente (chamando o construtor-padrão ou o 
construtor sem argumento da superclasse). De maneira semelhante, se a super 
classe é derivada de outra classe (com é, naturalmente, cada classe exceto Object), 
o construtor da superclasse invoca o construtor da próxima classe no topo da 
hierarquia, e assim por diante”. Trata-se, pois, de uma invocação explícita ou 
implícita de construtores e não de Herança, pois não possibilita que um objeto da 
subclasse seja criado utilizando um construtor da superclasse diretamente.  
 
Questão 26 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
De acordo com Deitel (2005, pág. 609), “O J2SE 5.0 introduz duas novas 
conversões – a conversão boxing e a conversão unboxing. Uma conversão boxing 
converte um valor de um tipo primitivo em um objeto da classe empacotadora de tipo 
correspondente. O J2SE 5.0 permite que essas conversões sejam realizadas 
automaticamente”. O mesmo autor na pág. 677 complementa, quando se refere às 
classes ArrayList, LinkedList e Vector, que “O autoboxing ocorre quando você 
adiciona valores de tipo primitivo a objetos dessas classes, porque eles armazenam 
apenas referências a objetos”. Portanto, isso é uma facilidade da linguagem incluída 
a partir da versão 5.0, o que não significa que os tipos primitivos são inseridos 
diretamente em um Vector. Além disso, Deitel (2005, pág. 609) lembra que “Nas 
versões anteriores ao J2SE 5.0, se você quisesse inserir um valor primitivo em uma 
estrutura de dados que pudesse armazenar somente Objects, teria que criar um 
novo objeto da classe empacotadora de tipo correspondente e depois inserir esse 
objeto na coleção”. 
 
RECURSO 015 – PEDRO JUNIOR DOS SANTOS DA SILVA – ADVOGADO 
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Questão 23 – Conhecimentos Específicos: DEFERIDO 
 
Em relação ao recurso referente à questão nº 23 da prova para a função de 
Advogado, de fato, procede a alegação do(a) candidato(a). O enunciado da questão 
faz referência a princípios constitucionais que, tecnicamente, são aqueles previstos 
no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Em consonância com os preceitos da 
Constituição Federal, existem outros princípios infraconstitucionais básicos que 
regem a Administração Pública, entre os quais se inclui o da autotutela, citado na 
alternativa ‘C’ da referida questão, que corresponde à correta. De qualquer forma, 
apesar de consistir num dos princípios básicos que regem a administração pública, 
realmente não há que se falar que a autotutela é princípio constitucional, posto que 
não se encontra no rol descrito pelo artigo 37 supra. Sendo assim, a questão deve 
ser anulada e a pontuação referente a ela deve ser atribuída a todos os candidatos, 
mesmo para os que não tenham entrado com recurso. 
 
RECURSO 016 – VINICIUS KREUTZ DO NASCIMENTO – ADVOGADO 
 
Questão 02 – Língua Portuguesa – Nível Superior: DEFERIDO 
 
Embora possa ser inferida pelo processo de isotopia, não é expressa textualmente a 
posição de atuação em campo dos jogadores Neymar e Messi. Como na alternativa 
“E” temos: Segundo o texto (...) Messi e Neymar jogam na posição de atacantes”, o 
leitor pode entender que a informação sobre a posição dos atletas teria de estar 
contida explicitamente no texto, gerando dúvida na escolha da alternativa. Sendo 
assim, a questão deve ser anulada e a pontuação referente a ela deve ser atribuída 
a todos os candidatos, mesmo para os que não tenham entrado com recurso. 
 
RECURSO 017 - ANNA KARLA CORDEIRO – TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
 
Questão 23 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
Recurso indeferido, visto que a questão trata de resíduo infectante. A letra D é 
correta para resíduos perfuro-cortantes e infectantes. 
 
RECURSO 018 – MELISSA ELAINE MARTINI ZINI – TÉC. EM ASS. UNIVERSITÁRIOS 
 
Questão 02 – Língua Portuguesa – Nível Superior: DEFERIDO 
 
Embora possa ser inferida pelo processo de isotopia, não é expressa textualmente a 
posição de atuação em campo dos jogadores Neymar e Messi. Como na alternativa 
“E” temos: Segundo o texto (...) Messi e Neymar jogam na posição de atacantes”, o 
leitor pode entender que a informação sobre a posição dos atletas teria de estar 
contida explicitamente no texto, gerando dúvida na escolha da alternativa. Sendo 
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assim, a questão deve ser anulada e a pontuação referente a ela deve ser atribuída 
a todos os candidatos, mesmo para os que não tenham entrado com recurso. 
  
Questão 03 – Língua Portuguesa – Nível Superior: INDEFERIDO 
 
A alternativa correta é a E, porque o autor, Luiz Fernando Veríssimo, não afirma, no 
texto, que a pouca estatura de Neymar e Messi seria a causa de tais jogadores 
serem atacantes que “estraçalham” a defesa adversária. Deve-se observar o 
funcionamento da oração reduzida de particípio, “devido sua pouca estatura”, no 
período, constante na alternativa E. Diante do exposto, o recurso não procede. 
 
Questão 09 – Língua Portuguesa – Nível Superior: INDEFERIDO 
 
Na alternativa D, no segmento “se justificar”, a forma reflexiva “se” representa um 
complemento da mesma pessoa do sujeito, isto é, o sujeito e o complemento são 
correferenciais, não havendo, portanto, ambigüidade na alternativa em análise. 
 
RECURSO 019 – MICHELE APARECIDA PINTO – TELEFONISTA 
 
Questão 29 – Conhecimentos Específicos: DEFERIDO 
 
Com relação ao recurso sobre a questão 29, a resposta correta é a alternativa "A" 
(código Internacional, código da operadora, código do país, código designativo da 
área e o número destino) e não a resposta "C" como saiu no gabarito. Houve um 
equívoco no momento de preencher o gabarito. A questão não será anulada, mas 
tão somente adequada em sua resposta. 
 
RECURSO 020 – JANETE DA ROCHA BORTOLINI – TELEFONISTA 
 
Questão 29 – Conhecimentos Específicos: DEFERIDO 
 
Com relação ao recurso sobre a questão 29, a resposta correta é a alternativa "A" 
(código Internacional, código da operadora, código do país, código designativo da 
área e o número destino) e não a resposta "C" como saiu no gabarito. Houve um 
equívoco no momento de preencher o gabarito. A questão não será anulada, mas 
tão somente adequada em sua resposta. 
 
RECURSO 021 – MARILIA ZIMERMANN FREESE – ADVOGADO 
 
Questão 02 – Língua Portuguesa – Nível Superior: DEFERIDO 
 
Embora possa ser inferida pelo processo de isotopia, não é expressa textualmente a 
posição de atuação em campo dos jogadores Neymar e Messi. Como na alternativa 
“E” temos: Segundo o texto (...) Messi e Neymar jogam na posição de atacantes”, o 
leitor pode entender que a informação sobre a posição dos atletas teria de estar 
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contida explicitamente no texto, gerando dúvida na escolha da alternativa. Sendo 
assim, a questão deve ser anulada e a pontuação referente a ela deve ser atribuída 
a todos os candidatos, mesmo para os que não tenham entrado com recurso. 
 
Questão 23 – Conhecimentos Específicos: DEFERIDO 
 
Em relação ao recurso referente à questão nº 23 da prova para a função de 
Advogado, de fato, procede a alegação do(a) candidato(a). O enunciado da questão 
faz referência a princípios constitucionais que, tecnicamente, são aqueles previstos 
no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Em consonância com os preceitos da 
Constituição Federal, existem outros princípios infraconstitucionais básicos que 
regem a Administração Pública, entre os quais se inclui o da autotutela, citado na 
alternativa ‘C’ da referida questão, que corresponde à correta. De qualquer forma, 
apesar de consistir num dos princípios básicos que regem a administração pública, 
realmente não há que se falar que a autotutela é princípio constitucional, posto que 
não se encontra no rol descrito pelo artigo 37 supra. Sendo assim, a questão deve 
ser anulada e a pontuação referente a ela deve ser atribuída a todos os candidatos, 
mesmo para os que não tenham entrado com recurso. 
 
RECURSO 022 - REGIANE CRISTINA DA SILVA – TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
Questão 09 – Língua Portuguesa – Nível Superior: INDEFERIDO 
 
Recorrendo ao mesmo argumento da candidata, “Adjetivo é uma palavra que 
caracteriza o substantivo, atribuindo-lhe qualidade”. Sendo assim, dentro do 
contexto empregado, a palavra HUMANO, que está sendo questionada, caracteriza 
o substantivo ESFORÇO e não a palavra TRABALHO, pois a expressão a que a 
palavra HUMANO se refere é “... trabalho é o ESFORÇO HUMANO dotado de um 
propósito”. Sendo assim, a alternativa correta continua sendo a letra E, pois a 
classificação das palavras assim se configura: DICIONÁRIO = SUBSTANTIVO; 
HUMANO = ADJETIVO; ENVOLVE = VERBO; DE = PREPOSIÇÃO. 
 
RECURSO 023 – LILIAN MICHELLE MICHELIN – ADVOGADO 
 
Questão 02 – Língua Portuguesa – Nível Superior: DEFERIDO 
 
Embora possa ser inferida pelo processo de isotopia, não é expressa textualmente a 
posição de atuação em campo dos jogadores Neymar e Messi. Como na alternativa 
“E” temos: Segundo o texto (...) Messi e Neymar jogam na posição de atacantes”, o 
leitor pode entender que a informação sobre a posição dos atletas teria de estar 
contida explicitamente no texto, gerando dúvida na escolha da alternativa. Sendo 
assim, a questão deve ser anulada e a pontuação referente a ela deve ser atribuída 
a todos os candidatos, mesmo para os que não tenham entrado com recurso. 
 
Questão 03 – Língua Portuguesa – Nível Superior: INDEFERIDO 
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A alternativa correta é a E, porque o autor, Luiz Fernando Veríssimo, não afirma, no 
texto, que a pouca estatura de Neymar e Messi seria a causa de tais jogadores 
serem atacantes que “estraçalham” a defesa adversária. Deve-se observar o 
funcionamento da oração reduzida de particípio, “devido sua pouca estatura”, no 
período, constante na alternativa E. Diante do exposto, o recurso não procede. 
 
Questão 04 – Língua Portuguesa – Nível Superior: INDEFERIDO 
 
O texto apresentado na questão 4 é um resumo de um artigo científico. No formato 
de textos desse gênero do discurso, a parte final é dedicada às considerações finais 
a que chegou o pesquisador, no estudo realizado. Para além disso, observando-se a 
seqüência dos conteúdos apresentados, observa-se que, no último período do texto, 
a autora aponta os resultados da pesquisa empreendida. 
 
RECURSO 024 – KELLY JÉSSICA MACIEL HELFENSTEIN – TELEFONISTA 
 
Questão 29 – Conhecimentos Específicos: DEFERIDO 
 
Com relação ao recurso sobre a questão 29, a resposta correta é a alternativa "A" 
(código Internacional, código da operadora, código do país, código designativo da 
área e o número destino) e não a resposta "C" como saiu no gabarito. Houve um 
equívoco no momento de preencher o gabarito. A questão não será anulada, mas 
tão somente adequada em sua resposta. 
 
Questão 30 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
A resposta correta é a "A" como saiu no gabarito. Em primeiro lugar, o Teste Seletivo 
é para uma Instituição e não para uma empresa. E todos os funcionários da 
instituição têm um Estatuto e um código de conduta a ser seguido, devendo, 
portanto, adequar-se as normas da INSTITUIÇÃO. A questão se refere a uma 
Instituição e não empresa que se adapta ao Código Brasileiro de Ocupação. 
 
RECURSO 025 – RUBEN FLORIAN CHAUVET - CONTADOR 
 
Questão 16 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior: INDEFERIDO 
 
A questão não deve ser anulada, uma vez que o proponente do recurso interpreta 
mal a questão que está apresentada com objetividade e clareza. A alternativa em 
questão, que é a “D”, afirma que a Unioeste deve pautar-se na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. A informação de que é uma autarquia do Governo do 
Estado do Paraná tem sua pertinência para informar aos candidatos que a instituição 
é pública. A conclusão de que toda autarquia do Estado do Paraná (sendo instituição 
de ensino ou não) deve pautar-se na LDB é uma conclusão contraditória, uma vez 
que o proponente faz uma construção incorreta das premissas, atentando contra a 
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lógica formal. A segunda argumentação do proponente de que a alternativa não está 
contemplada no Capítulo IV da LDB, razão por que não se pode concluir que a 
alternativa citada seja correta, peca novamente contra a lógica formal: A LDB rege o 
Ensino Superior; A Unioeste é uma instituição de Ensino Superior, Logo, a Unioeste 
é regida pela LDB.  
 
Questão 29 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
a) A portaria nº42 de 14/04/199, "Atualiza a discriminação da despesa por funções 
de que tratam o inciso I do § 1o do art. 2o e § 2o do art. 8o, ambos da Lei no 4.320, 
de 17 de março de 1964, estabelece os conceitos de função, subfunção, 
programa, projeto, atividade, operações especiais, e dá outras providências.". 
Portanto, ela estabelece os conceitos de itens que compõem o orçamento-programa, 
mas em momento algum ela trata do orçamento-programa em si ou do seu 
ordenamento. Ela disciplina as funções as subfunções e a maneira que devem ser 
utilizadas. b) A questão 29 pede: "Assinale a alternativa que corresponde a forma de 
classificação ordenada das metas governamentais no orçamento-programa. 
Classificam-se, respectivamente, em: "e de acordo com as alternativas 
apresentadas, a única que apresenta a classificação ordenada é a alternativa B", as 
demais não possuem ordenamento correto, embora não tenha sido incluído na 
alternativa as operações especiais, a que possui ordenamento correto dentre as 
alternativas apresentadas é a "b", pois o que se pretende com essa questão é 
averiguar se o candidato tem conhecimento de como é elaborado o orçamento-
programa e qual a disposição que deve ser apresentada. Note-se que em momento 
algum foi solicitado na questão que o ordenamento fosse assinalado de acordo com 
a Portaria 42, ainda que em seu Art. 4. traga que "Nas leis orçamentárias e nos 
balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, subfunções, 
programas, projetos, atividades e operações especiais". Essa não é 
necessariamente a ordenação no orçamento-programa, visto que de acordo com a 
Secretaria do Tesouro Nacional (que é órgão responsável pelo contabilidade ) a 
classificação das operações especiais recebem código "0", os projetos números 
ímpares (1,3..) e as atividades números pares (2,4,6...), por analogia de 
classificação a ordem é operações especiais, projeto e atividade. c) Em suma, a 
questão pede dentre as alternativas apresentadas a que possui a classificação 
ordenada das metas governamentais no orçamento-programa e somente a "b" está 
ordenada. 
 
RECURSO 026 – MÔNICA CHIAPETTI FALKEMBACH – ADVOGADO 
 
Questão 02 – Língua Portuguesa – Nível Superior: DEFERIDO 
 
Embora possa ser inferida pelo processo de isotopia, não é expressa textualmente a 
posição de atuação em campo dos jogadores Neymar e Messi. Como na alternativa 
“E” temos: Segundo o texto (...) Messi e Neymar jogam na posição de atacantes”, o 
leitor pode entender que a informação sobre a posição dos atletas teria de estar 
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contida explicitamente no texto, gerando dúvida na escolha da alternativa. Sendo 
assim, a questão deve ser anulada e a pontuação referente a ela deve ser atribuída 
a todos os candidatos, mesmo para os que não tenham entrado com recurso. 
 
RECURSO 027 – REGIANE CRISTINA DA SILVA – TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
Questão 12 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio: INDEFERIDO 
 
Considerando os termos do recurso, cabe esclarecer que a opção “E”, indicada no 
gabarito, tem a seguinte fundamentação para não ser incluída, na sua totalidade, 
como uma conduta vedada aos membros da Comunidade Universitária: O inciso XV, 
do Artigo 10, tem a seguinte redação: “manutenção sob suas ordens, em Função 
Gratificada ou Cargo em Comissão, de cônjuge ou parente até terceiro grau”. A 
alternativa “E” tem a seguinte redação: “Poder indicar, somente para os cargos de 
confiança, profissionais que tenham vínculo de parentesco até o terceiro grau”. Veja 
que a alternativa trata da vedação para o ato de poder indicar, somente para os 
cargos de confiança.  O que torna a alternativa não inclusa no Artigo 10 é o 
condicionante do somente. Além do que, há outro argumento que torna a alternativa 
estranha ao Artigo 10, pois  Função Gratificada (FG) não é cargo de confiança que 
os dirigentes podem indicar como cargo de confiança, pois são indicações que 
passam por processo de consulta à comunidade acadêmica (eleição interna, são 
cargos eletivos). Da mesma forma, nem todos os Cargos em Comissão (CC) são, 
necessariamente, cargos de confiança. Na Unioeste os Diretores de Campus, de 
Centro e de Núcleo também são eletivos. Neste sentido, a questão requer 
conhecimento específico do assunto. 

 
RECURSO 028 – CLEBER AUGUSTO PIVETTA – ANALISTA DE INFORMÁTICA 
 
Questão 02 – Língua Portuguesa – Nível Superior: DEFERIDO 
 
Embora possa ser inferida pelo processo de isotopia, não é expressa textualmente a 
posição de atuação em campo dos jogadores Neymar e Messi. Como na alternativa 
“E” temos: Segundo o texto (...) Messi e Neymar jogam na posição de atacantes”, o 
leitor pode entender que a informação sobre a posição dos atletas teria de estar 
contida explicitamente no texto, gerando dúvida na escolha da alternativa. Sendo 
assim, a questão deve ser anulada e a pontuação referente a ela deve ser atribuída 
a todos os candidatos, mesmo para os que não tenham entrado com recurso. 
 
Questão 25 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
De acordo com Deitel (2005, pág. 323): “instanciar um objeto de subclasse inicia 
uma cadeia de chamadas de construtor em que o construtor de subclasse, antes de 
realizar suas próprias tarefas, invoca o construtor de sua superclasse direta explícita 
(via referência super) ou implicitamente (chamando o construtor-padrão ou o 
construtor sem argumento da superclasse). De maneira semelhante, se a super 
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classe é derivada de outra classe (com é, naturalmente, cada classe exceto Object), 
o construtor da superclasse invoca o construtor da próxima classe no topo da 
hierarquia, e assim por diante”. Trata-se, pois, de uma invocação explícita ou 
implícita de construtores e não de Herança, pois não possibilita que um objeto da 
subclasse seja criado utilizando um construtor da superclasse diretamente.  
 
Questão 27 – Conhecimentos Específicos: INDEFERIDO 
 
De acordo com Deitel (2006, pág. 789 e 824), a afirmativa A está correta: “A maioria 
das plataformas Java suporta o fracionamento de tempo, o que permite que threads 
de igual prioridade compartilhem um processador. Sem o fracionamento de tempo, 
cada thread em um conjunto de threads de igual prioridade executa até a sua 
conclusão”. É claro que, se a thread entrar em estado de espera ou for interrompida 
por uma thread de maior prioridade, dará lugar a outra thread de maior ou igual 
prioridade. Entretanto, a afirmativa não aborda esses aspectos e também não 
restringe tais possibilidades. Uma restrição, por exemplo, seria “toda thread em um 
conjunto de threads de igual prioridade sempre executa até sua conclusão”. 

 
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Publique-se e cumpra-se. 

 
Cascavel, 07 de junho de 2010. 

 
 
 

BENEDITO MARTINS GOMES 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

para Agentes Universitários da Unioeste 


