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EDITAL Nº 058/2013–COGEPS  

 

 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE 

DOS RECURSOS CONTRA OS RESULTADOS 

DA PROVA ESCRITA DO 1º PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO ESPECIAL 2013 

PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES 

UNIVERSITÁRIOS POR PRAZO 

DETERMINADO. 

 

 

 

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 089/2013-GRE, de 08 de maio de 2013, 

 - o Edital 048/2012-COGEPS, de 06 de maio de 2013, 

           - o Edital 051/201-COGEPS, de 07 de maio de 2013, 

 

  

TORNA PÚBLICO: 

 

 

O resultado da análise dos recursos contra os resultados da PROVA 

Escrita do 1º Processo Seletivo Simplificado Especial 2013 parar contratação 

de Agentes Universitários por Prazo Determinado, conforme descrito a seguir: 

 

AGENTE UNIVERSITÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR 

 

MATÉRIA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

03 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

Recurso 01: A questão pede por qual palavra o "apesar disso" poderia ser 

substituido, o gabarito indica a resposta E, porém se empregar-mos a 



palavra "pois" na frase, a mesma perde seu sentido. 

Recurso 02: O gabarito da questão está errado, pois a resposta correta é a 

alternativa "A". Isto porque, a expressão "apesar disso", entre as outras 

expressões sugeridas, só poderia ser substituída por "não obstante", na 

medida em que ambas qualificam-se como sendo uma locução 

conjuntiva cujo significado se refere a uma situação de oposição a uma 

outra ideia apresentada, mas que não impede sua concretização. 

Portanto, "apesar disso" e "não obstante" são expressões sinônimas. Ante o 

exposto, requer seja anulada a questão e conferida a pontuação a ela 

correspondente à candidata recorrente.   

Recurso 03: A alternativa c- (embora) também poderá ser considerada 

como coreta, tendo em vista que Há também- embora- como conjunção 

com o sentido de "apesar de". que perfeitamente poderia substituir a 

"Apesar disso" que estava destacado na questão. No dicionário português, 

a palavra embora significa: Conj. Não obstante que Indica oposição, 

concessão, ou ausência de condição; ainda que, se bem que: embora 

houvesse amor, separaram-se. Exemplo: Embora eu esteja cansada, 

passarei na sua casa. 

Resposta ao Recurso: A alternativa correta é a "A". Verificar, por favor, o 

EDITAL 049/2013-COGEPS (publicado em 07/05/2013), o qual retifica o 

EDITAL 048/2013-COGEPS a respeito do gabarito provisório da prova escrita 

do cargo de nutricionista do PSS-2013, nível Superior.  

A alternativa "C" não pode ser considerada correta tendo em vista que 

"embora" é, segundo Cunha & Cintra (2007), uma conjunção coordenativa 

adversativa; a locução prepositiva empregada na questão ("apesar de"), 

seguida de um pronome demonstrativo invariável ("isso"), só poderia, nesse 

caso, sem prejuízo para os sentidos produzidos no enunciado, ser 

substituída por outra preposição com o mesmo sentido de adversidade. No 

caso, a alternativa correta é aquela em que comparece uma preposição 

acidental ("não obstante"). 

O recurso NÃO PROCEDE. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

10 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

Recurso 01: A resposta correta é a alternativa "C" e não a "D". Isto porque, a 

questão requer que o candidato assinale a alternativa que não reflita a 

ideia que a tira humorística propõe. Nesse sentido, a alternativa "C" aduz 

que o termo "atira" no quadro 03 tem apenas um significado, o que não 



pode ser admitido como correto, uma vez que a referida expressão "atira" 

reflete o ato de deflagrar um disparo com arma de fogo e também jogar o 

armamento longe de si. Ante o exposto, requer seja anulada a questão e 

sua pontuação atribuída à candidata recorrente. 

Resposta ao recurso:  De fato, a alternativa correta é a "C". Verificar, por 

favor, o EDITAL 049/2013-COGEPS (publicado em 07/05/2013), o qual 

retifica o EDITAL 048/2013-COGEPS a respeito do gabarito provisório da 

prova escrita do cargo de nutricionista do PSS-2013, nível Superior. O 

recurso NÃO PROCEDE. 

RECURSO N;AO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

MATÉRIA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

16 INVALIDAR ( X ) 

QUESTÃO 

MANTER (    ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                  

Recurso 01: A a resposta é a renda subtraídas as despesas, totalizando 

30x+3000. Contudo, não havia tal resposta nas alternativas. Ocorre que em 

subtração de funções com sinais iguais, deve-se invertê-los: esse é o 

desenvolvimento, R(x)-D(x)= 100x-(70x-3000) = 100x-70x+3000 = 30x+3000. 

Recurso 02: Considerando a questão 16, venho interpor recurso a esta pelo 

fato de não existir resposta correta. A resposta deveria ser 30x + 3000, a 

qual não consta no rol das alternativa. Informo também que a questão 

está tão equivocada que não trocaram o sinal. Nesses termos aguardo 

deferimento e que seja considerada correta a questão para todos os 

concorrentes. 

Resposta ao recurso: Os recursos procedem. A função D(x) apresentada no 

enunciado não está correta, deveria ser D(x)=70x+3000. Portanto a questão 

deve ser anulada.  

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

17 INVALIDAR ( X ) 

QUESTÃO 

MANTER (   ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                  

Recurso 01: Para cálculo da questão 17 a mesma necessitava da 

informação do valor representado entre parenteses: M= P. (1+i)n, a 

informação de (1+i)n deveria ser fornecido na prova. 

Recurso 02: No gabarito provisório consta que a resposta correta é a 

alternativa D (R$50,13)mas nem esta, nem mesmo nenhuma das outras 

alternativas apresentadas correspondem ao valor correto, pois nesta 



pergunta questiona-se qual sera o valor total de juros compostos cobrados 

de Jose, sendo que ele efetuou uma compra de R$ 5.000,00 e pagara 

metade em 30 dias e o restante em 60 dias com o juro de 0,5 ao mês. 

Neste caso a resposta correta seria o valor de 37,57 reais. Aplicando-se 

0,5% de juro sobre o montante de 5.000,00 reais, temos um valor de 25,00 

reais de juros. Sabendo que José irá pagar a metade do valor da divida 

inicial acrescentada dos 0,5% de juros, ele pagará (2.512,50 reais) no 

primeiro mês e consequentemente restará a mesma quantia acrescida de 

0,5% de juros para ser paga no fim do segundo mês. Portanto, ao final do 

segundo mês José pagará R$2.525,07. Ao somar os valores de R$2.512,50 

pago no primeiro mês e R$2.525,07 pagos no segundo mês, totaliza-se um 

pagamento de R$5.037,57, sendo que a divida inicial era de R%5.000,00, o 

que resulta um juro total no montante de R$37,57. Desta forma, solicito a 

anulação da questão número 17. 

Resposta ao recurso: O recurso procede. O enunciado não está claro o 

suficiente para a resolução da questão. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 

 

AGENTE UNIVERSITÁRIO OPERACIONAL 
 

MATÉRIA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

7 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                  

Recurso 01: A alternativa C também está correta. É possível inferir-se do 

texto que "da gente" refere-se à "Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 

pois o prefeito e a prefeitura estão no contexto. Além disso, a "Companhia 

Municipal de Limpez Urbana" é um órgão da prefeitura e portanto fala em 

nome da prefeitura. 

Recurso 02: A alternativa C também é correta. É possível inferir-se do texto 

que a expressão "da gente" refere-se à "Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro", pois o prefeito e a prefeitura estão no contexto. Além disso, a " 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana" é um órgão da prefeitura e 

portanto fala em nome da prefeitura. 

Recurso 03: A questão se refere a quem o termo "a gente" trata. Conforme o 

gabarito provisório, a resposta correta seria a letra A, porém, no texto, 

entende-se que quem multa é a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 

(Opção C) portanto a resposta depende da subjetividade e a 

interpretação do candidato. Esse recurso pede a anulação da questão, por 



se tratar de interpretação ambígua. 

Resposta ao recurso: No trecho do texto citado na questão 7, quem se 

manifesta é o presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana; ele 

fala em nome desta Companhia e ao que a ela compete. Nesse sentido, os 

sentidos que ele produz quando diz "a gente" estão relacionados 

exclusivamente à Companhia Municipal de Limpeza Urbana, ainda que 

este órgão seja hierarquicamente subordinado à Prefeitura do Município do 

Rio de Janeiro. No texto há, de fato, um sentido de que a medida é da 

prefeitura, pois foi sancionada pelo prefeito da cidade. Porém, conforme o 

texto também efetiva, cabe ao órgão de Limpeza Urbana supracitado as 

tarefas de fiscalização e aplicação das multas, ainda que em nome da 

Prefeitura. Conquanto o prefeito da cidade pudesse falar em nome da 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana, o presidente deste órgão não 

fala em nome da Prefeitura. O recurso NÃO PROCEDE. 

RECURSO NÃO PROCEDE : MANTER A QUESTÃO 

 

MATÉRIA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

17 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER (   ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  ( X  )  

QUESTÃO PARA  D                 

Recurso 01: Na questao n 17 da prova de matematica do 1* Pss de 2013,a 

resposte correta e a letra D e nao a letra C,como mostra o gabarito. 

Recurso 02: Questão de numero (17),a correta é a letra (d)em vez da (c), se 

Pedro bebeu um oitavo,e Carlos três oitavos de 2 litros isso de um litro do 

refrigerante. Beberam 1000 ml e sobrou 1000 ml. 

Recurso 03: Pedro bebeu um oitavo de dois litros, ou seja,250 ml e calos 

bebeu três oitavos de dois litros o que vale 750 ml. Assim é correto afirmar 

que foi bebido 1000 ml de dois litros. Resposta correta D. 

Recurso 04: AO CONSIDERARMOS AS INFORMAÇÕES DO TEXTO NOTAMOS 

QUE HOUVE 10 JOGOS, DOS QUAIS APENAS 3 VITÓRIAS, OS DEMAIS 7 JOGOS 

ESTÃO 3 EMPATES E 4 DERROTAS; SE DEFINIMOS QUE TEMOS UM TOTAL 10 

JOGOS COM APROVEITAMENTO DE 3 VITÓRIAS, LOGO ENTENDE-SE QUE ESTE 

PERCENTUAL CORRESPONDE A 30% E NÃO ERRONEAMENTE 40% COMO 

APONTA O GABARITO PROVISÓRIO. ASSIM SENDO CABE ALTERAÇÃO DO 

GABARITO DA RESPOSTA ERRADA D, PARA A OPÇÃO CORRETA C. 

Recurso 05: A alternativa correta é a letra D, pois quatro oitavos de 2 litros é 

equivalente a 1 litro ou 1000 ml. 

Recurso 06: A questão trata de quatro oitavos de dois litros. Que seria 

1000ml (opção D), e a resposta no gabarito provisório é de 500ml (opção 

C). Portanto o recurso é para alteração do gabarito, não de anulação da 



questão. 

Recurso 07: se Pedro bebeu 1/8 de 2 litros e carlos 3/8 de 2 litros. 1/8 de 2 

litros corresponde a 250 ml e 3/8 de 2 litros é igual a 750 ml. oque nos da um 

total de 1000 ml e não 500 ml. 

Resposta ao recurso: Os recursos 1, 2, 3, 5, 6 e 7 procedem. O recurso 4 não 

procede. A alternativa correta é a D e não C como foi informado no 

gabarito provisório. 

RECURSO PROCEDE: ALTERAR A ALTERNATIVA PARA   D 

 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

 

Cascavel, 14 de maio de 2013. 

 

 

 

 

 

CARLOS ROBERTO CALSSAVARA 

Coordenador de Concursos e Processos Seletivos 

Portaria n° 0987/2012-GRE 


