COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - COGEPS

EDITAL nº 064/2019-COGEPS
RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA O
GABARITO PROVISÓRIO, DA PROVA ESCRITA
(OBJETIVA) DO 2º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
PSS2-2019, PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE
UNIVERSITÁRIO, POR TEMPO DETERMINADO NA
UNIOESTE.

O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e considerando;
- o item 14.46 do Edital nº 037/2019-GRE, de 02 de maio de 2019;
- o gabarito provisório publicado pelo Edital nº 058/2019-COGEPS, de 10/06/2019;
- os recursos analisados e respondidos pela Banca Examinadora;
TORNA PÚBLICO:
Art. 1º - O resultado da análise dos recursos contra o gabarito provisório da Prova
Escrita (Objetiva) do 2º Processo Seletivo Simplificado – PSS2-2019 para contratação
de Agente Universitário por tempo determinado na UNIOESTE, conforme descrito no
anexo deste edital.
Art. 2º - O gabarito definitivo será publicado, até as 17h do dia 18 de junho de 2019.
Publique-se e Cumpra-se.
Cascavel,17 de junho de 2019.

CARLOS ROBERTO CALSSAVARA
Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos
Portaria 0987/2012-GRE
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Gabarito
Matéria: C. Gerais - Nível Médio
Número da questão: 11
Inscrição: 33751
Data do Envio: 12/06/19 13:19
A questão não consta do conteúdo programático, que pede enfase no oeste do Paraná. Copiei abaixo como esta no
conteúdo programático.
"Tópicos da História e da Geografia do Paraná com ênfase ao
Oeste e Sudoeste do Paraná. Conhecimentos de História e Geografia do sobre o
Oeste e Sudoeste do Paraná e fenômenos geográficos sobre o município, a cidade,
o meio de vida, o trabalho e a economia das cidades sedes de cada Campus da
UNIOESTE.
Inscrição: 33731
Data do Envio: 12/06/19 13:44
A questão 11 pede a alternativa “INCORRETA”, e com base na descrição da alternativa “D”, onde diz: D) “O
Paraná está inserido na Região Sul, que apresenta a menor área com 6,75% do território brasileiro”. A alternativa faz uma
afirmação, dizendo que a Região sul tem “EXATAMENTE” 6,75% do território brasileiro, onde não é possível confirmar essa
exatidão pois em diversas obras os valores encontrados nunca são os mesmos, fazendo com que essa extensão seja um
valor “APROXIMADO” e não “EXATO” (como diz a alternativa).
Tornando assim, a alternativa “D” uma possível resposta a ser marcada como “INCORRETA”, tendo na mesma
questão duas respostas “INCORRETAS”.
Resposta aos Recursos
O conteúdo programático elenca os conteúdos de História e Geografia do Paraná, com ênfase em Oeste e Sudoeste.Ênfase
não significa opção única, exclusividade. Significa valorização ou destaque, o que não exclui, de forma alguma, tópicos
gerais do estado do Paraná.
A área da região sul apresenta menos de 7% do território brasileiro. Podemos ver isso nos links abaixo:
h t t p s : / / w w w . t o d a m a t e r i a . c o m . b r / r e g i a o - s u l /
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/regioes-brasileiras
h t t p s : / / p t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / R e g i % C 3 % B 5 e s _ d o _ B r a s i l

Decisão da Banca: Manter Questão
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Gabarito
Matéria: C. Espec. - Motorista
Número da questão: 20
Inscrição: 33751
Data do Envio: 12/06/19 13:03
O extintor de incêndio é opcional para veículos automotores, não sendo mais obrigatório conforme resolução do contran que
segue. É obrigatório para veículos que transportem inflamáveis e veículos de transporte coletivo de passageiros.
retirei a resolução do contran no site:
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/32858075/do1-2015-09-18-resolucao-n-556-de-17d e - s e t e m b r o - d e - 2 0 1 5 - 3 2 8 5 8 0 5 0
RESOLUÇÃO Nº 556, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015
Torna facultativo o uso do extintor de incêndio para os automóveis, utilitários, camionetas,caminhonetes e triciclos de cabine
f e c h a d a .
O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN,no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 12, da Lei
nº9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto nº 4.711 de 29
de maio de2003, que trata da Coordenação do Sistema Nacional de Trânsito SNT,
Considerando o disposto
Considerando o que consta do processo administrativo nº80000.000521/2015-52 resolve:
Art. 1º Alterar o art. 1º da Resolução CONTRAN nº 157, de22 de abril de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Esta norma torna facultativo o uso do extintor de incêndio, para automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e
triciclos de cabine fechada, do tipo e capacidade constantes da tabela2 do Anexo desta Resolução, instalado na parte
dianteira do habitáculo do veículo, ao alcance do condutor.
§ 1º Os proprietários dos veículos descritos no caput poderão optar pelo uso do extintor de incêndio.
2º Os fabricantes e importadores dos veículos descritos nos caput deverão disponibilizar local adequado para a instalação
do suporte para o extintor de incêndio, na forma da legislação vigente.
§ 3º Os proprietários de veículos que optarem por utilizar o extintor de incêndio deverão seguir as normas dispostas nesta
R e s o l u ç ã o .
§4ºÉ obrigatório o uso do extintor de incêndio para caminhão,caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, veículos destinadosao
transporte de produtos inflamáveis, líquidos, gasosos e para todoveículo utilizado no transporte coletivo de passageiros.
Art. 2º Alterar o art. 7º da Resolução CONTRAN nº 157, de2004, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7º Os extintores de incêndio deverão atender às seguintesexigências:
I - nos veículos automotores previstos no item 1 da tabela 2do ANEXO, deverão ter a durabilidade mínima e a validade do
testehidrostático de cinco anos da data de fabricação, e ao fim deste prazoo extintor será obrigatoriamente substituído por
um novo; (redaçãodada pela Resolução nº 223/07)
II. nos veículos automotores previstos nos itens 2 e 3 databela 2 do Anexo, deverão ter durabilidade mínima de três anos
evalidade do teste hidrostático de cinco anos da data de fabricação."
Art. 3º Alterar a redação do § 2º e acrescentar o § 3º ao art.8º da Resolução CONTRAN nº 157, de 2004, que passa a
vigorarcom a seguinte redação:
"Art. 8º ...
( . . . )
§ 2º A partir de 1º de outubro de 2015, os veículos automotoresobrigados a utilizar o extintor de incêndio só poderãocircular
equipados com extintores de incêndio com carga de póABC.
§ 3º A partir de 1º de outubro de 2015, os proprietários deautomóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de
cabinefechada, que optarem pela utilização do extintor de incêndio, deverãoutilizar extintores de incêndio com carga de pó
A B C . "
Art. 4º Alterar o art. 9º da Resolução CONTRAN nº 157, de2004, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9º. As autoridades de trânsito ou seus agentes deverãofiscalizar os extintores de incêndio, nos veículos em que seu uso
éobrigatório, verificando os seguintes itens:
( . . . ) "
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art.6º Fica revogado o item 20, do inciso I, do art. 1º daResolução CONTRAN nº 14, de 1998.
Inscrição: 33731
Data do Envio: 12/06/19 13:27
Segundo o Art. 1º da RESOLUÇÃO Nº 556, DE 17 DE SETEMBRO 2015 do CONTRAN (válida até o presente momento
12/06/2019), o extintor de incêndio é um equipamento de uso opcional para automóveis, utilitários, camionetas,
caminhonetes e triciclos de cabine fechada .
E segundo o §4º da mesma resolução, somente será obrigatório o seu uso para caminhão, caminhão-trator,
microônibus, ônibus, veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos, gasosos e para todo veículo
utilizado no transporte coletivo de passageiros.
Tornando assim, a única resposta possível correta a letra “B”.
“Art. 1º Esta norma torna facultativo o uso do extintor de incêndio, para automóveis, utilitários, camionetas,
caminhonetes e triciclos de cabine fechada, do tipo e capacidade constantes da tabela 2 do Anexo desta Resolução,
instalado na parte dianteira do habitáculo do veículo, ao alcance do condutor”
“§4º É obrigatório o uso do extintor de incêndio para caminhão, caminhão-trator, microônibus, ônibus, veículos
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Gabarito
Matéria: C. Espec. - Motorista
Número da questão: 20
destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos, gasosos e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de
p a s s a g e i r o s . ”
RESOLUÇÃO DISPONÍVEL EM: https://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao5562015.pdf
Resposta aos Recursos
A argumentação procede e a resposta correta seria a letra "B". No entanto, decidiu-se pela anulação da questão, afim de
não prejudicar os candidatos no certame,
Decisão da Banca: Questão Invalidada
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Gabarito
Matéria: C. Espec. - Motorista
Número da questão: 23
Inscrição: 33751
Data do Envio: 12/06/19 13:13
Esta questão aparece com frequência nos testes do detran e também em cursinho e simulados de legislação. Porém a
questão aplicada foi modificada ao incluir nas opções de todas as respostas "motoristas e pedestres".
Vejamos que o gabarito indica que a função é advertir motoristas e pedestes,REGULAMENTAR MOTORISTAS E
PEDESTRES???, indicar motoristas e pedestes.
Se a resposta fosse ADVERTIR, REGULAMENTAR E INDICAR. Porém ao frizar motoristas e pedestres mudou o sentido,
dizendo em regulamentar motoristas e pedestres que está incorreto. As placas de sinalização têm por função regulamentar
as vias de transito. Aos motoristas e pedestres como segue o texto acima as placas tem função de orientar, indicar e
advertir. A questão não tem resposta correta.
http://www.abcdoabc.com .br/caderno/placas-sinalizacao-transito-funcoes-caracteristicas-62613
Embora todos os condutores habilitados tenham conhecimento sobre as principais disposições e normas do trânsito para
dirigir em segurança, é comum que grande parte dessas pessoas desconheça as mensagens contidas nas placas de
s i n a l i z a ç ã o .
As placas de sinalização consistem numa parte importante do tráfego de veículos, pedestres e ciclistas, uma vez que os
direcionam a seguir determinadas condutas. Têm, de modo geral, a função de comunicar aos integrantes do trânsito
informações acerca da utilização do tráfego nas vias públicas.
Suas finalidades, então, são, basicamente, orientar, indicar e advertir, direcionando o sentido do fluxo, indicando rotas
alternativas, orientando sobre proibições e obrigações, e advertindo sobre condições do trecho etc.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a regulamentação das vias é feita a partir da sinalização, o que
compreende também as placas, que podem ser de caráter permanente ou temporário, dispostas nas proximidades das vias,
geralmente de forma vertical
Agradeço a atenção.
Resposta aos Recursos
A argumentação procede, pois as placas de sinalização tem por função a advertência, a regulamentação e a indicação ,
nesse caso para todos os usuários, sejam motoristas de qualquer categoria de veículos, ciclistas , pedestres e outros
usuários. Essa é a função das placas de sinalização. No entanto, com o complemento nas alternativas de "motoristas" e "
pedestres" ficou incongruente as afirmativas.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
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Gabarito
Matéria: C. Gerais - Nível Fund.
Número da questão: 15
Inscrição: 33819
Data do Envio: 12/06/19 10:32
Questão 15 está com erro de elaboração, com 2 alternativas iguais dificultando o opção de escolha.
Inscrição: 33812
Data do Envio: 12/06/19 15:35
Considero, que ao conteúdo da pergunta de número 15 se encontra fora do conteúdo especificado no edital, pois as cidades
mencionadas se encontram foda dos limites das mesorregiões do Oeste e Sudoeste do Paraná (Londrina, Maringá e
Curitiba) já que o edital especifica que os concorrentes se enfoquem nessas mesorregiões: "Tópicos da História e da
Geografia do Paraná com ênfase ao
Oeste e Sudoeste do Paraná. Conhecimentos de História e Geografia do sobre o Oeste e Sudoeste do Paraná e
fenômenos geográficos sobre o município, a cidade..."
Resposta aos Recursos
Segundo o edital, no item 14.36 O candidato deverá marcar apenas uma alternativa por questão. No caso de marcar
mais de uma alternativa ou deixar a questão em branco, o candidato perderá os pontos da mesma, ressalvando-se o caso
de a questão ser anuladapela UNIOESTEe a pontuação ser computadapara todos os candidatos. Duas alternativas iguais,
considerando que as mesmas não são a alternativa do gabarito não inviabiliza a questão.
O conteúdo programático elenca os conteúdos de História e Geografia do Paraná, com ênfase em Oeste e Sudoeste.Ênfase
não significa opção única, exclusividade. Significa valorização ou destaque, o que não exclui, de forma alguma, tópicos
gerais do estado do Paraná.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Gabarito
Matéria: C. Espec. - Aux. Oper.
Número da questão: 17
Inscrição: 33812
Data do Envio: 12/06/19 16:19
De acordo com o gabarito a resposta da pergunta 17 é a limpeza manual com máquina de lavar tipo enceradeira automática,
porém a resposta da pergunta é ambígua, pois entre as opções se encontra a limpeza úmida, que também pode estar de
acordo com o enunciado, já que o principal exemplo de limpeza úmida; o rodo ou esfregão, também pode ser considerado
uma máquina de acordo ao dicionário Michaelis, pois uma máquina é: "Máquina simples, aparelho destinado a transmitir
força, modificando-lhe a direção ou intensidade (polia, guincho, alavanca etc." E ambos tanto o rodo como a máquina
enceradeira utilizam a água podendo ser considerados limpeza úmida, logo ao meu ver, tanto a máquina enceradeira
automática como a limpeza úmida concordam com o enunciado e poderiam ser aceitas como respostas corretas.
Resposta aos Recursos
De fato a limpeza úmida pode ser feita como "rodo" ou "esfregão" ou "máquina de lavar tipo enceradeira". No enunciado da
questão fica bem claro que ....limpeza de pisos com máquinas que possuem tanque/reservatório para preparação de
solução com detergente .... já que o tanque/reservatório é dosado diretamente para a escova.
Portanto, fica claro que o instrumento usado para a limpeza (úmida) de pisos deve ser feita com máquina de lavar tipo
enceradeira automática, em função da especificação do equipamento.
Neste mesmo sentido,nos casos de utilizar rodo, esfregão ou máquina de lavar tipo enceradeira, podemos considerar como
limpeza manual, pois depende da ação humana. Embora na questão se refere a limpeza de pisos com máquinas que
possuem tanque/reservatório , decidiu-se pela anulação da questão.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
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Gabarito
Matéria: C. Espec. - Aux. Oper.
Número da questão: 20
Inscrição: 33764
Data do Envio: 11/06/19 20:27
A coordenação geral de concursos.
Venho por meio desta, solicitar alteração na resposta da questão número 20, baseado na justificativa que segue a baixo:
Meu posicionamento mediante a resposta desta questão:
Segundo, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 205, DE 08 DE ABRIL DE 1988 - itens do 3 a 3.7 - DO RECEBIMENTO E
ACEITAÇÃO - afirma em: 3.2. São considerados documentos hábeis para recebimento, em tais casos rotineiros: a) Nota
Fiscal, Fatura e Nota fiscal / Fatura; (...) - http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/in/in205_88.htm .
Observa-se no texto desta normativa (em sua totalidade) que a palavra RECIBO, não é contemplada como sendo um
documento sistemático e válido em documento/processo, para conferência de materiais a serem recebidos pelo
almoxarifado – neste caso, representado no texto, na expressão: controle de estoque / recebimento de materiais.
Tendo-se, de forma mais ilustrativa, vê-se no Manual de normas e procedimentos dos processos dos setores de
almoxarifado, do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA – DA BAHIA - Dezembro 2016,
capítulo 3 - página 14 a 18 - texto referente a recebimento, Figura 5 - Fluxo do processo de recebimento e aceitação de
materiais e Figura 6 - Chesterlita de notas fiscais https://portal.ifba.edu.br/proap/documentos-arquivos/normas-e-leis/manual_almoxarifado_.pdf - poderemos observar neste
fluxograma que o documento correto para recebimento de materiais deverá ser: Almoxarife recebe uma via da nota de
empenho e faz o lançamento para controle --> se correto --> A nota fiscal confere com a nota de empenho --> estando tudo
em ordem --> finaliza-se.
Uma definição simplista sobre RECIBO, é vista no artigo do jornal contábil como:
(...) Esse documento é utilizado para ter um controle financeiro mais efetivo pelas companhias. Geralmente, ele é utilizado
para sinalizar o pagamento de algum serviço prestado por profissional autônomo ( pessoa física). (...)
https://www.jornalcontabil.com.br/entenda-as-diferencas-entre-recibos-e-notas-fiscais/
Neste sentido, podemos concluir que a palavra RECIBO, não contempla como sendo documento indicado para ser usado
como conferente hábil no recebimento de mercadorias. Assim, o documento adequado seria: cópia do documento de
empenho ou chek-list fornecido pelo departamento de compras, onde haverá o comparativo entre nota fiscal (chegada) e
documento interno (veracidade do pedido).
Acerca do meu pedido:
Solicito a esta excelentíssima banca na questão número vinte, contemplar a letra "C" sendo como assertiva. Sendo o item
número III da pergunta incorreta (mediante ao exposto) torna-se verdadeiro os itens { I - II - IV } - como não existira esta
opção entre as respostas ofertadas - a resposta disponível para a questão, passa ser { I - IV } - uma vez que todas as outras
alternativas apresentam como complemento o item III. Diante do exposto volto a interagir com o pedido de mudança do
gabarito provisório - questão número vinte da letra B para letra C.
Resposta aos Recursos
A questão está tratando das práticas habituais do controle de estoque, onde afirmamos que:
I - os materiais de limpeza e de cozinha devem ser armazenados (local apropriado);
II - nas IEES existe o setor de compras como o responsável pela aquisição de materiais;
III - toda vez que se faz um pedido para compra de material é verificado na entrega, se o solicitado está dentro das
especificações solicitadas (conferência);
IV - é obvio que existe um controle de entrada e saída de material deste espaço denominado almoxarifado.
Diante do exposto, as quatro afirmativas estão corretas, pois trata-se de controle de estoque e orientações corretas para
recebimento, armazenamento e distribuição de materiais.
O recurso não procede e as quatro afirmativas são verdadeiras.
Decisão da Banca: Manter Questão

