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COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

 

EDITAL Nº 106/2022-COGEPS 

 

RESPOSTAS AOS RECURSOS INTERPOSTOS 

POR CANDIDATOS CONTRA O GABARITO 

PROVISÓRIO DA PROVA ESCRITA (OBJETIVA) 

DO 2º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 

PSS2-2022, DE AGENTE UNIVERSITÁRIO DA 

UNIOESTE, 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 considerando os itens 10.44 e 10.45 do edital nº 

076/2022-GRE, de 27/04/2022; as análises de recursos e as respostas da Banca 

Examinadora em relação ao Gabarito Provisório publicado pelo Edital nº. 

098/2022-COGEPS, em 13/06/2022, 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

Art. 1º - As respostas aos recursos interpostos por candidatos contra o 

gabarito provisório da Prova Escrita (Objetiva) do 2º Processo Seletivo 

Simplificado – PSS2-2022, para Agentes Universitários da UNIOESTE, conforme 

Anexo deste edital. 

 

Art. 2º - O edital com o gabarito definitivo será publicado até o dia 

21/06/2022. 

 

Publique-se e Cumpra-se. 

 

Cascavel, 20 de junho de 2022. 

 

 

 

Carlos Alberto Piacenti 

Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos 
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: C. Gerais Leg - Médio

Número da questão: 14

Data do Envio: 15/06/22 13:25Inscrição: 196014
É correto afirmar que nos últimos 10 anos o maior valor gerado na economia paranaense provém da INDÚSTRIA. Desta
forma, solicito seja alterado o gabarito para alternativa A.

F o n t e s :

https://reitor ia. i fpr.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/Paranorama_Industr ial_do_Parana-2016-FIEP.pdf

https://www.fecomerciopr.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Analise-do-Paran%C3%A1-Mar%C3%A7o.pdf

https://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/Parana-em-Numeros

Resposta aos Recursos
anular a questão uma vez que o setor agroindustrial não vez parte das alternativas. O Paraná constitui a quinta maior
economia estadual do País, respondendo por cerda de 5% da população nacional. Sua economia apresenta marcante perfil
agroindustrial....a junção do indústria e agricultura forma o setor de maior renda.

Questão InvalidadaDecisão da Banca:

Matéria: Português - Superior

Número da questão: 3

Data do Envio: 13/06/22 22:10Inscrição: 196255
solicito alteração do gabarito da alternativa "C" para a alternativa "A", ou anulação da questão. Isso porque, ao pedir para
assinalar a alternativa incorreta, percebe-se um erro na alternativa "A" quando o elaborador afirma que o verbo
"QUESTIONAR" não é o mais apropriado para o contexto, e quando afirmado que o uso desse verbo faz parecer que o autor
citado põe em xeque a relação entre o neoliberalismo e a inércia política, não é verdade, pois, segundo o DICIONÁRIO ON
LINE DE PORTUGUÊS, site: www.dicio.com.br ao mostrar o significado do verbo questionar:Fazer perguntas a alguém ou a
si próprio; indagar, perguntar, questionar o professor, [Jurídico] Contestar em juízo; demandar, contender: questionar o
direito de alguém.Além disso, nota-se que não somente seu significado não mostra relação com pôr em xeque, como
também seu sinônimo:
Questionar é sinônimo de: perguntar, indagar, replicar, contestar, demandar, contender, intimar, controverter, discutir, litigar,
altercar, debater, regatear, caturrar. Já o significado de pôr em xeque, segundo o dicionário on line, site:
dicionarioinformal.com.br é:Significa ameaça, perigo para o rei, peça principal do jogo; Ameaçar, oprimir, acuar. Já o
sinônimo:   ameaçar oprimir.

Resposta aos Recursos
Em relação ao argumento de que a alternativa A não seria passível de ser assinalada pautado no que expressa o dicionário,
observa-se que o dicionário é um instrumento descritivo que apresenta diversas definições, que precisam ser interpretadas
de acordo com o contexto de uso. Assim, o verbo QUESTIONAR pode ter o sentido de CONTESTAÇÃO, o que está
implicado também na expressão PÔR EM XEQUE, que, além das acepções apresentadas pelo recorrente, também pode
significar “pôr em dúvida a importância ou valor de algo ou alguém”. No caso do texto-base, o uso do verbo QUESTIONAR
põe em dúvida o valor do conceito em tela. A afirmação “o autor questiona o neoliberalismo como causador da inércia
política mundial, considerando o contexto de escrita acadêmica, leva à interpretação de que o autor citado põe em xeque a
relação entre neoliberalismo e inércia política, ainda que tal leitura não se sustente no texto como um todo, conforme citado
na alternativa A. Portanto, trata-se de uma escolha lexical inadequada para o contexto de redação acadêmica. Logo, o
recurso não procede.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: C. Gerais Leg - Superior

Número da questão: 13

Data do Envio: 14/06/22 19:33Inscrição: 197938
Coloquei alguns sites e recortes de publicações que sugerem que o setor industrial destacou-se mais que o setor da
Agricultura...Inclusive o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) afirma que a economia
Paranaense apresenta marcante perfil agroindustrial, portanto, não teria como definir que o setor da agricultura tenha gerado
o maior valor nos últimos 10 anos

https://amanha.com.br/categoria/economia/pib-do-parana-cresce-3-3-em-2021-maior-avanco-desde-2014
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: C. Gerais Leg - Superior

Número da questão: 13

31/03/2022 15:49 | Atualizado 31/03/2022 15:51
O PIB do Paraná, de R$ 579,3 bilhões, equivaleu a 6,6% do PIB brasileiro no período. A ampliação de 8,5% no valor
adicionado da indústria e de 2,2% no de serviços foram determinantes para o bom resultado no ano. A estiagem prolongada,
que provocou quebras nas safras de soja, milho e cana-de-açúcar, combinadas à diminuição no processamento de carne
bovina, provocaram retração de 9,5% na agropecuária..........

https://www.negociosrpc.com.br/deolhonomercado/economia/2022-04-27-industria-paranaense-preve-investir-mais-em-2022

E, conforme levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), a indústria foi o setor
da economia que mais contribuiu para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná em 2021: 8,52% da
c o m p o s i ç ã o .

h t t p s : / / w w w . i p a r d e s . p r . g o v . b r / P a g i n a / P a r a n a - e m - N u m e r o s
O Paraná constitui a quinta maior economia estadual do País, respondendo por cerda de 5% da população nacional. Sua
economia apresenta marcante perfil agroindustrial....

Resposta aos Recursos
essa sua afirmação se refere a questão 14 e não a 13. A questão 14 foi anulada 

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Técnico Administrativo

Número da questão: 22

Data do Envio: 14/06/22 9:32Inscrição: 203855
Caro examinador,

A referida questão aborda o tema de COMUNICAÇÃO OFICIAL realizada por meio de correio eletrônico (e-mail). Ao afirmar
que se trata de comunicação oficial, pressupõe-se o respeito às normas do Manual de Redação Oficial da Presidência da
República (MRPR). Entendo que se não ficasse claro na questão a oficialidade da comunicação, poder-se-ia utilizar o fecho
que bem entendesse, porém está evidente no comando do item que se trata de comunicação oficial.
Nesse sentido, levando em consideração as diretrizes trazidas pela 3ª edição do Manual de Redação (2018), ficou
estabelecido apenas 2 (dois) fechos para TODAS AS MODALIDADES de comunicação oficial, a saber:
RESPEITOSAMENTE, para autoridades superiores; e ATENCIOSAMENTE, para autoridades de mesma hierarquia ou
inferior. Logo, é possível concluir que cordialmente não é um fecho a ser utilizado em uma correspondência com caráter
o f i c i a l .

Diante do exposto, solicito, respeitosamente, a anulação da questão por haver 2 alternativas (B e C) possíveis de serem
marcadas como incorretas, respeitando o que pede o comando do item.

A. [...]
B. Deve-se utilizar expressões de cortesia ao final do e-mail, tais como "Atenciosamente" e "Cordialmente"
C. O campo "assunto" não precisa ser claro, mas deve ser objetivo e sucinto.
D. [...]
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Anexo Único

Recursos contra o gabarito provisório

Matéria: Técnico Administrativo

Número da questão: 22

Resposta aos Recursos
O MANUAL DE COMUNICAÇÃO ESCRITA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, publicado pelo Departamento Estadual de
Arquivo Público (2014), em sua página 57 traz o tópico 6.1.1 Correio Eletrônico, que apresenta a forma e estrutura que o
texto de correio eletrônico (e-mail) deve ter, dentre os itens que o constitui tem-se o "fecho" que é descrito no Manual de
Comunicação Escrita Oficial do Estado como: "c), fecho: expressões de cortesia, tais como “Atenciosamente”,
“Cordialmente”, “Respeitosamente”" (Departamento Estadual de Arquivo Público, 2014, p.57). Desta forma, o pedido de
anulação da questão é indeferido, dado que a alternativa "C" da questão 22 está correta de acordo com o descrito no Manual
de Comunicação de Arquivo Público do Estado do Paraná.

Referência: Departamento Estadual de Arquivo Público (PR). Manual de Comunicação Escrita Oficial do Estado do Paraná /
Departamento Estadual de Arquivo Público ; [colaboração técnica] Escola de Governo do Paraná. - 3. ed. atual. e rev. -
Curitiba : Departamento de Imprensa Oficialdo Estado, 2014

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Matéria: Farmcêutico

Número da questão: 29

Data do Envio: 13/06/22 23:37Inscrição: 196255
solicito a esta conceituada banca a anulação da questão 29, uma vez que a literatura,As Bases Farmacológicas da Terapia -
Goodman & Gilman, 12ª Edição define a escopolamina como: antagonistas dos receptores muscarínicos, página 225,
também são alcaloides das plantas da espécie beladona (solanáceas), página 226.Segundo o site: medicinanet.com.br a
escopolamina é um: antiespasmódico [alcaloide da beladona; hioscina; anticolinérgico; antimuscarínico]. De acordo com as
bibliografias Goodman e Gilman e Bertram G. katzung, não definem a escopolamina como sedativo e hipnótico.

Resposta aos Recursos
A escopolamina em doses terapêuticas normais causa depressão do SNC manifestada por sonolência, amnésia, fadiga,
sono sem sonhos com redução do sono REM. Ela também causa euforia e pode, por isso, causar abuso. No passado, os
efeitos depressores e amnésicos eram valorizados quando a escopolamina era utilizada como coadjuvante aos anestésicos
ou como medicação pré-anestésica. Entretanto, nos pacientes com dor intensa, as A doses da escopolamina podem causar
excitação, agitação, alucinações ou delírio em alguns casos. Esses efeitos excitatórios são semelhantes aos observados
com as doses tóxicas da atropina. A escopolamina também é eficaz para evitar cinetose, provavelmente bloqueando vias
neurais do aparelho vestibular no ouvido interno para o centro emético no tronco cerebral.
Fonte: Goodman & Gilman’s pharmacological basis of therapeutics, 12th Edition.pg 229

Escopolamina tem Depressor do SNC Alcaloide da beladona (também conhecido como hioscina) causam sedação. Fonte:
RANG & DALE’S PHARMACOLOGY EIGHTH EDITION, cap. 13

Manter QuestãoDecisão da Banca:




