
 
 

RETIFICADO 
 

A Fundação de Apoio à UNESPAR - Campus de Paranavaí, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICOS os pareceres dos recursos deferidos, de acordo 
com o subitem 15.16 do Edital de Abertura nº. 01/2014, da Câmara Municipal de Palmeira 
– Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito 
preliminar. 

 
 Art. 1º - Conforme subitem 15.9 do Edital de Abertura n° 01/2014, se da análise do 
recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o 
resultado será recalculado de acordo com o novo gabarito, independentemente de os 
candidatos terem recorrido, e subitem 15.10, no caso de anulação de questão(ões) 
integrante(s) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 
 
 

COMUNS – NÍVEL MÉDIO  
 
CARGO 201: AUXILIAR DE ARQUIVO 
QUESTÃO Nº 08 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA 
JUSTIFICATIVA: 

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se solicitava identificar os referentes dos pronomes pessoais “ela” e “cobri-la”, no seguinte 
trecho do texto: “O processo de cobrir a tatuagem pode causar um granuloma de corpo estranho, o 
organismo pode reconhecer o novo pigmento como um corpo estranho e tentar expulsá-lo, causando 
cistos”, explica a doutora Monica. Para ela, o mais indicado é clarear a tatuagem original antes de cobri-la 

com um novo desenho”. Há evidência de que o pronome átono “la” refere-se à tatuagem original, de 
forma anafórica. Quanto ao pronome “ela”, é perceptível que o autor do texto reporta a voz da doutora 
Monica e de sua opinião a respeito dos casos de cobrir tatuagens. Ou seja, o discurso citado é convocado 
em forma indireta. De acordo com o segmento disponível, o pronome “ela” recupera Doutora Monica, 
termo anaforicamente recuperável no segmento precedente. Há, neste caso, retorno ao gabarito original e 

altera-se de (D) para (A). Dessa maneira, informamos que fica alterada a alternativa 
CORRETA de (D) para (A). 

 

 
CARGO 202: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO Nº 08 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA 
JUSTIFICATIVA: 

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se solicitava identificar os referentes dos pronomes pessoais “ela” e “cobri-la”, no seguinte 
trecho do texto: “O processo de cobrir a tatuagem pode causar um granuloma de corpo estranho, o 
organismo pode reconhecer o novo pigmento como um corpo estranho e tentar expulsá-lo, causando 
cistos”, explica a doutora Monica. Para ela, o mais indicado é clarear a tatuagem original antes de cobri-la 

com um novo desenho”. Há evidência de que o pronome átono “la” refere-se à tatuagem original, de 
forma anafórica. Quanto ao pronome “ela”, é perceptível que o autor do texto reporta a voz da doutora 
Monica e de sua opinião a respeito dos casos de cobrir tatuagens. Ou seja, o discurso citado é convocado 
em forma indireta. De acordo com o segmento disponível, o pronome “ela” recupera Doutora Monica, 
termo anaforicamente recuperável no segmento precedente. Há, neste caso, retorno ao gabarito original e 

altera-se de (D) para (A). Dessa maneira, informamos que fica alterada a alternativa 
CORRETA de (D) para (A). 

 
 

CARGO 203: RECEPCIONISTA 
QUESTÃO Nº 08 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA 
JUSTIFICATIVA: 

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se solicitava identificar os referentes dos pronomes pessoais “ela” e “cobri-la”, no seguinte 



trecho do texto: “O processo de cobrir a tatuagem pode causar um granuloma de corpo estranho, o 
organismo pode reconhecer o novo pigmento como um corpo estranho e tentar expulsá-lo, causando 
cistos”, explica a doutora Monica. Para ela, o mais indicado é clarear a tatuagem original antes de cobri-la 

com um novo desenho”. Há evidência de que o pronome átono “la” refere-se à tatuagem original, de 
forma anafórica. Quanto ao pronome “ela”, é perceptível que o autor do texto reporta a voz da doutora 
Monica e de sua opinião a respeito dos casos de cobrir tatuagens. Ou seja, o discurso citado é convocado 
em forma indireta. De acordo com o segmento disponível, o pronome “ela” recupera Doutora Monica, 
termo anaforicamente recuperável no segmento precedente. Há, neste caso, retorno ao gabarito original e 

altera-se de (D) para (A). Dessa maneira, informamos que fica alterada a alternativa 
CORRETA de (D) para (A). 

 
 

ESPECIFICAS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
CARGOS 402: CONTADOR 
QUESTÃO Nº 43 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA: 
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que revisando a conta de “Pagamento de Empréstimo compulsório” constatamos 
que se trata de um pagamento, ou seja, um desembolso. O que provoca a redução no Caixa 
Líquido das Atividades de Investimento. 
  
A seguir está apresentado a Demonstração do Fluxo de Caixa – Modelo Direto: 
 

 
 
A alternativa “D” da questão n° 43 está INCORRETA. O saldo correto do Caixa Líquido 
aplicado nas Atividades de Investimentos é (R$ 30.800,00). 
Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo de caixa das atividades operacionais

( + ) Recebimento de Clientes                     75.100,00 

( - ) Pagamentos a Empregados                      (7.400,00)

( - ) Pagamento de Multa                         (900,00)

Caixa Líquido Proveniente das Operações                     66.800,00 

( - ) Contribuição Social pago                      (2.600,00)

( - ) Imposto de Renda pago                      (3.200,00)

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                     61.000,00 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

   Empréstimos compulsórios (pagamento)                      (1.700,00)

   Aquisição de imobilizado (veículo)                    (28.000,00)

   Aquisição de intangível (fundo de comércio)                      (1.100,00)

CAIXA LÍQUIDO APLIC NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                    (30.800,00)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

   Dividendos pagos                      (4.700,00)

   Integralização de capital em dinheiro                       5.800,00 

   Amortização de financiamentos                      (3.200,00)

CAIXA LÍQUIDO APLIC NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                      (2.100,00)

AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     28.100,00 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DIRETO



 
 
CARGOS 402: CONTADOR 
QUESTÃO Nº 45 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA: 
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que revisando o conteúdo da questão, constatamos que não foram incluídas as 
seguintes informações: 

 
A alternativa “C” da questão n° 45 seria a resposta CORRETA, porém por motivo de “erro de 
formatação e edição”, a tabela com as informações não foi apresentada aos candidatos. 
 
Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA. 
 

 

Custos  Diretos Indiretos Total  

Quantidades 
Produzidas 

800 500 300     

 Produtos A B C   
 

Matéria-prima R$ 50.000,00 R$ 162.000,00 R$ 103.000,00    R$ 315.000,00 

Mão-de-obra R$ 36.000,00 R$ 48.000,00 R$   36.000,00  R$ 25.000,00 R$ 145.000,00 

Energia Elétrica R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 R$     5.000,00  R$ 45.000,00 R$   90.000,00 

Depreciação       R$ 50.000,00 R$   50.000,00 

Seguros       R$ 12.000,00 R$   12.000,00 

Aluguel        R$ 14.000,00 R$   14.000,00 

Manutenção       R$ 54.000,00 R$   54.000,00 

Total R$ 96.000,00 R$ 240.000,00 R$  144.000,00  R$ 200.000,00 R$ 680.000,00 

 


