
 
 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO – CRQ-IX  
ESTADO DO PARANÁ 

 
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 

OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 
 
 
De acordo com o Edital de Abertura que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes, 
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que 
contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas 
previamente estipuladas em Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão 
respostas publicadas na Internet. 
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem 
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): SERVENTE - CASCAVEL, SERVENTE - CURITIBA, SERVENTE - LONDRINA, 

SERVENTE – MARINGÁ 
 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho – 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, § 2º  As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social serão feitas: (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989) a) na database; (Redação dada 
pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989) b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador; (Redação dada 
pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989) c) no caso de rescisão contratual; ou (Redação dada pela Lei nº 7.855, 
de 24.10.1989); d) necessidade de comprovação perante a Previdência Social. (Redação dada pela Lei 
nº 7.855, de 24.10.1989). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATÉRIA: MATEMÁTICA 

 

 
CARGO(S): SERVENTE - CASCAVEL, SERVENTE - CURITIBA, SERVENTE - LONDRINA, 

SERVENTE – MARINGÁ 
 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'C'. Procedemos da seguinte maneira para calcular a questão: 
Cálculo do máximo divisor comum de 384 e 480  
Fatorando os números: 
384 = 2

7
.3 

480 = 2
5
.3.5 

M.D.C = 2
5
.3 = 96 

Maior medida de cada pedaço de fio = 96 cm  
Dividindo os rolos de fio por 96 cm, então teremos: 
384cm /96cm = 4 
480cm /96cm = 5 
Somando, 4 + 5 = 9 pedaços  
Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. Procedemos da seguinte maneira para calcular a questão: 
consumo do pai: 350 ml. 3/5 = 210 ml , restando 140 ml na lata 
consumo do filho: 250 ml + 140 ml.2/5 = 306 ml 
306 ml – 210 ml = 96 ml 
Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. Procedemos da seguinte maneira para efetuar o cálculo: 
Cálculo do mínimo múltiplo comum de 12, 25 e 45: 
MMC = 2².3².5² = 900 
Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 
 

   
NÍVEL MÉDIO 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CURITIBA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 

CASCAVEL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CURITIBA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LONDRINA, 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - MARINGÁ, MOTORISTA - CURITIBA, TELEFONISTA – CURITIBA 

 

 
QUESTÃO 02 – MANTIDA alternativa ‘A’. A questão solicitava que as lacunas do texto fossem 
preenchidas pelo vocábulo ‘a’, seja ele preposição, apenas, ou uma preposição com acento indicativo de 
crase. Vejamos: na primeira ocorrência, linha 03 (propenso __ optar), há apenas a preposição ‘a’, visto 
que não há condições para uso da crase, pois o complemento de ‘propenso’ é um verbo no infinitivo, ou 
seja, não há artigo feminino para que ocorra a junção a+a=à. A segunda lacuna, linha 06 (ligada __ 
sensações de medo) deve ser preenchida por ‘às’, visto que há uma preposição exigida pela palavra 
‘ligada’ e há, da mesma forma, o artigo feminino definido da palavra ‘sensações’. Também na linha 24 
(não se aplica apenas __ mentiras) há condições para uso da crase: aplicar (preposição ‘a’) + mentiras 
(artigo feminino ‘as’). Já na última ocorrência, linha 25 (como se expor __ riscos) não há como haver 
crase, visto que temos apenas a preposição ‘a’. Aqui cabe esclarecer que não há artigo feminino, pois a 
palavra ‘riscos’, além de masculina, está no plural. Cabe salientar que os textos publicados em sites, 
revistas, etc. nem sempre são isentos de erros, por isso todos os textos aplicados às provas de 
concursos pela Fundatec são revisados atentamente. 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 03 – MANTIDA alternativa ‘D’. Vejamos cada uma das assertivas: 1. Ao iniciar o texto, os 
autores fazem referência à história de Pinóquio, instigando o conhecimento de mundo dos leitores. 
VERDADEIRA, pois “Mentir não faz o nariz crescer – mas pode ............, de outra forma, com o seu 
corpo” (l. 01). 2. As pessoas, em geral, não se importam em contar mentiras. FALSA, pois “Quando 
contam alguma mentira, as pessoas geralmente se sentem um pouco mal.” (l. 05). 3. Quanto mais 
mentimos, mais nosso cérebro tende a se acostumar, deixando de controlar a quantidade de mentiras 
contadas. VERDADEIRA, pois “funciona como uma espécie de freio natural, limitando a quantidade de 
mentiras que as pessoas contam (l. 07) [...] se você contar uma sequência de pequenas mentiras, sem 
muita importância (na linha ‘o seu penteado ficou ótimo’ ou ‘não vi o email’), esse freio vai ficando mais 
fraco”(l. 08 e 09). 4. O freio natural que temos no cérebro pode ficar enfraquecido se contarmos mentiras 
com frequência. VERDADEIRA, pois “se você contar uma sequência de pequenas mentiras, sem muita 
importância (na linha ‘o seu penteado ficou ótimo’ ou ‘não vi o email’), esse freio vai ficando mais fraco”.  
(l. 08 e 09). 
 
QUESTÃO 04 – MANTIDA alternativa ‘C’. Vejamos cada assertiva: 1. Na linha 03, se o advérbio 
‘propenso’ fosse substituído por ‘inclinado’, o sentido da frase permaneceria o mesmo, assim como a 
estrutura sintática. CORRETO, pois inclinado é aquele que mostra inclinação, tendência para algo. 2. Na 
linha 14, a palavra ‘superestimando’ poderia ser substituída por ‘enaltecendo’ (Elevar, tornar alto, 
elevado; Tornar sublime, admirável; ENGRANDECER; EXALTAR) sem causar nenhum prejuízo ao 
sentido empregado no texto, visto que ambas têm como significado ‘estimar em excesso’. INCORRETO, 
pois o sentido de ‘superestimado’ empregado está relacionado a “fazer o cálculo aproximado”, “avaliar”. 
3. Na linha 16, a palavra ‘estimulados’ (l. 16), ao ser substituída por ‘encorajados’, não provoca 
nenhuma. CORRETA, pois, de acordo com o significado de estimulados, tem-se: Dar ânimo, estímulo, 
incentivo a; inculcar coragem, energia em; ANIMAR; ENCORAJAR;  
 
QUESTÃO 05 – MANTIDA alternativa ‘E’. Vejamos cada assertiva: 1. O vocábulo ‘expor’ é grafado com 
X, porém, esse fonema tem som de S. A palavra ‘e_trair’ segue a mesma grafia. CORRETO: Extrair. 2. A 
palavra ‘consistia’ tem o mesmo número de letras e fonemas. INCORRETO: 9 letras e 8 fonemas 
(dígrafo vocálico). 3. As palavras ‘pequenos’ e ‘sequência’ possuem dígrafos consonantais. 
INCORRETO: na primeira palavra, -qu representa um único fonema, já na segunda -qu não representa 
um único fonema, ou seja, na primeira há dígrafo consonantal, na segunda, não. 
 
QUESTÃO 06 – ANULADA. Há duas alternativas que apresentam palavras que mudam de classe com 
a retirada do acento: C e E, por isso a questão deve ser anulada. 
 
QUESTÃO 07 – MANTIDA alternativa ‘A’. Vejamos cada assertiva: 1. Na linha 03, ‘que’ retoma a 
expressão ‘contar mentirinhas’ (l. 02). INCORRETO: Retoma ‘cérebro’ (‘que se torna mais propenso’: 
quem se torna propenso? O cérebro.) 2. A expressão ‘Essa reação’ (l. 05-06) se refere ao fato de as 
pessoas se sentirem mal quando contam mentiras. CORRETO: Quando contam alguma mentira, as 
pessoas geralmente se sentem um pouco mal. Essa reação... 3. Na linha 14, ‘delas’ retoma 
‘modalidades’ (l. 14). CORRETO: O jogo tinha várias modalidades. Numa delas... 
 
QUESTÃO 08 – MANTIDA alternativa ‘C’. Vejamos cada assertiva: 1. Na linha 05, a vírgula separa 
uma oração adverbial. ‘Quando contam alguma mentira, as pessoas geralmente se sentem um pouco 
mal’. – CORRETO, pois a oração está deslocada do final da frase, por isso o uso obrigatório da vírgula. 
2. A primeira vírgula da linha 13 poderia ser omitida sem causar nenhum tipo de prejuízo à frase. 
INCORRETO, pois ao retirar a primeira vírgula estaríamos separando sujeito e verbo de seu 
complemento. 3. Na linha 19, a primeira vírgula separa uma oração intercalada, já a segunda, um 
aposto. CORRETO, pois a primeira tem um verbo e, de acordo com Cegalla, a expressão “diz fulano” é 
um caso de oração intercalada. A segunda é um exemplo clássico de aposto, visto que provê uma 
informação adicional sobre o objeto que está sendo tratado. 
 
QUESTÃO 09 – ANULADA. Há duas alternativas que NÃO apresentam advérbios: B e D, por isso a 
questão deve ser anulada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CURITIBA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 

CASCAVEL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CURITIBA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LONDRINA, 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - MARINGÁ, MOTORISTA - CURITIBA, TELEFONISTA – CURITIBA 

 

 
QUESTÃO: 14 - ANULADA. De acordo com a CLT, Art. 58A. Considera-se trabalho em regime de 
tempo parcial aquele cuja duração não exceda a vinte e cinco horas semanais. 41, de 2001). No entanto 
o Art. 130A, aborda o seguinte tema em relação as férias: Na modalidade do regime de tempo parcial, 
após cada período de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, 
na seguinte proporção: I – dezoito dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte e duas 
horas, até vinte e cinco horas. II – dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte 
horas, até vinte e duas horas. Sendo assim, o enunciado da questão, uma vez que não esclarece com 
exatidão a carga horária do funcionário, citando período de vinte a vinte e cinco horas, faz com que 
possa se ter dupla interpretação entre as alternativas "c" e "d". 
  

 
MATÉRIA: INFORMÁTICA 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CURITIBA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 

CASCAVEL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CURITIBA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LONDRINA, 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - MARINGÁ, MOTORISTA - CURITIBA, TELEFONISTA – CURITIBA 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'A'. O edital fala em versão 2007 ou versões posteriores e, por 
isso, o Word 2013 se enquadra no material a ser estudado. 
 

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão fala sobre o Word 2010, que só existe para o 
Windows, portanto se mantém a opção auto recuperação como a única correta para essa questão. 
 

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão se mantém, pois se trata de uma versão superior 
do Excel 2007 (atendendo ao edital) e fala em exibição do conteúdo em várias linhas, o que está correto. 
Não é dito que o conteúdo é exibido em várias células, mas em várias linhas (dentro de uma célula). 
 

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão não permite interpretação, pois é muito clara 
quanto a instalação do windows, que é a instalação padrão do Windows 8 Professional. Com essa 
informação, a única resposta válida é a opção A, portanto a questão se mantém. 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão se mantém, pois não entra no mérito da 
configuração específica do computador para não haver dupla interpretação. Abaixo segue link de ajuda 
do Google Chrome com as informações sobre a questão: 
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=pt-BR&co=GENIE.Platform=Desktop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=pt-BR&co=GENIE.Platform=Desktop


 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE – CURITIBA 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme extraído do artigo 7º da Lei 8.666/93, o recurso é 
improcedente, pois o mesmo faz referência ao que foi questionado com a copia da mesma "Art. 7º As 
licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo 
e, em particular, à seguinte sequência: 
I - projeto básico; 
II - projeto executivo; 
III - execução das obras e serviços. " 
Logo a assertiva está correta e o que pedimos na questão é a INCORRETA. 
Recurso Indeferido. 
 

 
CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CASCAVEL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CURITIBA, 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LONDRINA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO – MARINGÁ 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca elaboradora da questão seguiu rigorosamente o 
Edital de Abertura do concurso, no correto uso da bibliografia, a questão está fundamentada na visão do 
Autor BERTI, Anélio; BERTI, Adriana C.P. Contabilidade Básica: primeiros passos para o conhecimento 
contábil. Curitiba: Juruá, 2011; especificamente na pagina 16 no trecho em que diz que: "Mas qual é o 
campo de aplicação da contabilidade? As entidades econômicas com fins lucrativos ou com fins 
filantrópicos." Pelo presente exposto, a questão será mantida, bem como o seu gabarito preliminar. 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi revista e a mesma está coerente com que 
indica o Edital de Abertura do concurso no que se refere ao programa e bibliografia, a banca elaboradora 
da questão seguiu rigorosamente o que pede o Edital ao fundamentar a questão com o entendimento do 
autor, 04. CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Materiais: Uma Abordagem Introdutória. 3ª ed., 
2014; precisamente na pagina de número 90, no trecho em que trata das garantias de abastecimento e 
de materiais à empresa, dando como alternativas: Demora ou atraso no fornecimento de 
materiais. Sazonalidade no suprimento. Riscos de dificuldade no fornecimento. Pelo presente exposto, a 
questão e o gabarito preliminar publicado permanecerão inalterados.  

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca elaboradora da questão seguiu rigorosamente o 
Edital de Abertura do Concurso ao usar a Lei indicada no item de número 3. BRASIL, Manual de 
Redação da Presidência da República Brasília, 2002. Disponível em: 
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/galeria-de-fotos/arquivos-importados/arquivos-pdf/manual-
de-redacao-pdf. O vocativo correto para o tipo de comunicação em que trata a questão está disposto no 
item 2.1.3. Pelo presente exposto, a questão e o gabarito preliminar serão mantidos. 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'. A banca elaboradora da questão seguiu rigorosamente o 
previsto no edital no que se refere a bibliografia, o autor indicado na questão encontra-se no item 5 do 
programa e bibliografia, onde diz: Decreto-Lei nº 5.452 de 01.05.1943 – Consolidação das Leis do 
Trabalho e suas alterações posteriores. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del5452.htm. A questão está embasada no artigo de número 58 da referida Lei. Pelo presente 
exposto, a questão será mantida. 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão está fundamentada no item 6 do programa e 
bibliografia - Noções sobre a comunicação, envelope e endereçamento postal. 
No Manual de Redação da presidência da República, no item 3.2, onde trata da forma de diagramação, 
os documentos do Padrão Ofício devem obedecer à seguinte forma de apresentação: a) deve ser 
utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto em geral, 11 nas citações, e 10 nas notas 
de rodapé. Pelo presente, a questão e o gabarito preliminar permanecerão inalterados. 

 
 
 
 



QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. No item 2.1.3 do Manual de Redação da Presidência da 
República Brasília, 2002. Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/galeria-de-
fotos/arquivos-importados/arquivos-pdf/manual-de-redacao-pdf. Diz que: no envelope, o endereçamento 
das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por Vossa Excelência, terá a seguinte forma: 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Fulano de Tal 
Ministro de Estado da Justiça 
70.064-900 – Brasília. DF 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador Fulano de Tal 
Senado Federal 
70.165-900 – Brasília. DF 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Fulano de Tal 
Juiz de Direito da 10a Vara Cível 
Rua ABC, no 123 
01.010-000 – São Paulo. SP 
Pelo presente exposto, percebe-se que alternativa dada como resposta a questão colocando a 
alternativa D como a resposta certa, está condizendo com que prevê a Lei em questão, por este motivo 
a questão bem como seu gabarito, permanecerão inalterados. 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca elaboradora da questão seguiu rigorosamente o 
solicitado no Edital de Abertura do Concurso ao usado o autor VEIGA, Denize Rachel. Guia de 
Secretariado: técnicas e comportamento. São Paulo: Érica, 2007. Indicado no item 16 da bibliografia. 
Pelo presente exposto, a questão será mantida. 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. A banca elaboradora da questão seguiu rigorosamente o 
solicitado no Edital de Abertura do Concurso ao usado o autor VEIGA, Denize Rachel. Guia de 
Secretariado: técnicas e comportamento. São Paulo: Érica, 2007. Indicado no item 16 da bibliografia. 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. A Banca elaboradora da questão seguiu rigorosamente o 
previsto no Edital ao usar o autor LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade Total em Serviços. 6a ed. 
Editora: Atlas, 2008 no item de número 12 indicado na bibliografia. Cabe ainda ressaltar que a boa ou a 
má qualidade do serviço público são considerados características, a partir deste entendimento percebe-
se que a questão atende aos requisitos do item 7. QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NO 
ATENDIMENTO PRESENCIAL E TELEFÔNICO. Por este motivo, a questão será mantida, bem como 
seu gabarito preliminar. 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca elaboradora da questão seguiu rigorosamente o 
previsto no edital no que se refere a bibliografia, o autor indicado na questão encontra-se no item 12 do 
programa e bibliografia. 12 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade Total em Serviços. 6a ed. Editora: 
Atlas, 2008. Pelo presente, a questão será mantida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NÍVEL SUPERIOR 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): AGENTE FISCAL - CASCAVEL, AGENTE FISCAL - CURITIBA, AGENTE FISCAL - 

LONDRINA, AGENTE FISCAL - MARINGÁ, ANALISTA EM INFORMÁTICA - CURITIBA, ASSESSOR 
JURÍDICO - CURITIBA, CONTADOR – CURITIBA 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva II - A lacuna pontilhada presente no título do 
texto ficaria corretamente preenchida por “por que”, conjunção que apresenta causa, motivo ou razão da 
ação contida na oração principal. - é falsa, já que 'por que' não é uma conjunção, e sim um pronome 
relativo, tendo sentido de por qual razão, por qual motivo. Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'E'. O enunciado da questão 03 pedia que se analisasse as 
propostas de alteração no texto, considerando a sintaxe, ou seja, a estrutura da frase, e não o sentido 
das palavras no texto. Além disso, dever-se-ia verificar quais mudanças NÃO provocavam alterações na 
estrutura das frases em questão. Assim, a assertiva I - Substituição de “favorecendo” (l.24) por 
“fortalecendo”. - acarretava alteração sintática, pois os verbos 'favorecendo' e 'fortalecendo' não têm a 
mesma regência verbal (favorecendo AOS comportamentos; fortalecendo OS comportamentos); a 
assertiva II - Substituição de “liberar” (l.38) por “autorizar”. - não acarretava alteração, visto ambos os 
verbos terem a mesma regência (liberar O indivíduo; autorizar O indivíduo); e a assertiva III - 
Substituição de “transgressões” (l.39) por “regras”. - não acarretava alterações sintáticas, pois mantém-
se a regência nominal da expressão 'em relação' (em relação ÀS transgressões; em relação ÀS regras).  
Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva I da questão 04 - A conjunção “portanto” (l.09) 
poderia ser substituída por “desse modo” sem alteração de sentido, já que ambos apresentam a 
conclusão de um raciocínio ou exposição de motivos anteriores. - é correta, já que introduz uma oração 
coordenada que contém a conclusão de um raciocínio ou exposição de motivos anteriores, assim como 
'logo', 'por conseguinte', 'consequentemente', 'por isso', 'assim sendo', 'desse modo', 'pois'. A assertiva II 
- A palavra “todavia” (l.24) é uma conjunção adversativa e poderia ser substituída por “embora” sem 
alterar o sentido da frase em que se encontra. - é incorreta. A palavra em questão poderia ser 
substituída por 'mas', 'contudo', 'porém', 'no entanto', 'entretanto'; já “embora” é uma conjunção 
concessiva. 
A assertiva III - O advérbio “Assim” apresenta ideia de conclusão de ideias e poderia ser substituído por 
“Portanto” sem alterar o sentido da frase em que se insere. - é incorreta, visto que 'assim' não é um 
advérbio nessa ocorrência, e sim uma conjunção conclusiva. De acordo com o Dicionário Houaiss, 
'assim' apresenta as seguintes entradas: 
 
-ADVÉRBIO 
1 deste, desse ou daquele modo 
Exs.: vais ficar a., calado? 
não fale a. com a sua mãe!  
2 com características semelhantes; de natureza igual 
Ex.: não me lembro de ter visto outra tempestade a.  
3 em (ou com) grande quantidade 
Ex.: a praça está a. de gente  
4 deste tamanho, desta altura etc. 
Ex.: a criança já está a.  
 
- CONJUNÇÃO 
5 deste modo, portanto, assim sendo 
Ex.: você não pode engordar; a. não deve comer demais  
6 us. na continuação do discurso ou na transição do pensamento 
Ex.: vou lá hoje; a., se quiseres, seguimos juntos  
 
Portanto, percebe-se que a palavra 'assim' classifica-se como uma conjunção, conforme a entrada 5 
apresentada por Houaiss, e não como advérbio; mantém-se, desse modo, o gabarito divulgado. 



QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'B'. A assertiva I - O “que” da linha 05 classifica-se como 
conjunção integrante e introduz uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. - é incorreta, pois 
o a conjunção integrante 'que' introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta: a forma 
verbal 'descobriu', a qual marca a oração principal, é transitiva direta, o que faz com que a oração 
subordinada a ela seja objetiva direta. Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com o Dicionário Houaiss, o vocábulo 
“insubordinação” (l.18) é formado por derivação prefixal: prefixo 'in' mais a palavra 'subordinação'. 
Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'C'. A primeira assertiva - Os dois pontos presentes no título 
poderiam ser substituídos por vírgula sem provocar erro. - é falsa, pois os dois pontos têm função de 
apresentar uma informação a respeito da expressão anterior, e a vírgula não cumpre essa mesma 
função. A segunda assertiva - A vírgula da linha 31 (primeira ocorrência) e a da vírgula 32 (segunda 
ocorrência) são empregadas pelo mesmo motivo, já que ambas separam termos de mesmo valor 
sintático. - é falsa, pois a vírgula da linha 31 separa um aposto, e a da 32, termos de mesmo valor 
sintático. A terceira assertiva - A vírgula da linha 41 (primeira ocorrência) separa uma oração 
subordinada objetiva direta. - é falsa. A vírgula está empregada de forma errada, já que deveria haver 
uma vírgula também antes da palavra “então”, não se separando, assim, essa oração. A quarta assertiva 
- A vírgula da linha 43 (primeira ocorrência) e a da linha 44 (segunda ocorrência) são empregadas pelo 
mesmo motivo: separar um adjunto adverbial deslocado. - é verdadeira. Portanto, mantém-se o gabarito 
divulgado. 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'D'. Considerando o texto apresentado, a última assertiva - O 
autor do texto traz uma reflexão sobre o comportamento do ser humano na realidade virtual e como isso 
pode acarretar problemas interpessoais. - é verdadeira, já que, como o próprio candidato afirma, "pode 
ser corroborado pela leitura do texto". Atenta-se para o uso do modal 'pode', em "como isso pode 
acarretar problemas interpessoais", o qual apresenta uma ideia de modalização nessa frase; ou seja, 
não se afirma que a realidade virtual irá com certeza acarretar problemas interpessoais, mas que há 
probabilidade de isso acontecer (isso pode acontecer). Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 
 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): AGENTE FISCAL - CASCAVEL, AGENTE FISCAL - CURITIBA, AGENTE FISCAL - 

LONDRINA, AGENTE FISCAL - MARINGÁ, ANALISTA EM INFORMÁTICA - CURITIBA, ASSESSOR 
JURÍDICO - CURITIBA, CONTADOR – CURITIBA 

 

 
QUESTÃO: 11 - ANULADA. Tendo em vista a Emenda Constitucional Nº 28, de 25 de maio de 2000, 
que revoga o inciso XXIX do art. 7o da Constituição Federal, passa a vigorar com a seguinte redação: 
ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos 
para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de 
trabalho; o artigo 11º do Decreto-Lei nº 5.452 passa a ter interpretação conflitante, por isso indica-se a 
anulação da questão. 

 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme informado na questão, as faltas estão 
relacionadas ao próximo período aquisitivo de férias. De acordo com o art. 130,  após cada período de 
12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte 
proporção: II  24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas. 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme CLT, Art. 134, § 2º Aos menores de 18 (dezoito) 
anos e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de idade, as férias serão SEMPRE concedidas de uma só 
vez. Sendo assim, o parágrafo proíbe totalmente o fracionamento das férias individuais. Atualmente, o 
fracionamento das férias é permitido pela legislação trabalhista em casos excepcionais, em dois 
períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias corridos. No entanto, aos menores de 18 anos 
e maiores de 50 anos impõe-se a concessão em uma só vez, ou seja, o § 1º não sobrepõe ao 
determinado no § 2º. Vejamos algumas publicações em relação ao assunto: 
http://direitodetodos.com.br/ferias-nao-podem-ser-fracionadas-por-alguns-trabalhadores/ 
http://blogs.atribuna.com.br/direitodotrabalho/2013/07/menores-de-18-anos-e-maiores-de-50-anos-nao-
podem-ter-ferias-fracionadas/ 



QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão aborda o tema do exercício de trabalho em 
atividades ou operações perigosas assegura a percepção de adicional sobre o seu salário, solicitando a 
alternativa INCORRETA sobre esse assunto, de acordo com o disposto na CLT. Conforme disposto no 
Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua 
natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do 
trabalhador a: (Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012); I inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; 
(Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012); II roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012) § 1º  O trabalho 
em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o 
salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. 
(Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977) § 2º O empregado poderá optar pelo adicional de 
insalubridade que porventura lhe seja devido. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977). É 
INCORRETO afirmar que o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado a um 
acréscimo de 10 dias de férias sobre o período a que tem direito. 
 

QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicita as atividades que PRIVATIVAS ao cargo 
de Químico, conforme é informado no Decreto nº 85.877/1981. A alternativa B, que trata de análises 
químicas ou físicoquímicas, quando referentes a Indústrias Químicas, quanto a alternativa D, que trata 
de tratamento químico, para fins de conservação, melhoria ou acabamento de produtos naturais ou 
industriais, são atividades privativas do Químico, conforme pode ser visto no art 2º do referido Decreto. 
O art. 1º aborda atividades gerais, sendo detalhado no art.2 º e art 4º as particularidades da profissão. 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'D'. Entre as considerações elencadas na Resolução Normativa 
nº 105/1987, que amplia a redação da Resolução Normativa nº51, que dispõe sobre a identificação de 
empresas cuja Atividade Básica está na área da Química, bem como as empresas que possuem 
Departamentos Químicos, inclusive unidades de processamento fabril ou que prestem serviços a 
terceiros também na Área da Química, de acordo com o disposto na Lei nº 6.839, estão: 
- Considerando que a Lei nº 6.839, de 30.10.80, estabelece que o registro das empresas em Conselhos 
de Fiscalização Profissional será obrigatório em função da Atividade Básica da empresa ou em relação 
às atividades pela qual preste serviços a terceiros; - Considerando que os CRQs têm necessidade de 
identificar as empresas cuja Atividade Básica está na área da Química ou as empresas que possuam 
departamentos e/ou unidades fabris, sujeitas à direção e à responsabilidade técnica de profissionais da 
Química (art. 1 da RN nº 23, de 17.12.69); - Considerando que os CRQs têm necessidade de identificar 
as empresas que prestem serviços a terceiros na área da Química; Considerando que no caso dessas 
empresas, as atividades técnicas preponderantes estão diretamente relacionadas com as atribuições 
privativas dos profissionais da Química; - Considerando que, conforme as disposições contidas no caput 
do art. 350 da CLT, a responsabilidade dos profissionais da Química admitidos em qualquer tipo de 
indústria da área da Química, abrange a parte técnica referente à sua profissão e a qualidade dos 
produtos fabricados sob sua responsabilidade; - Considerando que os produtos manufaturados pelas 
Indústrias Químicas e que os serviços prestados à Sociedade pelos profissionais da Química, devem ser 
os melhores possíveis do ponto de vista técnico e de seguridade; - Considerando que o simples ato de 
garantir a qualidade de produtos fabris, pelo afiançamento de características de natureza Química, 
requer conhecimentos de química; - Considerando que, também, esse caso está regulado na legislação 
dos profissionais da Química (art. 341 da CLT) como atribuição exclusiva dos mesmos; - Considerando 
que as atribuições dos profissionais da Química estão claramente explicitadas no Decreto nº 85.877, de 
07.04.1981, o qual discrimina as atribuições privativas dos mesmos; - Considerando a utilidade da 
sistemática, nessa identificação, do Código de Atividades (instituído pelo Ministério da Fazenda e usado 
obrigatoriamente no preenchimento do DARF do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e nas 
estatísticas do IBGE), para fins de fiscalização da atividade do profissional da Química. 
Vejamos que em nenhum momento há a menção de “geração de lucros” através dos registros no 
Conselho Regional de Química, sendo essa a única alternativa INCORRETA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATÉRIA: INFORMÁTICA 

 

 
CARGO(S): AGENTE FISCAL - CASCAVEL, AGENTE FISCAL - CURITIBA, AGENTE FISCAL - 

LONDRINA, AGENTE FISCAL - MARINGÁ, ANALISTA EM INFORMÁTICA - CURITIBA, ASSESSOR 
JURÍDICO - CURITIBA, CONTADOR – CURITIBA 

 

                
QUESTÃO: 21 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'A'. A questão 
deve ser alterada para a resposta A, pois a assertiva II tem um problema em sua informação, pois a 
opção de backup e restauração do Windows 7 só está disponível no Windows 10 quando há uma 
atualização do Windows. Quando há uma instalação somente do Windows 10, essa opção não existe. 

 

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. Este filtro é usado especificamente para o Internet Explorer, 

portanto, da mesma forma que o Internet Explorer faz parte do Windows o SmartScreen também, mas, 

apesar disso, a questão não fala de propriedade do recurso e sim sobre a utilização dele, portanto a 

questão se mantém. 

 

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão se refere à guia revisão, onde há a opção para 

inserir comentários. A questão se mantém. 

 

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão se mantém, pois a opção Salvar página como 

existe como pode-se ver na imagem em anexo. 

Legenda: Opções Google Chrome 

 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
CARGO(S): AGENTE FISCAL - CASCAVEL, AGENTE FISCAL - CURITIBA, AGENTE FISCAL - 

LONDRINA, AGENTE FISCAL – MARINGÁ 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa A está errada porque, de acordo com a RN105 
artigo 6 (sexto), ela estabelece que empresas que não atuam na área da química, porém, com 
atividades relacionadas a área não necessitam registro, mas devem apresentar profissional devidamente 
registrado e habilitado no conselho. 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'B'. 1 e 2: Foust, no livro Operações Unitárias na Engenharia 
Química, nas páginas 3 e 4, subitem "Operação contínua e operação descontínua" afirma que a escala 
de produção e a frequência de reparos são os fatores de decisão. Não afirma nada quanto a fonte de 
matéria-prima ou variação do desempenho operacional. A letra E está incorreta porque variação de 
desempenho operacional (II) e sazonalidade da fonte de matéria-prima (III) não são consideradas na 
literatura recomendada. 



QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. 1 - A Lei 2800/56 - art 13 g) – admite a colaboração de 
sindicatos e associações profissionais nas atividades de fiscalização e é parte integrante do regramento 
do Conselho uma vez que é ela que estabelece o funcionamento dos Conselhos Federal e Regionais. 
Isto torna a letra B correta. A letra C está incorreta, porque nada podemos afirmar com relação ao 
regramento de outros Conselhos. 

 
QUESTÃO: 38 - ANULADA. A alternativa I também está INCORRETA. Como não existe resposta 
correta entre as alternativas apresentadas, a questão deve ser anulada. 

 
QUESTÃO: 39 - ANULADA. O nome dióxido de cálcio está errado induzindo a erro na resposta da 
questão. O correto seria óxido de cálcio. 
 

 
CARGO(S): ASSESSOR JURÍDICO – CURITIBA 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com o artigo 58, §1º da Lei nº 8.666/93: "as 
cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos NÃO poderão ser alteradas 
sem prévia concordância do contratado". O que o artigo 65, I da norma permite é a alteração unilateral 
somente da quantidade ou da qualidade (melhor adequação técnica) do objeto, mas não da cláusula 
econômico-financeira. 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. Não há erro no item I da questão 37 que expressamente 
reproduz o artigo 118 e inciso II do Código Tributário Nacional. O fato de o item I não citar o inciso I do 
mesmo artigo, não o torna incorreto. 
 

 
CARGO(S): CONTADOR – CURITIBA 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. Mantenho a questão, fundamentado na lei 4320/64 e na 
Resolução CFC nº 1.129/2008 publicada em 25.11.2008 
onde diz: "SISTEMA CONTÁBIL, 10. O sistema contábil representa a estrutura de informações sobre 
identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação dos atos e dos fatos da gestão do 
patrimônio público, com o objetivo de orientar e suprir o processo de decisão, a prestação de contas e a 
instrumentalização do controle social. 
 
ESTRUTURA DO SISTEMA CONTÁBIL 
11. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é organizada na forma de sistema de informações, cujos 
subsistemas, conquanto possam oferecer produtos diferentes em razão da respectiva especificidade, 
convergem para o produto final, que é a informação sobre o patrimônio público. 
12. O sistema contábil está estruturado nos seguintes subsistemas de informações: 
(a) Orçamentário - registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à 
execução orçamentária; 
(b) Financeiro - registra, processa e evidencia os fatos relacionados aos ingressos e aos desembolsos 
financeiros, bem como as disponibilidades no início e final do período; 
(c) Patrimonial - registra, processa e evidencia os fatos não financeiros relacionados com as variações 
qualitativas e quantitativas do patrimônio público; 
(d) Custos - registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços, produzidos e ofertados à 
sociedade pela entidade pública; 
(e) Compensação - registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir 
modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de 
controle." 

 
QUESTÃO: 39 - ANULADA. O argumento apresentado pelo recurso procede, assim, pois pela 6a. 
edição do MCASP, a aquisição de veículo não se constitui em uma despesa orçamentária. 

 


