
PROCESSO SELETIVO 001/2016
EDITAL DE GABARITO DEFINITIVO

A CÂMARA MUNICIPAL DE OURIZONA ESTADO DO PARANÁ torna público aos interessados a publicação do Edital do
GabaritoDefinitivo da Prova Objetiva do Processo Seletivo 001/2016.

Art. 1º Consta no anexo I deste edital, o Gabarito Definitivo da Prova Objetiva.

Art. 2º Consta no anexo II deste edital, os pareceres das questões alteradas.

Art. 3º Os candidatos que protocolaram recursos, poderão consultar suas respostas, na área restrita do candidato.

Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Ourizona, 27 de janeiro de 2017.

SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY
Presidente da Câmara
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ANEXO I

ADVOGADO
1 Anulada 11 C

2 Anulada 12 A

3 B 13 B

4 D 14 D

5 Alterado para B 15 B

6 A 16 Anulada

7 B 17 A

8 D 18 C

9 C 19 A

10 A 20 A
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ANEXO II

Questão: nº 01
Resultado: Anulada
Parecer:  A banca tem a esclarecer que a questão não apresenta nenhuma alternativa correta, pois, a questão pede
sobre a correta interpretação do texto, do que o texto trata, qual seria a ideia principal trazida pela notícia, que no caso
é o aumento do número de hipertensos, porém a alternativa C traz que o aumento do número de hipertensos resulta
em problemas ao hipertenso, o que é incorreto afirmar. A alternativa B está presente no texto, mas não faz parte da
ideia central da notícia, a notícia não trata do principal fator de risco para doenças cardiovasculares e sim do aumento
do número de hipertensos. Sendo assim, questão anulada.

Questão: nº 02
Resultado: Anulada
Parecer:  A banca tem a esclarecer que a questão será anulada por apresentar dois sujeitos e o sujeito que deveria ser
assinalado não estava em destaque, impossibilitando assim o candidato de assinalar a alternativa correta. Sendo assim,
questão anulada.

Questão: nº 05
Resultado: Alterada para alternativa B
Parecer:  A banca tem a  esclarecer  que  a  alternativa  correta  é  a  letra  B,  pois  “foram detectados”  é  uma locução
adverbial, e não verbo de ligação como apresenta na alternativa A. Sendo uma locução adverbial e não apresentando
predicativo do sujeito, temos que o verbo em destaque “foram”, neste caso, é intransitivo, como apresentado na letra B.
Sendo assim, o gabarito alterado de A para B.

Questão: nº 16
Resultado: Anulada
Parecer: A banca tem a esclarecer que a  referida questão dispõe sobre a Constituição de Crédito Tributário disciplinado
pelo Art. 145 e incisos do Código Tributário Nacional. A questão não possui alternativa correta. Sendo assim, questão
anulada.
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