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O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais e considerando o contido no Edital nº 

083/2013-COGEPS e os recursos impetrados pelos candidatos no prazo 

estabelecido; 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

O resultado da análise dos recursos contra os resultados das provas 

escritas do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Pessoal, Por 

Prazo Determinado – PSS1-2013, para o Instituto de Habitação de Foz do 

Iguaçu - FOZHABITA, Estado do Paraná, conforme descrito a seguir: 

 

1. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

1.1 LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

01 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER (    ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  ( X   )  

QUESTÃO PARA  C              

RECURSO 01: O Gabarito provisório expõe como assertiva correta a Letra "B", afirmando 

que "as pessoas começaram a batizar suas crianças no pequeno córrego em virtude do 

monge se alimentar somente com ervas", ocorre que da interpretação do texto na Linha 

5, a justificativa dos batizados se dá na mesma sentença pela permanência do monge 

próximo ao córrego, sendo correto portanto a alternativa de letra "C". 

RECURSO 02: Na questão as crianças começam a batizar as crianças próximo a um olho 

d'água (Letra C) Especificamente registrado na linha 04 e 05 da Lenda 01.Resposta do 

Gabarito encontra-se em desacordo. 



RECURSO 03: "3. Por que as pessoas começaram a batizar suas crianças no pequeno 

córrego (lenda 1)?" "Em Prudentópolis, o monge acampou próximo a um olho d'água e, a 

partir disso, as pessoas começaram a creditar poderes de cura e batizar suas crianças no 

pequeno córrego." De acordo com o fragmento do texto acima acredito que a 

alternativa correta é a "C. em virtude do monge ter acampado próximo a uma olho 

d'água.", diferente do gabarito provisório onde consta a alternativa "B." como alternativa 

correta. 

RECURSO 04: "3. Por que as pessoas começaram a batizar suas crianças no pequeno 

córrego (lenda 1)?" "Em Prudentópolis, o monge acampou próximo a um olho d'água e, a 

partir disso, as pessoas começaram a creditar poderes de cura e batizar suas crianças no 

pequeno córrego." De acordo com o fragmento do texto acima acredito que a 

alternativa correta é a "C. em virtude do monge ter acampado próximo a uma olho 

d'água.", diferente do gabarito provisório onde consta a alternativa "B." como alternativa 

correta. 

RECURSO 05: Venho aqui solicitar a reavaliação da questão 3 cuja a resposta 

apresentada em gabarito indica a alternativa "B" como sendo a correta. A informação de 

que o monge se alimentada somente com ervas em nada contribuiu para que as pessoas 

começassem a batizar suas crianças no pequeno córrego. Nas linhas quatro e cinco da 

primeira lenda está claro que foi em virtude do monge ter acampado próximo ao olho 

d'água que as pessoas passaram a batizar seus filhos no local: "Em Prudentópolis, o monge 

acampou próximo a um olho d'água e, A PARTIR DISSO, as pessoas começaram a creditar 

poderes de cura e batizar suas crianças no pequeno córrego". Assim sendo, considero a 

alternativa "C" a resposta correta à indagação efetuada. 

RECURSO 06: Considerando o trecho que diz: "o monge acampou próximo a um olho 

d'água e, A PARTIR DISSO, as pessoas começaram a creditar poderes de cura e BATIZAR 

SUAS CRIANÇAS NO CÓRREGO"... Resta evidenciado que o gabarito está incorreto, 

devendo ser alterado da alternativa "B" para a "C". Mas frise-se, não há pedido de 

anulação e sim de alteração do gabarito, uma vez que não há razão para anulá-la. 

RECURSO 07: Acredito que a resposta certa seja a letra C ao invés da B, pois se fosse assim 

a resposta A deveria estar correta também, porque também atesta os poderes 

sobrenaturais do monge, além de pessoalmente acreditar que as pessoas levavam seus 

filhos para serem batizados no córrego porque o monge acampou lá, como diz em uma 

frase do texto: "o monge acampou próximo a um olho d'água e, a partir disso, as pessoas 

passaram a creditar poderes de cura e batizar suas crianças no olho d'água". Como tal 

lenda não estava no conteúdo programático, apenas com o texto apresentado, sua 

interpretação torna-se ambígua. 

RECURSO 08: Em nenhum momento do texto da lenda 1 (Lenda do Monge João Maria) 

fica claro que as pessoas começaram a batizar suas crianças no pequeno córrego em 

virtude do monge se alimentar somente com ervas. No meu entendimento foi em virtude 

do monge ter acampado próximo a um olho d'água (aproveito para indicar um erro de 

português nesse item da prova, onde está escrito: "uma olho d'água"). Segue trecho da 

lenda: "...o monge acampou próximo a um olho d'água e, a partir disso, as pessoas 

começaram a creditar poderes de cura e batizar suas crianças no pequeno córrego." 

RECURSO 9: A questão pede o motivo das pessoas terem começado a batizar suas 

crianças no córrego. De acordo com a Lenda 1 do texto, Lendas do monge João Maria, 

nas linhas 4 e 5 dessa lenda temos: "Em Prudentópolis, o monge acampou próximo a um 

olho d'água e, A PARTIR DISSO, as pessoas começaram a creditar poderes de cura e 

BATIZAR SUAS CRIANÇAS NO PEQUENO CÓRREGO." A resposta correta deveria ser a letra C 

e não a letra B como consta no gabarito. 



RECURSO 10: Com relação a terceira questão de Português, entendo ser correta a 

alternativa "C. em virtude do monge ter acampado próximo a um olho d'água." Ocorre 

que na Lenda 1, a alternativa apresentada por correta "B. em virtude do monge se 

alimentar somente com ervas", não motivou as pessoas a batizar suas crianças no 

pequeno córrego, mas sim como se depreende do texto "Em Prudentópolis, O MONGE 

ACAMPOU PRÓXIMO A UM OLHO D'ÁGUA E, A PARTIR DISSO, as pessoas começaram a 

creditar poderes de cura e batizar suas crianças no pequeno córrego" 

RECURSO 11: A questão 3 (três) da prova escrita teve divulgada como questão correta 

pelo gabarito provisório a alternativa “B”. O Recorrente entende, outrossim, que tal 

alternativa não é a correta, pois, segundo a interpretação do texto, não foi somente pelo 

fato de o monge se alimentar somente com ervas que as pessoas começaram a batizar 

suas crianças no córrego. Veja que o texto informa que “(...). Alimentando-se somente 

com ervas, o monge era conhecido também por realizar milagres como curar uma 

doença ou atrair chuvas. Em Prudentópolis, o monge acampou próximo a um olho 

d’água e, a partir disso, as pessoas começaram a creditar poderes de cura e batizar suas 

crianças no pequeno córrego. (...)”. Conforme se extrai do texto, “o monge acampou 

próximo a um olho d’água e, a partir disso, as pessoas começaram a creditar poderes de 

cura e batizar suas crianças no pequeno córrego”. Assim, a resposta correta ao 

questionamento proposto na questão 3 seria a letra “C”, pois é essa a interpretação 

lógica que se tem ao ler o texto, haja vista que, após o monge ter acampado próximo ao 

um olho d’água, que remete ao córrego, as pessoas começaram a batizar suas crianças 

no leito do pequeno córrego. Não existe conexão lógica no fato de as pessoas 

começarem a batizar suas crianças no leito do pequeno córrego com o fato de o monge 

se alimentar somente com ervas, razão pela qual a alternativa “B” não pode ser 

considerada como correta. Diante do exposto, requer seja considerada como correta a 

resposta contida na letra “C” da questão 3. 

RECURSO 12: O fato de o monge alimentar-se somente de ervas, não influencia em nada 

as pessoas começarem a batizar suas crianças no pequeno córrego, segundo a lenda, o 

fato se deve ao monge ter acampado próximo a um olho d’agua, portanto, a alternativa 

correta é a “C” 

RECURSO 13: A resposta correta para a questão seria a "letra C - em virtude do monge ter 

acampado próximo a uma olho d'água". Uma vez que no texto afirma que a partir de o 

monge acampar próximo a um olho d'água as crianças foram batizadas no pequeno 

córrego. E a resposta dada como certa - em virtude de o monge se alimentar somente 

com ervas - não pode ser considerada correta, já que na análise da construção do 

parágrafo os dois exertos não fazem ligação e não são correspondentes. 

RECURSO 14: Lenda de São João Maria PRUDENTÓPOLIS Conta-se que no início do século 

passou por aqui um monge chamado João Maria. Alimentava-se só de ervas e realizava 

alguns prodígios. Quando se precisava de chuva, era só pedir com fé que ele fazia 

chover. Se alguém sentia dor e ele falava, logo a dor passava. Procurava acampar 

sempre próximo de lugares que tinham água e dizia: – Neste lugar nunca há de faltar 

água. Em Prudentópolis, existem locais próximos da sede da cidade como Linha Ronda, 

Linha Ivaí, São João do Rio Claro e bairro Pousinhos, com inúmeros olhos d’água. A 

crendice popular acredita ser possível a cura de determinadas doenças, através da água 

ou do barro dos olhos-d’água de São João Maria, existentes nesses locais. Ainda nos dias 

de hoje, muitas crianças são batizadas nesses olhos-d’águas. São João Maria fazia muitas 

profecias dizendo: – Tenho pena das pessoas que virão atrás de nós, porque haverá muito 

rasto e pouco pasto. O povo ficava sem saber o que ele queria dizer. Mais tarde 

descobriu-se que haverá muitas pessoas e pouco alimento. Predizia, também, que haveria 



uma estrada preta que iria matar muita gente. As pessoas achavam que seria uma 

estrada de barro preto e que as carroças atolariam e os cavalos seriam soterrados pela 

lama, mas jamais sonhavam que teríamos asfalto e tantos acidentes. Fonte: narrado por 

Nádia Morskei Stasiu. Ficha preenchida por Cristiana Gardasz e Noeli Bini Gomes da 

Silva.Livro LENDAS E CONTOS POPULARES DO PARANÁ, PÁGINA 33 Lendas e Contos 

Populares do Paraná/ coordenador Renato Augusto Carneiro Jr. ; equipe de pesquisa 

Cíntia Maria Sant’Ana Braga Carneiro , José Luiz de Carvalho , Juliana Calopreso Braga , 

Myriam Sbravati. - Curitiba : Secretaria de Estado da Cultura , 2005. 244p. : 12 il. ; 24cm. - 

(Cadernos Paraná da Gente ; 3) 1. Lendas - Paraná. 2. Folclore - Paraná. I.Carneiro Jr., 

Renato Augusto. II. Carneiro, Cíntia Maria Sant’Ana Braga. III. Carvalho, José Luiz de. IV. 

Sbravati, Myriam. V. Série CDD (21ª ed.) B869.3 FONTE 

http://www.sppert.com.br/Artigos/Brasil/Paran%C3%A1/Cultura/Folclore/Lendas_e_contos

_populares_do_Paran%C3%A1/ 1. Lendas do monge João Maria Lenda de São João Maria 

(Prudentópolis): Durante o início do século XIX, era comum encontrar pelas cidades 

paranaenses um monge de nome João Maria que tinha a aparência de um andarilho, 

com roupas desgastadas, pés descalços e barba por fazer. Alimentando-se somente com 

ervas, o monge era conhecido também por realizar milagres como curar uma doença ou 

atrair chuvas. Em Prudentópolis, o monge acampou próximo a um olho d'água e, a partir 

disso, as pessoas começaram a creditar poderes de cura e batizar suas crianças no 

pequeno córrego. Além disso, João Maria também realizou previsões como a de uma 

estrada preta que traria muitas mortes, ou seja, o asfalto. Conforme os textos acima os 

batismos de criança eram realizados nos olhos d'água porque o monge esteve no local e 

o povo acreditava que a água e o barros curavam doenças e por isso o batismo 

necessita da água e da fé do povo, esta é a razão do batismo e não porque o monge se 

alimentava de ervas. Desta forma a resposta correta é a assertiva "C" e não a "B"; 

RECURSO 15: A presente questão assim estava redigida: " Por que as pessoas começaram 

a batizar suas crianças no pequeno córrego (lenda 1)? A questão apresentada como 

correta, segundo o edital provisório, seria a letra "B" qual seja: " em virtude do monge se 

alimentar somente com ervas." O ora recorrente apresenta recurso a presente questão 

entendendo que a resposta correta seria a constante na letra "C", vejamos: " em virtude 

do monge ter acampado próximo a um olho d´água." A lenda em questão dava conta 

de que a letra "C" de fato seria a resposta correta e não a letra "B" conforme lançada no 

edital. Segundo a lenda "1" narrada existia em Prudentópolis no início do século XIX um 

monge de nome João Maria, que, ao que consta na referida lenda, de fato se 

alimentava somente de ervas. Contudo, a pergunta era clara no sentido de que qual 

seria o motivo das pessoas começarem a batizar suas crianças no pequeno córrego, e a 

resposta se dá quando a lenda narra o episódio a seguir transcrito: " Em Prudentópolis, o 

monge acampou próximo a um olho d´água e, a partir disto, as pessoas começaram a 

creditar poderes de cura e batizar suas crianças no pequeno córrego..." (grifo nosso) 

Nobres Julgadores, a expressão, A PARTIR DISTO, associa que o motivo das pessoas 

começarem a creditar poderes de cura e batizar suas crianças no pequeno córrego é o 

fato do monge ter acampado próximo a um olho d´água, pois o fato de ele alimentar-se 

somente de ervas nada tem haver com este fato, logo, diante do exposto, requer seja a 

questão retificada, dando como questão certa a alternativa "C" e atribuindo a 

pontuação ao ora recorrente. 

RECURSO 16: A alternativa correta é a letra "C", pois na lenda 1 diz que "o monge 

acampou próximo a um olho d'água e, a partir disso, as pessoas começaram a creditar 

poderes de cura e batizar suas crianças no pequeno córrego." 

RECURSO 17: Nota-se claramente que a assertiva correta é a da letra "C". As pessoas 



começaram a batizar suas crianças no pequeno córrego porque o monge, conhecido 

pela realização de milagres, acampou próximo ao olho d'água. Isto é, estando ele na 

nascente do córrego, subentende-se que as pessoas que acreditavam em seus poderes 

passaram a crer que a água por ele utilizada teria poderes de cura. A alternativa 

apresentada no gabarito provisório menciona como correta a letra "B" que diz ser 

justificável a crença do povo pelo fato de o monge se alimentar de ervas. Não há 

qualquer sentido na resposta. Não existe, no texto, qualquer relação entre a alimentação 

do monge e a magia da água do córrego. Mais correto é afirmar que a proximidade da 

moradia do monge ao nascedouro da água fez o povo crer que o córrego estaria 

"contaminado" com os poderes mágicos do monge. 

RECURSO 18: ACREDITO HAVER AMBIGUIDADE NAS RESPOSTAS APRESENTADAS NESTA 

QUESTÃO, POIS O MOTIVO DAS MÃES IREM BATIZAR SEUS FILHOS NO CÓRREGO É PORQUE 

ALI O PADRE SE ESTABELECEU E NÃO PORQUE ELE SE ALIMENTAVA DE ERVAS. FAVOR REVER 

A QUESTÃO. OBRIGADA! 

RECURSO 19: QUESTÃO 3. A questão tem como tema a lenda 01. O gabarito considerou a 

assertiva “B” como correta a pergunta: “Por que as pessoas começaram a batizar suas 

crianças no pequeno córrego?”. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por 

esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que a questão correta é a letra “C”, 

pois da leitura do texto verifica-se que “O monge acampou próximo a um olho d’água e, 

a partir disso, as pessoas começaram a creditar poderes de cura e batizar suas crianças 

no pequeno córrego” – de forma que a questão a ser assinalada é a que dispõe: “C. em 

virtude do monge ter acampado próximo a um olho d’água” e não “em virtude do 

monge se alimentar somente de ervas”. Assim, requer a avaliação das ponderações 

apresentadas, de modo a promover a alteração de gabarito da questão para letra “C”. 

RECURSO 20: A questão 3 considerou como reposta correta a opção B, contudo entende-

se que se foi a partir do momento em que: "O monge acampou próximo a um olho 

d'água E, A PARTIR DISSO, as pessoas começaram a creditar poderes de cura E BATIZAR 

DUAS CRIANÇAS NO PEQUENO CÓRREGO", a opção para resposta correta seria a letra C. 

Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas. 

RESPOSTA AO RECURSO: A RESPOSTA CORRETA É A ALTERNATIVA "C" E NÃO A "B" COMO 

CONSTA NO GABARITO PROVISÓRIO. 

OS RECURSOS PROCEDEM. 

RECURSO PROCEDE: ALTERAR A QUESTÃO PARA C 

 

 

1.2  MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

18 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: Uma empresa comercializa um determinado produto, denominado de 

produto A. A expressão U=-1200m^2+14400m-300 representa a quantidade mensal U de 

unidades vendidas do produto A no ano passado em função de m, onde m representa o 

mes (janeiro=1, fevereiro=2..). Assim, é correto afirmar a maior quantidade mensal vendida 

pela empresa foi: Justificativa: Se levarmos em consideração que os meses de janeiro e 

fevereiro representam respectivamente 1 e 2, temos que o mês de dezembro será 

equivalente a 12. Se colocarmos esse valor 12 para substituir o valor de m na equação, a 

resposta será negativa, uma vez que, os dois valores iniciais se anularam devido serem 

iguais e de sinais contrários. Sendo assim, o resultado da expressão será negativo, não 



tendo o valor nas alternativas citadas. 

RECURSO 02: Na questão 18, o gabarito considerou a alternativa "A" como correta, assim 

venho requerer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a 

anulação/alteração de gabarito da questão. Na questão 18 seguindo a expressão U = -

1200 m² + 14400 m - 300, em função de m, onde m deve ser trocado por 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 as respostas seriam : para m = 1 : 12900 m = 2 : 23700 m = 3 : 32100 

m = 4 : 38100 m = 5 : 41700 m = 6 : 42900 m = 7 : 41700 m = 8 : 38100 m = 9 : 32100 m = 10 : 

23700 m = 11 : 12900 m = 12 : 300 Então a resposta para a questão 18 é a maior 

quantidade vendida pela empresa que foi de 42900 unidades alternativa "E" e não as 300 

unidades alternativa "A". 

RESPOSTA AO RECURSO: A equação do enunciado da questão é uma equação do 

segundo grau, portanto o gráfico é uma parábola. Como o coeficiente do termo de grau 

dois é negativo a concavidade está voltada para baixo. Sendo assim, o ponto de máximo 

ocorre no vértice, que corresponde à m=6, assim U=42.900. Desta forma, o gabarito está 

correto. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

1.3  CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

21 INVALIDAR (   X  ) 

QUESTÃO 

MANTER (  ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: A questão pede o ano de fundação da colônia militar de Foz do Iguaçu, e o 

gabarito marca como resposta certa o ano de 1898 (letra B), porém, o ano de fundação 

da colônia foi o de 1889, citado em vários trabalhos acadêmicos, como por exemplo 

COLÔNIA MILITAR DE FOZ DO IGUAÇU: UMA EXPERIÊNCIA ADMINISTRATIVA DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO (Ritt e Arruda, 2009) 

RECURSO 02: Segundo o site da prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu o ano da fundação 

da colonia Militar é 1889, conforme dados 

http://www.pmfi.pr.gov.br/conteudo/984/1007/Historia-da-Cidade. Portanto nenhuma das 

respostas estão corretas, solicito cancelamento da questão. 

RECURSO 03: Do gabarito: B. 1898 De acordo com Myskiw (2008), a instalação da colônia 

militar na foz do rio Iguaçu ocorreu no ano de 1889. Em 1892, José Muricy foi encarregado 

de manter abertos e transitáveis os caminhos entre a Colônia Militar do Iguaçu e a cidade 

de Guarapuava. Neves e Freitas, em seu trabalho intitulado “História e representação: 

duas narrativas sobre a Colônia: “Foz do Iguaçu” 1892 e 1897”, citam: “...Para tanto fora 

fundada em 1889, ali naquele “sertão paranaense” uma Colônia Militar fundamentada 

obviamente no interesse de desenvolver a região e ocupar seu território supostamente 

vazio.” Ritt e Arruda citam: “A fundação da Colônia Militar em 1889, na cidade de Foz de 

Iguaçu, oeste do Estado do Paraná fez parte do movimento mencionado acima.” 

Referências: ARRUDA, G.; RITT, E. Colônia militar de Foz do Iguaçu: uma experiência 

administrativa do exército brasileiro. Disponível em: 

<www.uel.br/pos/mesthis/abed/anais/EvandroRitt.doc> MYSKIW, Antonio Marcos. A 

fronteira como destino de viagem: A Colônia Militar de Foz do Iguaçu (1876-1907). Tese de 

Doutorado. Disponível em: 

<http://tede.unicentro.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7>. Acesso em 01 de Julho 

de 2013. NEVEZ, Jorge Nei; FREITAS, Liliane da Costa. História e representação: duas 

narrativas sobre a Colônia: “Foz do Iguaçu” 1892 e 1897. Disponível em: 



<http://www.pr.anpuh.org/resources/anpuhpr/anais/ixencontro/comunicacao-

coordenada/Percorrendo%20narrativas/JorgeNNeves.htm> Acesso em 01 de Julho de 

2013. 

RECURSO 04: Nesta questão não existe uma alternativa correta, pois segundo Lima (2010) 

e a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/Secretaria Municipal de Educação (2004) a 

data de fundação da colônia Militar em Foz do Iguaçu é 23 de novembro de 1889. LIMA, 

Perci. Foz do Iguaçu: no contexto da história. Foz do Iguaçu: Editora do Autor, 2010. 

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/ Secretaria Municipal de Educação. Aventura do 

Aprender. Foz do Iguaçu: Base Editora, 2004. 

RECURSO 05: A questão 21 (vinte e um) da prova escrita teve divulgada como questão 

correta pelo gabarito provisório a alternativa “B”. Ocorre, que o ano constante da 

alterativa “B”, 1898, não é o ano de fundação da Colônia Militar de Foz do Iguaçu. 

Segundo consta do histórico sobre o munícipio de Foz do Iguaçu, no portal da prefeitura 

municipal (http://www.pmfi.pr.gov.br/conteudo/984/1007/Historia-da-Cidade), “Em 22 de 

novembro de 1889, o Tenente Antonio Batista da Costa Júnior e o Sargento José Maria de 

Brito fundaram a Colônia Militar, que tinha competência para distribuir terrenos a colonos 

interessados”. Assim, temos que a questão 21 não apresenta nenhuma alternativa correta, 

devendo ser anulada, a fim de não prejudicar os candidatos. Requer, pois, seja anulada a 

questão 21 por ausência de resposta correta nas alternativas apresentadas. 

RECURSO 06: Segundo o artigo de Liliane da Costa Freitag(2007) Revista de História 

Regional 12(2): 191-224, Inverno, 2007 , na pagina 191, a autora afirma que a Colônia 

Militar de Foz do Iguaçu foi fundada no ano de 1889 Com base no artigo de Denise 

Kloeckner Sbardelotto, publicado em Nov/2008 no 1º Simposio Nacional de Educacao 

(disponível no link: 

http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/4/Artigo%2004.pdf) ela 

cita na pagina 4 “Segundo Brito (2005) como parte da incumbência desta Comissão, a 

expedição rumo ao Oeste do Paraná partiu em 13 de setembro de 1889 e chegou à foz 

do Iguaçu em 22 de Novembro de 1889, fundando a Colônia Militar do Iguassú. 

(WACHOWICZ, 2002).” Segundo Cf. Decreto de criação da Colônia Militar, apud ANTONIO 

MARCOS MYSKIW(2008) Em 20 de outubro de 1892 a Colônia Militar foi oficialmente 

fundada, cabendo ao governo do Estado do Paraná zelar pelo sucesso da referida 

Colônia Militar, sob tutela do Ministério da Guerra. Segundo o site oficial da Prefeitura de 

Foz do Iguaçu (Disponivel no link: http://www.pmfi.pr.gov.br/conteudo/984/1007/Historia-

da-Cidade) Em 22 de novembro de 1889, o Tenente Antonio Batista da Costa Júnior e o 

Sargento José Maria de Brito fundaram a Colônia Militar Segundo o site oficial da 

Prefeitura de Foz do Iguaçu (Disponivel no link: 

http://www.pmfi.pr.gov.br/conteudo/984/1009/Cronologia-da-Historia) 1888 - Criação de 

uma Comissão Estratégica, nomeada pelo Ministério da Guerra e chefiada pelo então 

Capitão Bellarmino Augusto de Mendonça Lobo, Engenheiro Militar, tendo estabelecido 

sua sede na cidade de Guarapuava, ponto que mais se aproximava do centro e 

perímetro em que a mesma Comissão teria de operar seus trabalhos. Dentre os 14 oficiais 

que faziam parte da Comissão, foi escolhido para o cometimento da descoberta de Foz 

do Iguaçu o 2º Tenente José Joaquim Firmino, também engenheiro militar, tendo como 

principais encargos, construir estradas estratégicas descobrir a Foz do Iguaçu e fundar 

uma Colônia Militar. Na pagina 64, da tese de mestrado de ANTONIO MARCOS MYSKIW 

(2008) (Disponivel em : http://tede.unicentro.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7) o 

autor cita: “Mediante o uso dos relatos de José Maria de Brito sobre a descoberta e a 

fundação da Colônia Militar de Foz do Iguaçu, entre os anos de 1888 e 1889” e na pagina 

245: (Foram necessários dois anos para que os soldados, os operários civis e os colonos 



matriculados viessem a edificar casas, sede administrativa, estradas e outras obras que 

iriam dar suporte ao funcionamento da Colônia Militar de Foz do Iguaçu, oficialmente 

instalada em agosto de 1892, poucos meses antes da viagem de José Cândido da Silva 

Muricy à Colônia Militar) 

RECURSO 07: A questão de nº 21 de conhecimento gerais indaga qual seria considerado 

oficialmente o ano de fundação da colônia militar em Foz do Iguaçu. O ora requerente 

interpõe recurso desta questão pois acredita que as alternativas apresentadas como 

corretas o induziram a erro, senão vejamos: A alternativa marcada como correta pelo ora 

recorrente foi a letra "D" o qual narrava a data de 1910, o qual seria, segundo informações 

retiradas do site da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu: "1910 - Pela Lei nº 971, de 09 de 

abril, a Colônia Militar passou à condição de Distrito do Município de Guarapuava, 

denominada Vila Iguaçu" As alternativas apresentadas induziram o recorrente a erro pois 

a alternativa apresentada como correta, segundo o gabarito provisório, seria a letra "B", 

qual seja, 1898. Contudo, Nobres Julgadores, o ano que poderia ser considerado em tese 

como o correto seria o de 1889, vejamos a informação retirada do site da Prefeitura 

Municipal de Foz do Iguaçu: 1889 - A expedição voltou a Guarapuava em agosto e 

Joaquim José Firmino dividiu o território em dois distritos e nomeou 02 inspetores: Feliciano 

Araujo e Pedro Martins, sendo que quando a expedição retornou a Foz do Iguaçu, o 

Tenente Antônio Baptista, afixou editais avisando que naquela data iniciava-se os 

trabalhos de fundação da colônia, bem como tinha competência para conceder lotes 

de acordo com a lei para matricular como colonos. ... 1889 - Com a Proclamação da 

República no dia 15/11, até então Província passa a Estado do Paraná tendo no dia 16/11 

o 1º Governador tomou posse. Diante do exposto, tendo a letra "B" apresentada como 

correta segundo o gabarito provisório apresentado e verificando diante das alegações 

supra citadas que esta data é incorreta, requer o ora recorrente seja creditada a data por 

ele apresentada como a correta, ou, caso seja outro o entendimento destes r. Julgadores, 

que seja declarada nula a presente questão. 

RECURSO 08: QUESTÃO 21. A questão tem como tema o ano de fundação da Colônia 

militar de Foz do Iguaçu. O gabarito considerou a assertiva “B” como correta, ano de 

fundação 1898. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca 

examinadora, requer a ponderação de que pelos registros oficiais e diversos artigos 

científicos publicados o ano de fundação foi 1889, como por ex. o artigo COLÔNIA 

MILITAR DE FOZ DO IGUAÇU: UMA EXPERIÊNCIA ADMINISTRATIVA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

disponível em: www.uel.br/pos/mesthis/abed/anais/EvandroRitt.doc. Assim, requer a 

avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação do gabarito 

da questão, uma vez que não há resposta correta para ser assinalada de acordo com as 

opções apresentadas. 

RECURSO 09: Referente ao ano de fundação da Colonia de Foz de Iguaçu não tem 

nenhuma resposta certa que condiz, pois a resposta correta seria 1898 

RESPOSTA AO RECURSO: A RESPOSTA CORRETA É A ALTERNATIVA "1889" FOI UM ERRO DE 

DIGITAÇÃO, POIS A ALTERNATIVA CORRETA APARECE COMO 1898 E NÃO 1889. 

OS RECURSOS PROCEDEM. 

RECURSO PROCEDE:  INVALIDAR A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

22 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: A alternativa "C" também é incorreta, veja que a informação sobre a 



dimensão do Lago de Itaipu não confere, veja-se os dados oficias,O lago de Itaipu é um 

lago na fronteira Brasil-Paraguai formado artificialmente, em 1982, com o fechamento das 

comportas do canal de desvio de Usina Hidrelétrica de Itaipu. Compreende uma área de 

1350 km², sendo 770 km2 no lado brasileiro e 580 km2 do lado paraguaio. Integra ainda 66 

pequenas ilhas, das quais 44 estão no lado brasileiro e 22 na margem paraguaia. Portanto, 

a informação de "200 quilômetros quadrados é incorreta. 

RECURSO 02: O "Milagre Econômico Brasileiro" aconteceu no período de 1968 a 1973, em 

1973 os técnicos percorreram o rio em busca do ponto mais indicado para a construção, 

sendo assim a alternativa "D." está incorreta, durante o "Milagre Econômico" não 

aconteceu a "construção" de Itaipu, as obras chegaram ao fim em 1982, o correto é 

afirmar que A Itaipu foi realmente "construída" no período de 1973 a 1982. 

RECURSO 03: QUESTÃO 22. A questão tem como tema a ITAIPU e requer seja assinalada a 

alternativa INCORRETA. O gabarito considerou a “e” como assertiva a ser assinalada. 

Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca examinadora, requer 

a ponderação de que a assertiva “C” também está incorreta e também poderia ser 

assinalada, uma vez que discorre “Numa extensão total de aproximadamente 200 

quilômetros quadrados, o Lago de Itaipu serve de divisa entre o Brasil e o Paraguai, 

adquirindo assim, em termos de Direito Internacional, a qualidade jurídica de “rio 

binacional””, ocorre que a assertiva discorre a respeito do LAGO de Itaipu para ao final 

dizer que a qualidade jurídica seria de “rio binacional”, em se tratando de lago a sua 

qualidade jurídica é de “LAGO binacional” e não rio. Assim, requer a avaliação das 

ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação do gabarito da questão, 

uma vez que há duas respostas incorretas (C e E) para serem assinaladas de acordo com 

as opções apresentadas. 

RESPOSTA AO RECURSO: RECURSO NÃO PROCEDE. A ÚNICA ALTERNATIVA INCORRETA 

MOSTRA A CONSTRUÇÃO DA USINA EM 1964. SABE-SE QUE SUA CONSTRUÇÃO SE DEU EM 

ÉPOCA POSTERIOR. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

24 INVALIDAR (  x   ) 

QUESTÃO 

MANTER (    ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: A questão trata das questões ambientais do Brasil e o gabarito aponta a 

letra D como resposta, sendo que a letra E, que afirma que "São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina possuem a maior extensão de vegetação de restinga da Mata Atlântica." está 

correta, esses dados são confirmados pelo ATLAS DOS REMANESCENTES FLORESTAIS DA 

MATA ATLÂNTICA PERÍODO 2011-2012 RELATÓRIO TÉCNICO, divulgado no ano de 2013 

pela FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA em conjunto com o INSTITUTO NACIONAL DE 

PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). De acordo com o item 3.2.4 - Vegetação de restinga, 

encontrado na página 31 do relatório, "a vegetação de restinga na Mata Atlântica 

equivale a 570.690 ha. São Paulo possui a maior extensão (206.308 ha), seguido do Paraná 

(100.335 ha) e Santa Catarina (77.336 ha)." link para o relatório: 

http://mapas.sosma.org.br/site_media/download/atlas_2011-

2012_relatorio_tecnico_2013final.pdf 

RECURSO 02: Fato: Questão com duas respostas certas. "D" e "E". O gabarito considerou 

correta a letra "D". Fundamento: Conforme notícia vinculada ao site da Secretaria 

Estadual de Educação do Paraná 

(http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=914), a 

http://mapas.sosma.org.br/site_media/download/atlas_2011-2012_relatorio_tecnico_2013final.pdf
http://mapas.sosma.org.br/site_media/download/atlas_2011-2012_relatorio_tecnico_2013final.pdf


assertiva "E" também está correta. Pedido: em vista de duas respostas certas pede a 

ANULAÇÃO da questão. 

RECURSO 03: Apesar de a questão (C) não estar completa, visto que o artigo 225 

parágrafo 4° cita “A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira”, ainda assim não pode ser considerada 

incorreta já que o artigo cita sim, os três biomas. Se a questão afirmasse que o artigo 225 

reconhece apenas três biomas, aí sim estaria incorreta. Ou seja, as questões (C) e (D) 

estão corretas 

RECURSO 04: Segundo o gabarito a alternativa correta é a "D", porém segundo Pereira 

(2007) o tripé da sustentabilidade é composta pelas esferas: econômica, ambiental e 

social. Portanto a alternativa está incorreta. A alternativa "E" está correta, pois de acordo 

com a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

que divulgaram dados do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica no 

período de 2011 a 2012, concluem que a vegetação de restinga na Mata Atlântica 

equivale a 570.690 ha. São Paulo possui a maior extensão (206.308 ha), seguido do Paraná 

(100.335 ha) e Santa Catarina (77.336 ha). PEREIRA, Adriane Alice. Tripé da 

Sustentabilidade. Revista LOCUS. ISSN: 19816790. setembro/2007.Disponível em: 

http://www.anprotec.org.br/ArquivosDin/gestao_pdf_55.pdf. Acesso em 02/07/2013. 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Divulgados novos dados do atlas do 

remanescentes florestais da mata atlântica. disponível em: 

http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=3299. Acesso em 02/07/2013. 

 

RECURSO 05: QUESTÃO 24. A questão tem como tema a área de informações ambientais 

do IBGE, requerendo o que se pode afirmar acerca das questões ambientais no BRASIL. O 

gabarito considerou a assertiva “D” como correta: “a Carta das Nações Unidas de 1992 e 

totalmente ratificada na Conferência de 2012, aponta 27 princípios estabelecidos para 

nortear as grandes questões ambientais no mundo, calcadas sobre o tripé da economia, 

da ecologia e do direito”. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta 

Banca examinadora, requer a ponderação de que pelo enunciado da questão foi 

solicitado fosse assinalada afirmação sobre questões ambientais no BRASIL, de modo que 

não pode ser considerada correta questão que trata da Carta das Nações Unidas e 

questões ambientais no MUNDO. Assim, requer a avaliação das ponderações 

apresentadas, de modo a promover a anulação do gabarito da questão, uma vez que 

não há resposta correta para ser assinalada de acordo com o enunciado e as opções 

apresentadas. 

RESPOSTA AO RECURSO: A QUESTÃO DEVE SER INVALIDADA, POIS HÁ DUAS ALTERNATIVAS 

CORRETAS. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

25 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: Do gabarito: C. Segundo dados da FUNASA, a população indígena está 

dispersa por todo o território brasileiro, sendo que na região Sudeste encontra-se o maior 

contingente populacional indígena, com 49%, e na região Norte está o menor 

contingente populacional indígena do país, com apenas 2%. Segundo o censo 2010 do 

IBGE: Entre as regiões, o maior contingente ficava na região Norte, 342,8 mil indígenas e o 

menor no Sul, 78,8 mil. Um total de 517,4 mil (57,7% do total nacional) residiam em terras 



indígenas, dos quais 251,9 mil (48,7%) estavam na região Norte. Considerando a 

população indígena residente fora das terras, a maior concentração foi encontrada no 

Nordeste, 126,6 mil. O Portal D24am em um de seus artigos intitulado “Maior parte da 

população indígena do Brasil reside na Região Norte, revela IBGE”, cita: “O relatório revela 

ainda que a maior parte da população indígena reside na Região Norte (37,4%) e nas 

áreas rurais (61,4%).” D24am. Disponível em: 

<http://www.d24am.com/amazonia/povos/maior-parte-da-populacao-indigena-do-brasil-

reside-na-regiao-norte-revela-ibge/56384> Acesso em 01 de Julho de 2013. IBGE, Sala de 

Imprensa. Censo 2010: população indígena é de 896,9 mil, tem 305 etnias e fala 274 

idiomas. Disponível em: 

<http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=2194> Acesso 

em 01 de Julho de 2013. 

RESPOSTA AO RECURSO: RESPOSTA AO RECURSO: RECURSO NÃO PROCEDE. NOS DADOS 

DA FUNASA FICA MUITO CLARO QUE A MENOR CONCENTRAÇÃO DE POPULAÇÃO 

INDÍGENA ESTÁ NO SUDESTE E A MAIOR NO NORTE DO PAÍS. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

26 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: A questão apresenta mais de uma alternativa correta, pois a descrição da 

alternativa “c” também é falsa, Segundo o censo mais recente do IBGE de 2010, a 

quantidade da população urbana é de 84,36% e não 82% como afirma a questão, 

portanto a alternativa também é incorreta (Disponível em: 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8 e 

http://www.brasil.gov.br/sobre/o-brasil/o-brasil-em-numeros-1/demografia/print ) 

RESPOSTA AO RECURSO: Mantem-se a alternativa b) como correta pois trata-se 

claramente do texto da Lei: 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

 

I - advertência; 

 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTERA QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

28 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: Nesta questão estão incorretas as alternativas "A." e "B.", pois o protesto não 

se restringiu aos R$ 0,20 como afirma a alternativa "B.", como percebido no fragmento 

onde o autor afirma que os tais 20 centavos foram apenas o estopim, ele cita também a 

falta de segurança, deterioração dos bairros e regiões internas e ausência de politicas 

públicas que contemplem a maioria. No gabarito provisório consta apenas a alternativa 



"A." como incorreta. 

RECURSO 02: A questão pedia a alternativa incorreta de acordo com o texto, e o gabarito 

provisório apresenta a alternativa A como certa. Justificativa: essa questão possui duas 

alternativas incorretas, tanto a A quanto a B, pois ambas estão em desacordo com o 

texto, pois o autor não condena os protestos, e além disso, os protestos não são somente 

por causa do aumento de vinte centavos no custo das passagens do transporte público. 

Essa ultima pode ser analisada de acordo com as linhas 23 à 28 do texto. 

RECURSO 03: A questão pede a alternativa incorreta sobre o texto "Os espaços públicos 

podem e devem ser ocupados" e dá como resposta a alternativa A (o autor condena os 

protestos realizados no país) porém, a alternativa B (o protesto se restringiu ao aumento de 

vinte centavos nos preços das passagens do transporte público) também está incorreta. 

Na linha 38 do texto, no último parágrafo, temos a passagem "Os tais 20 centavos de 

aumento para um transporte público de má qualidade FOI APENAS O ESTOPIM PARA 

OUTRAS, que certamente virão." deixando claro que a alternativa B também está 

incorreta. 

RECURSO 04: Existem duas possibilidades de resposta, sendo as alternativas A e B. Uma vez 

que no texto o autor afirma que "Mas as inúmeras manifestações que vêm ocorrendo em 

todo o mundo, pelas mais diversas razões, carregam em seu íntimo o inconformismo de 

muitos pelo direito à liberdade de expressão. E aqui não poderia ser diferente..." Ou seja, 

as manifestações não se restrinfiram ao aumento de vinte centavos do transporte público, 

deixando a alternativa B incorreta e possível de resposta. 

RECURSO 05: Pois tem duas questões INCORRETAS 

RESPOSTA AO RECURSO: RECURSO NÃO PROCEDE. A ALTERNATIVA CORRETA DEMONSTRA 

QUE O AUTOR DO TEXTO NÃO CONDENA OS PROTESTOS REALIZADOS NO PAÍS. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

29 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: A matéria veiculada em13 de Março de 2013•14h04 • atualizado às 14h17, 

no Sitio Terra tem a seguinte manchete: "Apoio de China e Rússia na ONU mantém regime 

de Assad respirando", traz em seu texto a posição de China e Rússia pois ambas tem 

interesses econômicos com a Síria "A saída de Assad e seus seguidores do governo sírio, 

tanto para a China quanto para a Rússia, não é uma prioridade. No entanto, diversos 

analistas defendem que ambos os países têm importantes razões econômicas e 

geopolíticas para continuar apoiando o regime de Damasco em todos os fóruns 

internacionais." em outro trecho traz a seguinte informação "De forma paralela, o Irã - 

outro dos grandes aliados de Assad e que defende sua permanência no poder," 

consequentemente a alternativa "B" também é possível de se afirmar. 

RECURSO 02: O gabarito aponta como correta a letra D, dizendo que o atual regime Sírio 

conta com apoio de órgãos como a ONU, o que não ocorre, visto que a ONU já 

manifestou preocupação com a violência na Síria e adotou, na quarta-feira, dia 15, uma 

resolução pedindo uma transição política na Síria, deixando claro que a Organização das 

Nações Unidas não apoia o atual regime do país. A notícia foi veiculada em diversos 

meios de comunicação e encontra-se disponível inclusive no site da ONU 

http://www.onu.org.br/assembleia-geral-da-onu-aprova-resolucao-por-transicao-politica-

na-siria/ 

RECURSO 03: A banca considera como incorreta a alternativa "A" a qual foi assinalada 



pela candidata. A referida alternativa traz a seguinte assertiva: "O atual governo Sírio esta 

constituído sob a liderança do ditador Assad" Em que pese o entendimento da banca, 

parece igualmente correta essa afirmação. A Síria tem por presidente a pessoa que 

responde por Bashar Al-Assad, o qual está no poder desde o ano de 2000 e vem 

sucedendo seu progenitor, portanto, é possível concluir que o regime que mantém aquele 

país é o da ditadura. Não só por isso, mas igualmente por se tratar de um fato notório, 

visto que os grandes meios de comunicação nacionais e internacionais titulam o líder 

referido como sendo um ditador. Atento a tudo isso, não se pode afirmar de maneira 

alguma, que o atual governo Sírio não está constituído sob a liderança do ditador Assad. 

A banca considerou correta a seguinte alternativa: "O atual regime Sírio conta com 

importantes órgãos internacionais tais como a ONU." Com respeito ao entendimento da 

banca, mas tal afirmação não está de todo correta. Não há dúvidas de que o atual 

regime Sírio conta com o apoio de importantes órgãos internacionais, entretanto, é 

bastante questionável que a ONU faça parte deste grupo. Tal como destaca inúmeros 

relatos e notícias acerca do conflito, observa-se que a ONU tem-se mantido sempre ao 

lado do respeito principalmente da dignidade da pessoa humana, ora se posicionando 

contra o Poder Constituído Sírio e ora contra a coalisão dos rebeldes,sempre a depender 

de uma ação ou omissão mais ofensiva de uma parte ou outra. Importante registrar o 

relato do professor Júlio César Lázaro da Silva, link em anexo, o qual revela no último 

parágrafo: "Há uma disposição por parte da ONU de tomar medidas mais drásticas contra 

Bashar al-Assad" (http://www.brasilescola.com/geografia/conflito-na-siria-primavera-que-

nao-consegue-se-estabelecer.htm) 

RECURSO 04: A questão solicitava: "pode-se afirmar que"... considerou como correta a 

letra "D", porém não há razão de se manter, uma vez que está incorreta. O atual governo 

sírio não conta com o apoio dos orgãos da ONU, muito pelo contrário, há um extremo 

repúdio, uma vez que o governo do ditador Assad tenta de maneira violenta esmagar as 

manifestações. Pede-se anulação da questão. 

RECURSO 05: A questão 29 (vinte e nove) da prova escrita teve divulgada como questão 

correta pelo gabarito provisório a alternativa “D”. Todavia, o Recorrente entende que a 

assertiva constante da alternativa “D” não está correta, pois ao contrário do que nela 

consta, é público e notório que o atual regime Sírio NÃO conta com o apoio da ONU – 

Organização das Nações Unidas. Em recente matéria veiculada no portal da revista 

exame no dia 29/05/2013 (http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/onu-condena-

apoio-de-milicia-estrangeira-ao-regime-sirio), foi divulgado que a “ONU condena apoio 

de milícia estrangeira ao regime sírio”. Por sua vez, em 16/05/2013, foi publicada matéria 

no portal G1 (http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2013/05/ira-critica-resolucao-da-

onu-contra-o-regime-sirio-de-assad.html), informando que “o Irã criticou nesta quinta-feira 

(16) a resolução adotada na véspera pela Assembleia Geral da ONU que condena a 

espiral "contínua" de ataques do exército sírio e as "violações flagrantes e sistemáticas" dos 

direitos humanos na Síria”. Ora, diante de tais veiculações, resta claro que a ONU não 

apoia o atual regime sírio, razão pela qual, a assertiva constante da alternativa “D” é 

incorreta/inverídica. Por outro lado, é público e notório que o regime sírio é liderado pelo 

ditador, Bashar al-Assad, como bem se pode notar pela publicação de 18/05/2013 da 

Folha de São Paulo (http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/05/1281112-presidente-

da-siria-nega-o-uso-de-armas-quimicas-contra-civis-e-diz-que-nao-renunciara.shtml), 

segundo a qual, “O ditador da Síria, Bashar al-Assad, negou que seu governo tenha usado 

armas químicas contra civis, afirmando que, se houvesse ocorrido, o fato não poderia ser 

escondido.” Diante de tais fundamentos, a resposta marcada pelo Recorrente, alternativa 

“A”, está correta, pois tal alternativa afirma que “o atual governo sírio está constituído sob 

a liderança do ditador Assad”. Ora, o fato de constar apenas o sobrenome do ditador sírio 



não torna a assertiva constante da alternativa “A” inverídica. Se assim for considerado 

pela banca examinadora, os candidatos foram induzidos a erro. Assim, requer, 

respeitosamente, seja declarada incorreta a resposta constante da alternativa “D” e 

considerada como correta a alternativa “A” como resposta ao enunciado constante da 

questão 29. 

RECURSO 06: Também irresigna-se o ora recorrente em face do gabarito provisório com 

relação a questão 29 relativo aos conflitos na Síria. A resposta dada como a correta pelo 

gabarito provisório seria a da letra "D", qual seja: "o atual regime Sírio conta com o apoio 

de importantes órgãos internacionais, tais como a ONU" Creio que a assertiva não 

corresponde com o que ocorre na Síria. Com apoio nisto junto trechos retirados de sites da 

internet em que não confirmam que a ONU apoia o atual regime Sírio, no máximo, alguns 

rebeldes, senão vejamos: OTAN pede para Síria deixar ONU investigar uso de armas 

químicas 14 de Junho de 2013•06h22• atualizado às 06h42 O secretário-geral da OTAN, 

Anders Fogh Rasmussen, pediu nesta sexta-feira que as autoridades sírias permitam que a 

ONU investigue o uso de armas químicas por parte do regime. "Apela que o regime sírio 

deixe a ONU investigar o uso de armas químicas", afirmou Rasmussen em sua conta do 

Twitter, depois que na quinta-feira os Estados Unidos afirmaram pela primeira vez que o 

regime sírio utilizou armas químicas em ataques que deixaram até 150 mortos. "O uso de 

armas químicas por parte da Síria é completamente inaceitável e constitui uma violação 

do direito internacional", afirmou Rasmussen, acrescentando que isto era motivo de 

grande inquietação. Também afirmou que os mísseis Patriot mobilizados na fronteira entre 

Síria e Turquia "garantirão uma proteção eficaz à Turquia contra qualquer ataque de 

mísseis sírios, químicos ou não". A Casa Branca acusou na quinta-feira o presidente sírio, 

Bashar al-Assad, de ter utilizado armas químicas, incluindo gás sarin, e anunciou um apoio 

militar aos rebeldes, sobre o qual não forneceu detalhes. ONU condena decisão dos EUA 

para armar os rebeldes sírios Publicação: 15 de Junho de 2013 às 00:00 Os Estados Unidos 

anunciaram na quinta-feira que decidiram enviar ajuda letal para os rebeldes, após 

afirmar que obtiveram provas conclusivas de que o regime do presidente Bashar Assad 

usou armas químicas contra forças opositoras. Ban disse aos repórteres que “a validade de 

qualquer informação sobre o suposto uso de armas químicas não pode ser garantido sem 

provas convincentes da cadeia de custódia”. A Síria não permite a entrada de inspetores 

da ONU no país. (grifo nosso) O regime sírio de Bashar Assad acusou os Estados Unidos de 

recorrer a “métodos banais” para justificar sua decisão de armar os rebeldes, anunciada 

ontem. A Grã-Bretanha confirmou o uso de armas químicas, mas hesita em fazer o mesmo. 

A Rússia criticou a decisão americana, tomada após a confirmação do uso de armas 

químicas por parte de Damasco. Uma nota do Ministério das Relações Exteriores sírio, 

divulgada pela agência oficial Sana, afirma que as declarações da Casa Branca estão 

“cheias de mentiras e se baseiam em informações falsas”. Segundo Damasco, os EUA 

pretendem que o governo sírio assuma toda a responsabilidade sobre a utilização de 

armas químicas apesar de existirem relatórios que apontam que “os grupos terroristas 

ativos na Síria dispõem” de armamento deste tipo. Diante do exposto, e tendo em vista as 

notícias ora juntadas, verifica-se que a ONU não apóia o atual regime Sírio e sim alguns 

rebeldes, logo, requer seja a referida questão anulada 

RECURSO 07: NÃO ENTENDI O QUE ESTA QUESTÃO FAZIA NESTE CONCURSO. POR ACASO NA 

LISTA DE MATÉRIAS DE CONHECIMENTOS GERAIS ESTAVA INCLUSO ESTE FATO? DESCULPE 

CASO ESTAVA, MAS ACREDITO QUE ELA NÃO DEVERIA ESTAR NESTA PROVA. OBRIGADA! 

RECURSO 08: QUESTÃO 29. A questão tem como tema os conflitos que se assistem 

atualmente na Síria. O gabarito considerou a assertiva “D” como correta: “o atual regime 

sírio conta com o apoio de importantes órgãos internacionais, tais como a ONU”. Apesar 



da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca examinadora, requer a 

ponderação de que pelo enunciado da questão foi solicitado fosse assinalada afirmação 

correta, de modo que não pode ser considerada correta questão que diz que o regime 

sírio é apoiado pela ONU. Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de 

modo a promover a anulação do gabarito da questão, uma vez que não há resposta 

correta para ser assinalada de acordo com o enunciado e as opções apresentadas. 

RESPOSTA AO RECURSO: RECURSO NÃO PROCEDE. A ÚNICA ALTERNATIVA QUE NÃO 

CORRESPONDE AO TEMA EM TELA NA QUESTÃO, SE DEVE AO FATO DE QUE A ONU NÃO 

APOIA O REGIME (ALTERNATIVA D). AS OUTRAS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

30 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: A questão solicita que o candidato assinale a opção INCORRETA, o Gabarito 

Provisório coloca como assertiva correta a Letra "A", ocorre que a Letra "E" afirma que o 

Conselho De Segurança da ONU é formado por 5 membros permanentes e DOZE 

membros rotativos, se observado a criação e a composição do referido Conselho, 

constata-se que o mesmo possui 15 (quinze) membros, sendo 5 permanentes com poder 

de veto e 10 (DEZ) rotativos, 

"http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Seguran%C3%A7a_das_Na%C3%A7%C3%B5es_

Unidas" uma noticia atual também expõe a quantidade correta de membros 

"http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/ministro-falara-sobre-conselho-de-seguranca-da-

onu" portanto, a referida questão possuia DUAS assertivas INCORRETAS, de modo que 

deve ser anulada. 

RECURSO 02: Segundo o site da ONU o conselho de segurança é formado por 15 

membros: cinco permanentes, que possuem o direito a veto – Estados Unidos, Rússia, Grã-

Bretanha, França e China – e dez membros não-permanentes, eleitos pela Assembleia 

Geral por dois anos. A alternativa "E." afirma que são 5 permanentes e 12 rotativos, sendo 

assim também é incorreta. No gabarito provisório aparece a alternativa "A." como 

incorreta. 

RECURSO 03: A questão pede a alternativa INCORRETA e o gabarito aponta como 

resposta a letra A, porém, a afirmativa da letra E que fala sobre o Conselho de Segurança 

da Organização das Nações Unidas - ONU (afirmativa: O Conselho de Segurança é 

formado pelas cinco principais potências mundiais, que são membros permanentes com 

poder de veto, e por DOZE membros rotativos.) está INCORRETA, o próprio site da ONU 

explica que o Conselho de Segurança é formado por quinze membros, cinco 

permanentes e DEZ rotativos. site da ONU: http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/como-

funciona/ 

RECURSO 04: A questão apresenta mais de uma alternativa correta, pois a descrição da 

alternativa “D” também é incorreta, o bombardeio da OTAN à Sérvia não foi em 1998, 

mais sim em 1999, conforme a seguir: A Otan desencadeou a campanha de bombardeios 

em 24 de março de 1999, após a recusa de Slobodan Milosevic de assinar um acordo 

pondo fim à repressão das forças sérvias contra o Exército de Libertação do Kosovo (UCK), 

organização separatista albanesa.( http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1054762-

5602,00.html ) Os bombardeios começaram em 24 de março de 1999 após um suposto 

massacre sérvio em Racak (Kosovo) e o fracasso das negociações em Rambouillet 

(França) entre a Sérvia, então sob o poder do autoritário líder Slobodan Milosevic, e a 



cúpula albano-kosovar. (http://noticias.terra.com.br/mundo/europa/na-servia-sirenes-

lembram-10-anos-de-bombardeios-da-

otan,a13943e78784b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html ) A Operação Força Aliada é 

o nome pelo qual foi oficialmente designada a intervenção militar da OTAN na Iugoslávia 

durante o conflito separatista na província sérvia do Kosovo, em 1999. Os ataques 

duraram de 24 de março a 11 de junho de 1999, e marcaram a segunda grande 

operação de guerra na história da OTAN, na sequência da Operação Força Deliberada 

de setembro de 1995 na Bósnia e Herzegovina. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_For%C3%A7as_Aliadas ) 

RESPOSTA AO RECURSO: MANTEM – SE A QUESTÃO POR SE TRATAR DE INTERPRETAÇÃO DA 

LETRA DA LEI, NÃO HAVENDO OUTRA ALTERNATIVA CORRETA. 

FUNDAMENTO LEGAL § 5º LEILÃO É A MODALIDADE DE LICITAÇÃO ENTRE QUAISQUER 

INTERESSADOS PARA A VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO OU 

DE PRODUTO LEGALMENTE APREENDIDOS OU PENHORADOS, OU PARA A ALIENAÇÃO DE 

BENS IMÓVEIS PREVISTA NO ARTIGO 19. , A QUEM OFERECER O MAIOR LANCE, IGUAL OU 

SUPERIOR AO VALOR DA AVALIAÇÃO. (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.883, DE 1994).   

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

33 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 
RECURSO 01: Do gabarito D. Um dos critérios e diretrizes no licenciamento ambiental 

simplificado para empreendimentos habitacionais de interesse social é a coleta e 

disposição adequada de resíduos líquidos e manejo de águas pluviais que contemple a 

retenção, captação, infiltração e lançamento adequado dessas águas. A Resolução 

412/2009 do CONAMA em seu artigo 7°, cita: “Art. 7o No licenciamento ambiental 

simplificado para novos empreendimentos habitacionais de interesse social deverão ser 

atendidos, no mínimo, os seguintes critérios e diretrizes: I - implantação, de sistemas de 

abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, nos locais não 

dotados de sistema público de esgotamento sanitário e destinação adequada; II - a 

coleta e disposição adequada de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais que 

contemple a retenção, captação, infiltração e lançamento adequados dessas águas;” 

Entende-se por coleta e disposição adequada de resíduos líquidos, entre outros, a coleta 

e tratamento de esgoto sanitário assim como sua destinação adequada. Ou seja, a 

alternativa D está correta. A questão 33 não tem nenhuma alternativa incorreta. 

RECURSO 02: A supressão da vegeteção em App pode ser realizada antes do ínicio. 

RESPOSTA AO RECURSO: Mantem-se a questão, a grafia para o artigo 7o. da lei em seu 

item II - a coleta e disposição adequada de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais 

que contemple a retenção, captação, infiltração e lançamento adequado dessas águas; 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

36 INVALIDAR (   X  ) 

QUESTÃO 

MANTER (  ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 
RECURSO 01: Há erro no enunciado da Questão, vez que a Lei Complementar 147 não 

trata de zoneamento, e não é do ano de 2007 mas sim de 2009, tendo por objetivo "Lei 



Complementar 147/2009 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PARTICIPAR DE OPERAÇÕES 

URBANAS CONSORCIADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", Deve portanto, ser anulada a 

questão. 

RECURSO 02: QUESTÃO 36. A questão tem como tema a Zona de Interesse Social - ZEIS e 

requer seja assinalada a alternativa INCORRETA. O gabarito considerou a “C” como 

assertiva a ser assinalada. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta 

Banca examinadora, requer a ponderação de que a assertiva “A” também está incorreta 

e também poderia ser assinalada, uma vez que discorre “enquadra-se nas definições de 

ZEIS, os terrenos desocupados e/ou ocupados por favela”, redação esta que está em 

desacordo com o disposto no art. 36, par. 3º, inciso I, da LC 124/07: “ § 3º Enquadram-se 

especialmente nas definições de ZEIS os seguintes tipos de imóveis: I - os terrenos 

ocupados por favela;” ocorre que a assertiva dispõe que enquadra-se os terrenos 

desocupados e/ou ocupados, de acordo com a Lei seriam apenas os terrenos ocupados 

e não, também, os desocupados. Assim, requer a avaliação das ponderações 

apresentadas, de modo a promover a anulação do gabarito da questão, uma vez que 

há duas respostas incorretas (A e C) para serem assinaladas de acordo com as opções 

apresentadas. 

RESPOSTA AO RECURSO: Procede. A lei de Zoneamento é a lei 124 de 2007. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

37 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 
RECURSO 01: A. O Solo Criado terá como objetivos, viabilizar programas de habitação 

popular, bem como a produção de lotes urbanizados, destinados à melhoria das 

condições de moradia da população carente do município. C O Solo Criado é um 

incentivo que o poder legislativo municipal poderá instituir, resultando no aumento de 

potencial construtivo, ocorrendo o aumento no coeficiente de aproveitamento máximo e 

altura da edificação. Da Lei Complementar 124 de 2007 que dispõe sobre o zoneamento 

de uso e ocupação do solo do município de Foz do Iguaçu: “SUBSEÇÃO I SOLO CRIADO 

(TERRENO VIRTUAL) Art. 60 O Poder Executivo Municipal poderá instituir incentivos que 

resultem em aumento no potencial construtivo, assim entendido, o aumento no 

coeficiente de aproveitamento máximo e altura da edificação. § 2º O incentivo terá 

como objetivos, viabilizar programas de habitação popular, bem como a produção de 

lotes urbanizados, destinados à melhoria das condições de moradia da população 

carente do município.” Ou seja, a alternativa A está correta. “SEÇÃO I DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2º Para efeitos de aplicação da presente lei complementar, são adotadas as 

seguintes definições: VIII - Regimes Especiais são áreas especiais que permitem a 

ocupação controlada de determinados locais da área urbana, sob aplicação de regras 

diferentes sempre observando o padrão do terreno. Quando estes tiverem medidas 

diferentes, o Plano Diretor definirá os limites e critérios para a sua aplicação, conforme lei 

regulamentar. § 1º Os regimes especiais são: I - "Solo Criado" ou "Terreno Virtual" é o 

conceito que parte da hipótese de que um determinado lote urbano poderá ter a sua 

área acrescida com metragem quadrada, suficiente para ampliar seu potencial 

construtivo, assim entendido o aumento no coeficiente de aproveitamento máximo e na 

altura máxima da edificação, até o limite desejado, sendo este igual ou inferior ao 

instituído por lei; “ Ou seja, apesar de distorcida, a alternativa C também poderia ser 



considerada correta. Portanto, a questão 37 tem duas alternativas corretas. 

RECURSO 02: QUESTÃO 37. A questão tem como tema o incentivo denominado como Solo 

Criado para a cidade de Foz do Iguaçu e requer seja assinalada a alternativa CORRETA. 

O gabarito considerou a “a” como assertiva a ser assinalada. Apesar da compreensão 

inicialmente estabelecida por esta Banca examinadora, requer a ponderação de que, 

assim como a assertiva “A”, art. 60, par.2º, LC 124, a assertiva “C” também está correta e 

também poderia ser assinalada, uma vez que discorre “O Solo Criado é um incentivo que 

o poder legislativo municipal poderá instituir, resultando no aumento de potencial 

construtivo, ocorrendo o aumento no coeficiente de aproveitamento máximo e altura da 

edificação”, redação esta que está disposta no caput do art. 60 da Lei Complementar 

124/2007: “O Poder Executivo Municipal poderá instituir incentivos que resultem em 

aumento no potencial construtivo, assim entendido, o aumento no coeficiente de 

aproveitamento máximo e altura da edificação”. Assim, requer a avaliação das 

ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação do gabarito da questão, 

uma vez que há duas respostas corretas para serem assinaladas (A e C) de acordo com 

as opções apresentadas. 

RESPOSTA AO RECURSO: O Art. 60 traz o texto: O Poder Executivo poderá instituir incentivos 

que resultem em aumento no potencial construtivo, assim entendido, o aumento no 

coefriciente de aproveitamento máximo e altura da edificação. 

Assim a alternativa c, traz o poder legislativo e não executivo. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

2.1 LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

01 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: A sigla do Programa Minha Casa Minha Vida contém erro, assim como outras 

questões da prova e até mesmo no texto de português, confundindo o participante que, 

além de interpretar as questões e voltar a atenção total as respostas corretas, deve 

corrigir os erros da prova. 

RECURSO 02: A questão 1 consta com a frase "A festa pela comemoração do aniversário 

abre a contagem regressiva para o centenário do município" e pergunta qual alternativa 

está incorreta. Na alternativa B "comemoração refere-se, no parágrafo, à expressão 

contagem regressiva", considero que esta alternativa esteja incorreta, já que 

"comemoração" refere-se, no parágrafo, à expressão "festa de aniversário". 

RECURSO 03: O enunciado remete à questão para uma nova justificava pela qual à festa 

está sendo comemorada(uma contagem regressiva para centenário municipal). De 

acordo com o gabarito a alternativa E, além de não coincidir com a questão pois, 

apresentou apenas um motivo pela à festa está sendo comemorada (os 99 anos) foi 

utilizado novamente uma negação(NÃO) ,Portanto não houve clareza e coerência logica 

entre as proposições. 

RECURSO 04: Na questao 1 pede para dizer o que nao significa apenas que: No gabarito a 

resposta certa é a letra E, mas em a festa de comemoracao diz respeito a festa dos 99 

anos e abre contagem para o centenario mas nao é a comemoracao dos 100 anos 



entao essa questao está certa, com isso, a resposta nao pode ser a letra E. A resposta é a 

letra b, pois a comemoracao nao se refere à expressao contagem regressiva e sim a festa 

dos 99 anos. 

RECURSO 05: A alternativa "b" assinala: "comemoração refere-se, no parágrafo, à 

expressão contagem regressiva" Em primeiro lugar, comemoração se refere a expressão 

"do aniversário" e não a "contagem regressiva". A contagem regressiva foi aberta e não 

comemorada. Posteriormente, a questão pede para que seja assinalada a alternativa 

incorreta, mas a alternativa apontada pela banca como resposta é correta, tendo em 

vista que comemora-se o aniversário de 99 anos do município e não o centenário que só 

acontecerá no ano que vem. Assim, a festa dos 100 anos do município será comemorada 

quando o município de fato completar os 100 anos de emancipação. Diante disso, rogo 

pela retificação do gabarito preliminar de letra "E" para letra "B". Ou ainda pela anulação 

por possuir 2 alternativas que satisfazem a questão. 

RECURSO 06: Nesta questão pede qual alternativa está incorreta, seria a letra B, pois 

comemoração refere-se à festa do aniversário e não a contagem regressiva. Já na 

alternativa E está correta, pois apenas se iniciou a contagem regressiva para o centenário 

de Foz, não iniciando-se ainda a festa. 

RECURSO 07: Questão 35. O item II.disponibilidade de unidades adaptáveis ao uso por 

pessoas deficiência, com mobilidade reduzida e idosa, de acordo com a demanda. No 

artigo 73 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Onde está escrito idosa o correto e 

idosos. A reposta correta é D e não a E. 

RECURSO 08: O presente recurso é interposto com a finalidade de obter a ALTERAÇÃO do 

gabarito da questão 1 da prova de Assistente Administrativo. O enunciado da questão 

traz: "1. Em: A festa pela comemoração do aniversário abre a contagem regressiva para o 

centenário do município NÃO significa apenas que A. contagem regressiva tem relação 

direta com os cem anos do município. comemoração refere-se, no parágrafo, à B. 

expressão contagem regressiva. C. noventa e nove anos tem a ver com a emancipação 

política de Foz do Iguaçu. D. emancipação política significa tornar-se independente, 

neste caso, de outro município. E. a festa pela comemoração diz respeito somente à festa 

dos 99 anos e não à festa dos cem anos." O gabarito publicado pela banca examinadora 

traz como assertiva correta a opção "E". Contudo, tal juízo de valor deve ser revisto, pois 

encontra-se equivocado. No presente caso a assertiva correta é a opção "B", conforme se 

comprovará abaixo: Em "A festa pela comemoração do aniversário abre a contagem 

regressiva..." o termo "comemoração" não se refere a contagem regressiva, e sim ao 

aniversário de 99 anos da cidade de Foz do Iguaçu. Isso se deve pois, se comemora o 

aniversário da cidade e não a contagem regressiva, esta é apenas iniciada 

simultaneamente a comemoração. No tocante a assertiva "E" indicada como gabarito 

oficial, não atende ao enunciado da questão, pois a questão quer saber justamente o 

que o trecho "A festa pela comemoração do aniversário abre a contagem regressiva 

para o centenário do município" não significa. Se verificarmos a alternativa "E", observar-

se-á que deflui-se de sua leitura a seguinte interpretação que a festa de comemoração 

diz respeito aos noventa e nove anos da cidade e não aos cem anos, logo está em 

consonância com trecho contido no enunciado. Por todo exposto, verifica-se que, o 

gabarito deve ser alterado sendo considerada correta dentro do solicitado no enunciado 

a assertiva "B". 

RECURSO 09: Na frase A festa pela comemoração do aniversário abre a contagem 

regressiva para o centenário do município, a palavra comemoração não se refere á 

expressão contagem regressiva para o centenário e sim ao aniversario de 99 anos do 

município. Portanto a letra B corresponde a resposta correta. 



RECURSO 10: VAGA: Assistente Administrativo MATÉRIA: Português QUESTÃO 1: Peço revisão 

do gabarito. MOTIVO: A letra E está errada, pois o enunciado ao dizer “...não significa...” 

inverte o resultado da alternativa que passa a firmar que a festa pela comemoração não 

diz respeito somente a festa dos 99 anos e diz respeito também a festa dos 100 anos. Isso é 

falso, visto que a festa em questão é alusiva aos 99 anos. Embora a abra a conta 

regressiva para o centenário, não está comemorando os 100 anos. No texto, o período 

anterior também embasa essa argumentação: Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, 

completa nesta segunda-feira (10) 99 anos de emancipação política. A festa pela 

comemoração do aniversário (ou seja, os 99 anos) abre a contagem regressiva... A 

alternativa correta é a letra B, quando diz: “... não significa que comemoração refere-se, 

no parágrafo, à expressão contagem regressiva”. Exato, pois “comemoração” refere-se 

ao “aniversário” e não a “contagem regressiva”. O município está comemorando a “data 

festiva” e não o “início da contagem regressiva”. 

RECURSO 11: Na questão em referencia, a questão correta no gabarito é a E, no entanto 

a alternativa B é correta, pois, no texto, a comemoração não é pela contagem 

regressiva, mas sim pelo aniversário. A contagem regressiva faz parte da comemoração, 

mas não o motivo da comemoração. Portanto, solicito que esta questão tenha o gabarito 

alterado de E para B. 

RECURSO 12: A letra E, marcada como verdadeira, assim seria se a afirmação fosse 

apenas: ("a festa pela comemoração" diz respeito somente à festa dos 99 anos). O resto 

da frase "e não à festa dos cem anos" a torna errada. Já que há duas sentenças as duas 

deveriam ser verdadeiras. 

RECURSO 13: A questão está confusa, não pergunta o que realmente espera como 

resposta. 

RESPOSTA AO RECURSO: A QUESTÃO PEDE QUE SE MARQUE A ALTERNATIVA QUE NÃO SE 

PODE COMPROVAR A PARTIR DO TEXTO.  

O TEXTO FOI RETIRADO DÁ PÁGINA DO G1 SEM QUALQUER ALTERAÇÃO. OU SEJA, OS 

ERROS DE DIGITAÇÃO CONSTAM NA VERSÃO ORIGINAL E NÃO INFLUENCIAM, DE FORMA 

ALGUMA, A INTERPRETAÇÃO E A LEITURA QUE SE DEVE FAZER DO TEXTO EM VIRTUDE DO 

QUE SE PEDE NAS QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA.  

EM NENHUMA QUESTÃO SE PEDE QUE SE DÊ UMA RESPOSTA QUE TENHA QUALQUER 

RELAÇÃO COM O QUE ESTÁ DIGITADO DE MANEIRA ERRADO NO TEXTO USADO PARA A 

ELABORAÇÃO DA PROVA. 

QUANDO ACONTECE DE SE FAZER REFERÊNCIA A UMA PASSAGEM DO TEXTO O QUE ESTÁ 

EM QUESTÃO SÃO OS CONHECIMENTOS DE LEITURA E NÃO A CORREÇÃO ORTOGRÁFICA. 

SE NO TEXTO APARECE "PEDRA FUNDAMENTA", NO ENUNCIADO DA QUESTÃO APARECE 

"PEDRA FUNDAMENTAL" E É SOBRE ESTA EXPRESSÃO QUE A QUESTÃO FOI ELABORADA. A 

EXPRESSÃO "PEDRA FUNDAMENTAL" CIRCULA NOS TEXTOS JORNALÍSTICOS DE UMA FORMA 

CRISTALIZADA, OU SEJA, COM UM SENTIDO ÚNICO QUANDO SE REFERE A INAUGURAÇÃO 

DE UMA OBRA. 

A ALTERNATIVA B, SEGUNDO OS RECURSOS, ESTARIA INCORRETA PORQUE A EXPRESSÃO 

PARA A ANÁLISE REFERE-SE À EXPRESSÃO "FESTA DE ANIVERSÁRIO". 

"COMEMORAÇÃO" REFERE-SE, NO PARÁGRAFO, TANTO A EXPRESSÃO "FESTA DE 

ANIVERSÁRIO" QUANTO À EXPRESSÃO "CONTAGEM REGRESSIVA". É BOM QUE SE 

COMPREENDA QUE O TERMO NÃO ESTÁ RETOMANDO, MAS SE REFERINDO. TANTO É ASSIM 

QUE A EXPRESSÃO, SEGUNDO CONSTA NO TEXTO, ""ABRE" A CONTAGEM REGRESSIVA PARA 

O CENTENÁRIO DO MUNICÍPIO", PORTANTO, SE ABRE A CONTAGEM "REFERE-SE" A ELA. 

A ALTERNATIVA B ESTÁ CORRETA. O RECURSO NÃO PROCEDE. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 



QUESTÃO                                 RESULTADO 

03 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: No terceiro parágrafo, "Pedra Fundamenta" contém erro, assim como outras 

questões da prova, confundindo o participante que, além de interpretar as questões e 

voltar a atenção total as respostas corretas, deve corrigir os erros da prova. 

RECURSO 02: a resposta correta da questao diz que a inauguração da pedra fundamental 

significa dizer que dá inicio a um projeto, construção, obra; porém na no texto o prefeito 

diz: ''nao ha prazo previsto para o inicio da obra'', entao como é possivel se dar inicio a 

algo que nao tem data prevista para começar?! 

RECURSO 03: o texto apresenta erros de ortografia,porém venho com essa pedir análise 

das questões referentes ao texto. estava escrito (pedra fundamenta)sendo que o correto 

é pedra fundamental. 

RECURSO 04: O gabarito considerou a afirmativa D como certa. Apesar da compreensão 

inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que no 

3º parágrafo no trecho : “A intenção,afirmou o prefeito Reni Pereira, é centralizar no 

espaço todos os serviços e orgãos públicos iguaçuenses.Ainda não há previsão para o 

ínicio das obras” .Portanto,não se pode afirmar que, com “a inauguração da pedra 

fundamental” o projeto será iniciado. Assim, requer a avaliação das ponderações 

apresentadas, de modo a promover a anulação do gabarito da questão. 

RESPOSTA AO RECURSO: A QUESTÃO NÃO DIZ RESPEITO AO QUE VAI ACONTECER OU AO 

QUE ACONTECEU, MAS A EXPRESSÃO "PEDRA FUNDAMENTAL" EM "A INAUGURAÇÃO DA 

PEDRA FUNDAMENTAL". E, NO TEXTO, ESTA EXPRESSÃO SÓ PODE SIGNIFICAR O QE SE 

ENCONTRA NA ALTERNATIVA D (A QUE DÁ INÍCIO A UM PROJETO, CONSTRUÇÃO, OBRA). 

QUANTO AOS ERROS DE DIGITAÇÃO, ELES EM HIPÓTESE ALGUMA IMPEDEM QUE AS 

RESPOSTAS SEJAM DADAS. ALÉM DISSO, O TEXTO FOI RETIRADO EXATAMENTE DA MESMA 

FORMA COMO FOI VEICULADO PELO PORTAL G1. 

RECUSO NÃO PROCEDE. MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

04 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: No terceiro parágrafo do texto há erro de grafia, dificultando o 

entendimento do mesmo. O verbo "fundamenta" não dá sentido ao parágrafo, trazendo 

confusão para o candidato que, além de interpretar o texto e ficar atento às questões da 

prova, ainda tem que decifrar os erros apresentados. 

RECURSO 02: Solicito anulação ou troca de gabarito da letra C para a D, pois a 

declaração de que a área vai abrigar os três poderes municipais é do autor e não do 

prefeito. A declaração do chefe do Poder Executivo de Foz do Iguaçu diz respeito a 

centralização de todos os serviços e órgãos públicos iguaçuenses. A palavra iguaçuense 

se refere ao município de Foz do Iguaçu. Vale ressaltar que não existe Poder Judiciário 

Municipal, ou seja, só há este Poder a nível Estadual e Federal. No texto não é possível 

identificar que o Prefeito se refere aos três poderes, pois ele fala em serviços e órgãos. 

RESPOSTA AO RECURSO: A QUESTÃO 4 DIZ RESPEITO À DECLARAÇÃO DO PREFEITO: "A 

INTENÇÃO, AFIRMOU O PREFEITO RENI PEREIRA, É CENTRALIZAR NO ESPAÇO TODOS OS 

SERVIÇOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS IGUAÇUENSES." 

NÃO HÁ QUALQUER MENÇÃO A OUTRA PASSAGEM, PORTANTO O ARGUMENTO DE QUE UM 

ERRO NESSE PARÁGRAFO IMPOSSIBILITARIA INTERPRETAR A QUESTÃO NÃO PROCEDE. 



QUANDO O PREFEITO REFERE-SE À CENTRALIZAÇÃO "DOS SERVIÇOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS" 

ELE ESTÁ FAZENDO REFERÊNCIA INCLUSIVE AOS "PODERES 

EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO MUNICIPAIS". O QUE ESTÁ EM JOGO, QUANDO DA 

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO, É O TEXTO E NÃO A LEITURA LEGAL DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE 

UM ÓRGÃO NO MUNICÍPIO. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

05 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: A alternativa Correta e a Letra E, pois a questão Pede de acordo com o 

texto com acontecimento esta Previsto EXCETO a Letra E pois não teve ato de Desfile 

Civico conforme o texto Trata. o texto deixa claro que era esperado 20 mil pessoas, alem 

de 5 mil pessoas Estudantes e Militares, não se fala em ato civico em Nenhum Momento E 

na forma de Interpretação esse ato Civico esta Incorreta 

RESPOSTA AO RECURSO: NO PRIMEIRO PARÁGRAFO DO TEXTO ESTÁ BEM CLARO A 

AFIRMAÇÃO: "DESFILE CÍVICO E MILITAR E A INAUGURAÇÃO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO 

CENTRO CÍVICO DA CIDADE E DO RELÓGIO DOS 100 ANOS". 

RECURSO NÃO PROCEDE. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

10 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: No texto o termo Uniâo Significa O Brasil. Nâo tem nada haver com a 

Resposta do Gabarito,a resposta certa é a letra E porque houve comum Acordo para 

doaçâo da arèa entre a Uniâo e o Municipio.Houve uma Harmonizaçâo entre duas partes 

BRASIL E O MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU. 

RECURSO 02: Solicito anulação da questão 10, pois a palavra União refere-se ao governo 

federal. A resposta apresentada como correta fala em unidade política SUBORDINADORA, 

esta palavra não está expressa nem explicitamente nem implicitamente no texto. 

Conforme o site: 

http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/dh/municipais/gestao_m/04_competenciamun.

htm O Município é ente membro da República Federativa do Brasil. Possui autonomia 

administrativa o que significa que ele não está subordinado à União nem aos Estados. 

Segundo o art.1° da Constituição Federal: A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui -se em Estado 

democrático de direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a 

dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o 

pluralismo político. Parágrafo único - Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Portanto 

não existe relação de subordinação entre as quatro quatro esferas de governo (Município, 

Estados, Distrito Federal e União). 

RESPOSTA AO RECURSO: NO TEXTO, A PALAVRA UNIÃO SIGNIFICA APENAS O QUE SE 

INSCREVA NA ALTERNATIVA C: "FORMAÇÃO DE UMA UNIDADE POLÍTICA SUBORDINADORA 

CENTRAL."  

UNIDADE POLÍTICA SUBORDINADORA REFERE-SE, METONIMICAMENTE (FIGURA DE RETÓRICA 



QUE CONSISTE NO USO DE UMA PALAVRA FORA DO SEU CONTEXTO SEMÂNTICO NORMAL, 

POR TER UMA SIGNIFICAÇÃO QUE TENHA RELAÇÃO OBJETIVA, DE CONTIGUIDADE, 

MATERIAL OU CONCEITUAL, COM O CONTEÚDO OU O REFERENTE OCASIONALMENTE 

PENSADO), AO GOVERNO FEDERAL. 
RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

2.2 MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO                                 RESULTADO 

17 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: nessa Questão e de interpretação apesar de ser matemaica, se 30% dos 

Agricultores prodezirem somente soja e um equivoco pois mesmo os outro que 

produzer=m soja e feijão ou soja e milho tbm produzem soja aumentando essa 

porcentagem sendo que a letra A não corresponde.peço a analise pois o quadro mostra 

varias formas e se fomos pensar não e so 30% dos agricultores produzem somente Soja e 

sim a soma do primeiro mais a metade das outras combinações 

RESPOSTA AO RECURSO: A ALTERNATIVA CORRETA É A A. POIS, CONFORME APRESENTADO 

NO QUADRO, 30% DOS AGRICULTORES CULTIVAM SOMENTE SOJA. OS DEMAIS CULTIVAM 

OUTROS PRODUTOS OU NÃO SOMENTE SOJA. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

2.3 CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

22 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: 23. A respeito da Proposta de Emenda à Constituição - PEC 37/2011 assinale 

a opção INCORRETA. A. A PEC 37 tem sido alvo dos protestos de manifestantes em várias 

cidades do país que pedem a rejeição da matéria. B. A Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 37/2011 pretende retirar poderes investigatórios do Ministério Público e 

estabelecer a exclusividade da investigação para a Polícia Civil e Federal. C. Se a PEC for 

aprovada, o Ministério Público ficará impedido de investigar fraudes e abusos das 

autoridades, dependendo da ação da polícia. D. A PEC 37 restringe o poder de 

investigação do Ministério Público. E. A PEC 37 permitirá que o Ministério Público investigue 

exclusivamente crimes contra a vida. Devemos observar que a atuação do Ministério 

Público vai muito além das investigações criminais e da ação penal pública, que por sinal 

trata-se de atividade privativa do Ministério Público, como expressa disposição do “Art. 

129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação 

penal pública, na forma da lei;” Contudo no inciso “III - promover o inquérito civil e a ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos;” do mesmo artigo, nota-se a que a atuação do 

Ministério Público vai muito além da esfera criminal, atuando o Ministério Público na 

proteção do patrimônio público entre outros interesses difusos e coletivos, e nesse mister 

lhe é conferido o poder de investigação. Abaixo, transcrevemos o texto da Proposta de 



Emenda Constitucional 37: Art. 1º O art. 144 da Constituição Federal passa a vigorar 

acrescido do seguinte §10: “Art. 144...................................................................................... § 10. 

A apuração das infrações penais de que tratam os §§ 1º e 4º deste artigo, incumbem 

privativamente às polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal, 

respectivamente.(grifos nossos) Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 

de sua promulgação. Como se depreende da leitura atenta ao texto da PEC 37, nota-se 

que a referida emenda visa restringir a atuação do Ministério Público nas investigações 

criminais, passando a incumbência de tal encargo, privativamente, às polícias federal e 

civis dos Estados e do Distrito Federal. Assim sendo, a PEC 37 em nada trata sobre as 

investigações civis capitaneadas pelo Ministério Público, restringindo apenas o seu poder 

de investigação nas infrações penais. Logo, merece ser anulada a questão n. 23 da 

presente prova, visto que a alternativa B (A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

37/2011 pretende retirar poderes investigatórios do Ministério Público e estabelecer a 

exclusividade da investigação para a Polícia Civil e Federal.) também encontra-se 

INCORRETA, pois não especifica que os poderes retirados do Ministério Público são para 

investigações criminais, ou seja, lendo a assertiva entende-se que o Ministério Público não 

teria mais poderes investigatórios tanto na esfera civil como na esfera criminal, o que de 

fato não se coaduna com a realidade da emenda. 

RESPOSTA AO RECURSO: NA LEITURA DA PEC 37 FICA CLARO QUE A PROPOSTA VISA RETIRAR O 
PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCLUSIVE NO SITE DE ASSINATURAS DA 
PETIÇÃO ON LINE ESTA ALTERNATIVA SINTETIZA A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

23 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: Entendo que existem duas alternativas incorretas: a letra B e a letra E. O 

gabarito provisório assume a letra E como alternativa correta para questão. Porém, a letra 

B não está de acordo com a PEC 37 pelos motivos abaixo expostos, gerando assim dupla 

opção de resposta para a questão 23. “PEC 37 – Art. 1º: O art. 144 da Constituição Federal 

passa a vigorar acrescido do seguinte § 10: § 10. A apuração das infrações penais de que 

tratam os §§ 1º e 4º deste artigo, incumbem privativamente às polícias federal e civis dos 

Estados e do Distrito Federal, respectivamente. Primeiramente, a alternativa B por não 

trata especificamente de infrações penais, deixa o entendimento de que o poder do MP 

passa a ser extinto, quando na verdade, a PEC em questão apenas restringe assuntos 

descritos nos §§ 1º e 4º do art. 144 da CF, que passaria a ser de competência privativa das 

polícias federais e civis, respectivamente. Ainda, dizer que a competência das polícias 

civis e federais passaria a ser EXCLUSIVA, também está causando conflito com a PEC em 

questão, já que nesta a competência passará a ser PRIVATIVA. Sabemos que 

gramaticalmente e juridicamente, essas palavras tem significado distinto: • Privativo: 

Limitado, particular, restrito. • Exclusivo: Privilégio, MONOPÓLIO. • Professor José Afonso da 

Silva assim as distingue: “a diferença que se faz entre competência exclusiva e 

competência privativa é que aquela é indelegável e esta é delegável" E para finalizar, na 

própria justificação da PEC em questão, fica claro que as demais competência, não 

serão afetadas: • Justificação: Preliminarmente, devemos ressaltar que as demais 

competências ou atribuições definidas em nossa Carga Magna, como, por exemplo, a 

investigação criminal por comissão parlamentar de inquérito, não estão afetadas, haja 

vista o princípio que não há revogação tácita de dispositivos constitucionais, cuja 



interpretação deve ser conforme. Dessa forma, repetimos que, com a regra proposta, 

ficam preservadas todas as atuais competências ou atribuições de outros segmentos para 

a investigação criminal, conforme já definidas na Constituição Federal.” Contudo, 

podemos afirmar que a questão 23 do PSS1-2013, ao citar que a competência é exclusiva; 

e ao deixar de citar que a PEC restringe a competência de investigação das infrações 

penais (apenas) às polícias civis e federais; foi elaborada de maneira que podemos ter 

duas alternativas incorretas. 

RECURSO 02: 23. A respeito da Proposta de Emenda à Constituição - PEC 37/2011 assinale 

a opção INCORRETA. A. A PEC 37 tem sido alvo dos protestos de manifestantes em várias 

cidades do país que pedem a rejeição da matéria. B. A Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 37/2011 pretende retirar poderes investigatórios do Ministério Público e 

estabelecer a exclusividade da investigação para a Polícia Civil e Federal. C. Se a PEC for 

aprovada, o Ministério Público ficará impedido de investigar fraudes e abusos das 

autoridades, dependendo da ação da polícia. D. A PEC 37 restringe o poder de 

investigação do Ministério Público. E. A PEC 37 permitirá que o Ministério Público investigue 

exclusivamente crimes contra a vida. Devemos observar que a atuação do Ministério 

Público vai muito além das investigações criminais e da ação penal pública, que por sinal 

trata-se de atividade privativa do Ministério Público, como expressa disposição do “Art. 

129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação 

penal pública, na forma da lei;” Contudo no inciso “III - promover o inquérito civil e a ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos;” do mesmo artigo, nota-se a que a atuação do 

Ministério Público vai muito além da esfera criminal, atuando o Ministério Público na 

proteção do patrimônio público entre outros interesses difusos e coletivos, e nesse mister 

lhe é conferido o poder de investigação. Abaixo, transcrevemos o texto da Proposta de 

Emenda Constitucional 37: Art. 1º O art. 144 da Constituição Federal passa a vigorar 

acrescido do seguinte §10: “Art. 144...................................................................................... § 10. 

A apuração das infrações penais de que tratam os §§ 1º e 4º deste artigo, incumbem 

privativamente às polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal, 

respectivamente.(grifos nossos) Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 

de sua promulgação. Como se depreende da leitura atenta ao texto da PEC 37, nota-se 

que a referida emenda visa restringir a atuação do Ministério Público nas investigações 

criminais, passando a incumbência de tal encargo, privativamente, às polícias federal e 

civis dos Estados e do Distrito Federal. Assim sendo, a PEC 37 em nada trata sobre as 

investigações civis capitaneadas pelo Ministério Público, restringindo apenas o seu poder 

de investigação nas infrações penais. Logo, merece ser anulada a questão n. 23 da 

presente prova, visto que a alternativa B (A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

37/2011 pretende retirar poderes investigatórios do Ministério Público e estabelecer a 

exclusividade da investigação para a Polícia Civil e Federal.) também encontra-se 

INCORRETA, pois não especifica que os poderes retirados do Ministério Público são para 

investigações criminais, ou seja, lendo a assertiva entende-se que o Ministério Público não 

teria mais poderes investigatórios tanto na esfera civil como na esfera criminal, o que de 

fato não se coaduna com a realidade da emenda. 

RESPOSTA AO RECURSO: RECURSO NÃO PROCEDE.NA LEITURA DA PEC 37 FICA CLARO QUE 

A PROPOSTA VISA RETIRAR O PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCLUSIVE 

NO SITE DE ASSINATURAS DA PETIÇÃO ON LINE ESTA ALTERNATIVA SINTETIZA A PROPOSTA DE 

EMENDA CONSTITUCIONAL. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 



QUESTÃO                                 RESULTADO 

24 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: o tema abordado nesta questão "Primavera Árabe" não se relaciona com o 

conteúdo deste edital, visto que, o edital aborda temas como historia e geografia deste 

município além das políticas públicas. 

RECURSO 02: O trecho contém dois erros, um está na primeira linha em "Ateu fogo no 

próprio corpo", e o outro na segunda linha, em "condições de vida um país". 

RESPOSTA AO RECURSO: A questão está relacionada com temas atuais de História e 

Geografia. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

29 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: Questão 29 não possui resposta correta. Onde a resposta correta seria: 

Oitavada de verde, formando as oitavas figuras geométricas trapezoidais, constituídas por 

oito faixas brancas dispostas no sentido horizontal, em banda e em barra, que partem de 

um retângulo branco central, onde é aplicado o brasão. No gabarito a resposta esta 

incompleta e incorreta, pois está faltando a palavra "trapezoidais" 

RECURSO 02: Peço a anulação da questão 29, do PSS1 2013, para cargos de nível médio, 

pois, a lei de n°2.394, de 28/05/2001 que dispõe a forma e apresentação dos símbolos do 

município de Foz do Iguaçu, não consta no EDITAL nº 001/2013-CPS, o mesmo trouxe 

apenas informações sobre Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009 – Programa Minha 

Casa Minha Vida. Decreto n° 7499, de 16 de julho de 2011 - Regulamenta dispositivos da 

Lei no 11.977, de 07 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha 

Vida.Decreto n°7.825, de 11 de outubro de 2012 - Altera o Decreto nº 7.499, de 16 de 

junho de 2011, que regulamenta dispositivos da Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009, que 

dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida. Decreto n°7.795, 24 de agosto de 2012 

- Altera o Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011, que regulamenta dispositivos da Lei nº 

11.977, de 07 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida - 

PMCMV. Lei n°12.424, de 16 de junho de 2011 - Altera a Lei no 11.977, de 07 de julho de 

2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, e outras.Lei 

Complementar n°115, 09 de outubro de 2006 – Institui o Plano Diretor PDMFOZ/2006 - 

Define Princípios, Objetivos, Diretrizes e Instrumentos para a realização das ações de 

Planejamento no Município de Foz do Iguaçu.Lei Complementar nº 124 (20 de julho de 

2007) – Dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo do Município de Foz do 

Iguaçu, e dá outras providências.Lei Municipal nº 2.389, de 22 de maio de 2001 – Institui o 

FOZHABITA. Decreto Municipal nº 13.809, de 04 de julho de 2001 – Regulamento do 

FOZHABITA. Resolução CONAMA n°412, de 13 de maio de 2009 - Estabelece critérios e 

diretrizes para o licenciamento ambiental de novos empreendimentos destinados à 

construção de habitações de Interesse Social. Sendo assim venho dar enfase na anulação 

da questão 29, pois não consta no edital a mesma. Consequentemente, caso houver 

descumprimento da lei, os responsáveis serão punidos por crime contra a administração 

publica,com a inutilização do edital, conforme o Direito Penal IV - 88. Inutilização do Edital 

ou de Sinal - Art. 336, CP. 

RECURSO 03: O presente recurso visa a ANULAÇÃO da questão, pois eivada de 

ilegalidade. Compulsando-se ANEXO II DO EDITAL nº 001/2012-CPS, o qual versa sobre os 



conteúdos das provas escritas, no tópico 2,referente a cargos de nível médio, observa-se 

não haver menção ao estudo dos símbolos da cidade, nem da Lei n. 2.394 de 28/5/2011, 

a qual descreve pormenorizadamente a bandeira municipal. Desta forma, em respeito ao 

princípio da legalidade e da segurança jurídica esta questão deve ser anulada, pois versa 

sobre legislação não prevista no edital. 

RECURSO 04: Essa questão é referente a Lei 2.394, lei que não faz parte da relação de leis 

que estavam previstas para as questões de conhecimentos gerais. No edital relacionava 

assuntos referentes a geografia e historia de foz do Iguaçu, e a descrição da bandeira 

não faz parte desses assuntos. Portanto solicito que essa questão seja anulada. 

RESPOSTA AO RECURSO: RECURSO NÃO PROCEDE EM NENHUMA DAS ALTERNATIVAS A 

PALAVRA "TRAPEZOIDAIS" APARECE. PORTANTO AS ALTERNATIVAS NÃO INDUZEM AO ERRO. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

33 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: essa questão com o Gabarito Provisorio Esta Incorreta pois o Plano Diretor 

Municipal de Foz varia conforme o prefeito Eleito pois o Prefeito Escolhe as Pessoas com 

quem quer trabalhar em Pro da Cidade,e esses Diretores que Planeja a Cidade são 

Escolhidos Conforme os Prefeitos Eleitos sendo que a Alternativa Correta e a C 

Resposta ao recurso: no caso do município de Foz do Iguaçu o instrumento estratégico de 

desenvolvimento e expansão urbana obrigatória para a gestão da cidade em toda a sua 

extensão territorial é o plano diretor municipal, de conformidade com o art. 1º da Lei 

complementar nº 115/2006, de 09 de outubro de 2006 de Foz do Iguaçu. Portanto, a 

alternativa correta é a letra “D”. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

35 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: A sigla do Programa Minha Casa Minha Vida contém erro, assim como outras 

questões da prova e até mesmo no texto de português, confundindo o participante que, 

além de interpretar as questões e voltar a atenção total as respostas corretas, deve 

corrigir os erros da prova. 

RECURSO 02: Consta do gabarito que a opção correta relativa a questão 35 é a letra E. 

Todavia, analisando a legislação a que se refere a questão (art. 73 da Lei 11.977/2009) vê-

se o seguinte: Art. 73. Serão assegurados no PMCMV: I – condições de acessibilidade a 

todas as áreas públicas e de uso comum; II – disponibilidade de unidades adaptáveis ao 

uso por pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e idosos, de acordo com a 

demanda; III – condições de sustentabilidade das construções; IV – uso de novas 

tecnologias construtivas. Parágrafo único. Na ausência de legislação municipal ou 

estadual acerca de condições de acessibilidade que estabeleça regra específica, será 

assegurado que, do total de unidades habitacionais construídas no âmbito do PMCMV 

em cada Município, no mínimo, 3% (três por cento) sejam adaptadas ao uso por pessoas 

com deficiência. Depreende-se da legislação que não há qualquer referência a 

possibilidade de "CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SEM A ADAPTAÇÃO AOS 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS" (Item IV). Logo a questão correta NÃO PODE 



ser a Letra E, que diz que TODOS OS ITENS SÃO CORRETOS, mas sim, a letra D, que diz que 

apenas três itens estão corretos (Itens I, II e III). Sendo assim, espera-se que o gabarito seja 

alterado fazendo constar que a LETRA D ESTÁ CORRETA e não letra E como consta do 

gabarito para que não haja prejuízo aos candidatos que assinalaram a Letra D como 

correta. 

RECURSO 03: Houve um erro de digitação onde se lê "[...] são assegurados no Programa 

Minha Casa, Minha Vida - PMVMV [...]". Deve se ler "[...] são assegurados no Programa 

Minha Casa, Minha Vida - PMCMV [...]". Este erro pode assimilar a outro assunto, já que me 

houve duvida se haveria mais um assunto em questão, já que não poderiam ocorrer erros 

de digitação no caderno do PSS. 

Resposta ao recurso: de acordo com o art. 73 da Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 

2009, o texto está bem claro que são assegurados no programa os itens "I"; "II"; "III";"IV"; e 

"V". No parágrafo único, faz a exceção de porcentagens, mas de qualquer forma deve 

ser assegurada a condição ao portador inscrito e beneficiário. Portanto, a resposta 

correta é a letra "E". 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

39 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: essa Alternativa mais Coerente e a Letra D pois nem toda Garagem precisa 

ser Coberta, a Garagem Fechadas mais descobetas como nas maiorias dos Condominios 

sendo que Sobreloja esta correto pois ela pode ser Tanto em Cima como Embaixo. 

Resposta ao recurso: afirmativa incorreta é a letra "A" pois segundo as normas do Art. 7º da 

Lei Complementar nº 124, de 20 de julho de 2007 de Foz do Iguaçu, a "sobreloja é 

pavimento situado acima do pavimento térreo e de uso exclusivo do mesmo" e não 

“abaixo" como esta colocada na questão. As demais respostas, ou seja, as letras "B"; "C"; 

"D" e "E" são definidas como normas construtivas pelo mesmo Art. 7º da Lei Complementar 

acima citada. Portanto, a alternativa incorreta pela Lei é a letra "A". 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

 

Cascavel, 05 de julho de 2013. 
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