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EDITAL Nº 087/2013–COGEPS  

 

 

RETIFICA A PUBLICAÇÃO DO 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, 

DO ESTADO DO PARANÁ. 

 

 

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 085/2013-COGEPS, de 05 de julho de 2013; 

- a necessidade de a administração pública corrigir seus atos quando 

eivados de vícios ou erros; 

 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

 

A retificação do 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 

 

- ONDE SE LÊ – Questão 01  

- LEIA-SE – Questão 03 

 
 



QUESTÃO                                 RESULTADO 

03 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/Le

ndas_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  CONHECIMENTOS GERAIS 

 

- ONDE SE LÊ – Questão 26 – Manter Questão  

- LEIA-SE – Questão 26 – Invalidar Questão 

 
 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

26 INVALIDAR ( x   ) 

QUESTÃO 

MANTER (   ) 

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: Considerando que existem duas alternativas que 

podem ser consideradas incorretas, a questão em tela deve ser invalidada. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 
 

 

- ONDE SE LÊ – Questão 29 – Manter Questão  

- LEIA-SE – Questão 29 – Invalidar Questão 
 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

29 INVALIDAR (  X   ) 

QUESTÃO 

MANTER (   ) 

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: O enunciado da questão está incompleto. Onde 

lê-se PODEMOS AFIRMAR, leia-se NÃO PODEMOS AFIRMAR. Da forma 

apresentada a questão de fato, apresenta várias alternativas corretas e 



não apenas uma incorreta como deveria ser. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 
 

 

2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

2.3  CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO                                 RESULTADO 

30 INVALIDAR (     ) 

QUESTÃO 

MANTER ( X  ) 

QUESTÃO 

ALTERAR  (   )  

QUESTÃO PARA                 

RECURSO 01: A questão nº 30, aborda a respeito do que dispõe a Lei Nº 

11.124 de 16 de junho de 2005, a qual na está relacionada como matéria 

no edital (conforme Anexo II - Conteúdo da Prova escrita - 2. Cargos de 

Nível Médio) e não foi disposta no material de apoio para estudo. 

RECURSO 02:  Peço a anulação da questão 30, do PSS1 2013, para cargos 

de nivel médio, pois, a lei de n°11.124 de 16 de junho de 2005,sobre o 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, 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, de16 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 30, 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. 

RESPOSTA AO RECURSO: Recurso não procede. A questão aborda temas 

sociais, ambientais e políticos da atualidade. Portanto aspectos válidos para 

o referido teste. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

 

Cascavel, 08 de julho de 2013. 
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