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 MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANÁ 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

            (INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo disponibilizado, 

que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 005/2014 DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR. 

 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 
 

 

Inscrição  Nome Cargo 

418000723 Ueder Barbosa Pereira Oliveira Agente de Segurança Patrimonial 

418001500 Elienai Fermino Pereira Agente de Segurança Patrimonial 

418001913 Silvano Da Silva Agente de Segurança Patrimonial 

418003839 Osmar De Oliveira Agente de Segurança Patrimonial 

418004570 Eric Vinicius Tasca Agente de Segurança Patrimonial 

418004745 Maderson Alves Ferreira Agente de Segurança Patrimonial 

418005391 Moises Prestes De Campos Agente de Segurança Patrimonial 

418007077 Manoel Da Silva Agente de Segurança Patrimonial 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas: 
 
 

Cargo: Agente de Segurança Patrimonial 
 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 01 da referida prova apresenta um enunciado que deverá ser completado com as alternativas 

abaixo, exceto por uma delas, que, de acordo com o texto, encontra-se incorreta. 

Portanto, embora haja um erro material na alternativa A – ausência do “que” antes de “quer” (“que fala sabe 

o que quer” – conforme disposto no 3º§: “[...] Aquela menininha, que agora fala e sabe o que quer [...]”) –, o 

mesmo não compromete a questão, visto não se tratar da resposta a ser assinalada, sendo inclusive 

identificada facilmente no texto, conforme escrito anteriormente. A única resposta INCORRETA é a B, pois 

afirma que “por falar, aprende a pensar”, porém, o 9º§ do texto é claro ao dispor o seguinte: “[...] a criança 

fala por que pensa e, por pensar, constrói uma compreensão da vida e do mundo. [...]”, ou seja, o motivo da 

criança falar é porque é capaz de pensar, e não o contrário: “pensa porque é capaz de falar”. O 7º§ (“Sim, mas 

elas só aprendem porque são animais falantes.”) é uma refutação à afirmação do mesmo parágrafo “A gente 

diz que ensinamos as crianças a falar.”, onde o autor deixa claro que não é isso que acontece, ou seja, uma 

justificativa do autor do motivo pelo qual as crianças só aprendem a falar, não por que sejam ensinadas a isso, 

mas por serem seres falantes. Essa oração é apenas o início do tema abordado na questão, e não a conclusão 

final do questionamento defendido pelo autor durante todo o texto. Portanto, julgo improcedente o recurso. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa E da prova em questão – “é óbvio que a criança que fala compreende a vida” – encontra-se 

incorreta, pois, de acordo com o 9º§ do texto: “[...] a criança fala porque pensa e, por pensar, constrói uma 

compreensão da vida e do mundo. [...]”, ou seja, a criança compreende a vida porque é capaz de pensar, e não 

de falar. Já a alternativa C encontra-se de acordo com o disposto no 1º§ do texto: “Isso é óbvio para os outros, 

porque, de repente, percebo ali algo inexplicável e fascinante”. O termo “deslumbrante” empregado na opção 

E é sinônimo do termo “fascinante”. Portanto, julgo improcedente o recurso. 

Fontes:  

 O próprio texto. 

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. 6ª Ed. rev. atual. Curitiba: 

Positivo, 2005. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro em relação à letra D está justamente na palavra ADULTOS. Toda pessoa, mesmo crianças, jovens e 

adolescentes, está sujeita às implicações éticas, desde que tenha condições de entender o que se passa. O ECA 

ou qualquer outra legislação, não exime totalmente crianças e adolescentes de praticar atos moralmente 

corretos, mesmo que não sejam totalmente responsabilizados por eles. O gabarito apresenta como correta a 

letra A, pois de fato a comicidade e a crítica da charge (bem expressa no olhar da criança, que não é de fato 

inocente...), está no fato de tentar agradar a professora, para obter algo em troca, o que é reforçado pelo 

pedido de lembrar ele na hora da correção. Só por aí já se percebe, que a doação da maçã, não é uma ato 

puro e singelo, sem uma segunda intenção. 
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 Fonte: https://www.google.com.br/search?q=charges+sobre+%C3%A9tica+e+moral&tbm 

(=isch&tbo=u&source= Charge2011-etica_escola) 

 Para filosofar. Ed.- São Paulo: Scipione, 2007. Vários autores. Filosofia para o ensino médio. Ed. 

Scipione. P. 73 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em relação à letra B, o erro está em dizer que não existem leis que versem sobre os problemas de assédio e 

discriminação ligadas às questões de gênero, pois elas já existem . 

Em relação à letra C, está errada, pois fala que a liberação sexual ocorre a partir do século XXI e sabe-se que, 

historicamente ela já começou séculos antes, principalmente após a Revolução Industrial 

Em relação à letra D, é impraticável, pois mesmo avançando no mercado de trabalho e exercendo inúmeras 

funções, a mulher não deixou de desempenhar o seu papel a de mãe e esposa, mesmo que existam nos dias 

atuais, variações nesse modelo e no modelo de família, o que não entra no mérito da discussão. 

Em relação à letra E: está errada, pois, fala em Revolução Industrial no Brasil e em leis eficazes que 

proporcionam equidade (igualdade) em TODOS os aspectos. O que não confere com a realidade. 

Fica, portanto a única opção plausível a letra A, pois de fato os casos de assédio, ou qualquer outro tipo de 

violência são uma mácula (mancha) social e política. 

Fonte: 

 http://www.cartanaescola.com.br/single/show/341 

 COTRIM, Gilberto- Fundamentos da Filosofia: história e grandes temas/ Gilberto Cotrim.- 16, Ed. 

Reform. E. ampl. – São Paulo : Saraiva, 2006. P. 243. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Hino utiliza de uma linguagem poética e não serve, enquanto texto, como referência histórica e 

bibliográfica. No entanto segundo as fontes indicadas, consta a participação de José Silveira de Oliveira, como 

um dos fundadores da cidade. Não há referência na questão de que ele seja o único nessa empreitada: 

“A  Cidade de Cascavel atualmente com cerca de 300 mil habitantes é considerada pólo econômico da região 

sul, mas, nem sempre foi assim. No início, por volta da década de 20, Cascavel teve sua fundação através do 

Sr.José Silveira de Oliveira e sua família. De inicio o município foi denominado Cascavel, pois segundo a lenda 

local, havia muitas cobras na região, e por causa também do rio chamado Cascavel. Com o passar dos anos foi 

renomeada como Aparecida dos Portos de Cascavel, nome que não vingou, retornando portanto ao nome de 

origem. 

No ano de 1938 foi criado um decreto lei, onde Cascavel passaria a pertencer a cidades de Foz do Iguaçu, e só 

na década de 50 após sua emancipação, passou de vila para Município de Cascavel.” 

http://www.webquestbrasil.org/criador2/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=16136&id_pagin

a=1 

http://www.achetudoeregiao.com.br/pr/Cascavel/historia.htm 

Fonte: 

http://www.webquestbrasil.org/criador2/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=16136&id_pagin

a=1 

http://www.achetudoeregiao.com.br/pr/Cascavel/historia.htm 

http://www.cartanaescola.com.br/single/show/341
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O art. 15 do Código Penal estabelece que “o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução 

ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”. A primeira parte do artigo trata 

da desistência voluntária e a segunda parte o arrependimento eficaz. A hipótese trazida na questão aborda 

um caso claro de arrependimento eficaz. Por fim, analisando o edital, constata-se que o conteúdo encontrava-

se disciplinado nele no item “Noções de Direito Penal (artigos 1º a 7º; artigos 13 a 31)” 

Fonte: (Greco, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 14ª Ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 270) 

 

Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O art. 5º da CRFB/88 estabelece em seu inciso XLVI que “a lei regulará a individualização da pena e adotará, 

entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação 

social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos”. Já em seu inciso XLVII estabelece que “não haverá 

penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) 

de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis”. Portanto, havia uma única resposta possível, a que 

constava “trabalhos forçados”.  

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa I está correta, pois de acordo com o art. 103 do ECA. A afirmativa II está incorreta, pois fere o 

parágrafo único do art. 104 do ECA. Com efeito, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato e 

não da consumação do ato infracional. Veja-se que o equívoco da afirmativa não está na primeira parte, pois 

tanto a criança quanto o adolescente menores de 18 anos estão sujeitos ao ECA. Receberão tratamento 

diverso, mas estarão sujeitos ao ECA. Por fim, A afirmativa III está correta, pois de acordo com o art. 108 do 

ECA.  

Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente 

 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo o art. 6º do Código Penal “considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou 

omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado”. In casu, 

considera-se praticado o crime tanto em Ribeirão Preto/SP quanto em Santiago no Chile. Deste modo, não 

havia questão completa o suficiente para ser considerada como correta. Na alternativa indicada pelo gabarito 

constava São Paulo como o local do fato. No entanto, a carta foi enviada de Ribeirão Preto/SP.  

Fonte: Código Penal 

 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Questão anulada conforme disposto no Edital, no item 4.1.3. As questões das provas objetivas serão do tipo 

múltipla escolha, com 5 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta correta. 

Fonte: Edital 005/2014  
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Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A primeira assertiva está incorreta, pois, conforme o inciso I do art. 87 da Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança 

e do Adolescente as políticas sociais básicas pertencem às linhas de ação da política de atendimento. A 

segunda assertiva também está incorreta, conforme o inciso II do art. 87 da Lei 8.069/1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que 

deles necessitem, pertencem às linhas de ação da política de atendimento. 

Fonte: Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” está incorreta conforme disposto no o art. 81, II da lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente estabelece que a proibição refere-se exclusivamente a bebidas alcoólicas. Portanto, as demais 

alternativas estão corretas conforme previsto no artigo 81, seção II – dos Produtos e Serviços. 

Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) 
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II 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

Cascavel, 24 de junho de 2014 

 

 

 

CONSULPLAN 
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