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PARECERES DOS RECURSOS 
 

 
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do Edital de Abertura nº 001/2016 da Prefeitura 
do Município de Piraquara – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova 
objetiva e o gabarito preliminar.  
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 001/2016, se da análise do recurso resultar anulação 
de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido, se houver alteração, por força de 
impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração 
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – TARDE 
 

QUESTÃO Nº 11 – MANTEM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que o gabarito da mesma será mantido, pois: 
A questão versa sobre: “Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, 
segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 
vinculações histórico-geográficas em nível nacional” e foi elaborada de acordo com as 
informações publicadas na página da Empresa Brasileira de Comunicação, Agência Brasil, 
onde consta: 
Número de crianças brasileiras adotadas por estrangeiros cai 63% em 5 anos 
25/04/2.016 – 14h46 – Brasília 
Marieta Cazarré – Repórter da Agência Brasil 
O número de casais estrangeiros que adotaram crianças brasileiras diminuiu 63,6% nos últimos 
cinco anos, informou hoje (25) o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo o CNJ, em 
2010, houve 316 adoções internacionais e, no ano passado, 115. 
Os dados, da Autoridade Central Administrativa Federal (Acaf), foram divulgados nesta 
segunda-feira durante o seminário Adoção internacional: as diferentes leituras de uma mesma 
história, realizado na Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. (...) 
 
Referência Bibliográfica:  http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-
04/numero-de-criancas-brasileiras-adotadas-por-estrangeiros-cai-63-em 
Acessado em: 20/05/16, as 15hs:48min. 
 
QUESTÃO Nº 12 – MANTEM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que o gabarito da mesma será mantido, pois: 
A questão versa sobre: “Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, 
segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 
vinculações histórico-geográficas em nível nacional” e foi elaborada de acordo com as 
informações publicadas na página da Empresa Brasileira de Comunicação, Agência Brasil, 
onde consta: 
Juiz ordena bloqueio do WhatsApp por 72 horas a partir de hoje 
02/05/2.016 – 13h31 – Brasília 
Felipe Pontes – Repórter da Agência Brasil 



A Justiça de Sergipe determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp por 72 
horas, a partir desta segunda-feira. 
Segundo a SindiTeleBrasil, associação que representa as empresas de telefonia móvel, todas 
as companhias receberam a intimação e cumprirão a determinação judicial a partir das 14h. 
A medida cautelar foi expedida pelo juiz Marcel Montalvão, da comarca de Lagarto (SE), o 
mesmo que em março determinou a prisão do vice-presidente do Facebook na América Latina, 
Diego Dzodan. 
Segundo o Tribunal de Justiça de Sergipe, a ordem de bloquear o WhatsApp se deu pelo 
mesmo motivo que levou ao pedido de prisão do executivo: a empresa não forneceu à Justiça 
mensagens relacionadas a uma investigação sobre tráfico de drogas. (...) 
 
Referência Bibliográfica:  http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-05/juiz-ordena-
bloqueio-do-whatsapp-por-72-horas-partir-de-hoje 
Acessado em: 20/05/16, as 16hs04min. 
 
 
QUESTÃO Nº 13 – MANTEM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que o gabarito da mesma será mantido, pois: 
A questão versa sobre: “Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, 
segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 
vinculações histórico-geográficas em nível nacional” e foi elaborada de acordo com as 
informações publicadas na página da Empresa Brasileira de Comunicação, Agência Brasil, 
onde consta: 
Ministério da Justiça cria política para reduzir número de presos no Brasil 
02/05/2.016 – 11h53 – Brasília 
Felipe Pontes – Repórter da Agência Brasil 
O Ministério da Justiça instituiu hoje (2) a Política Nacional de Alternativas Penais, com o 
objetivo de reduzir o número de presos no país por meio da aplicação de punições que 
substituam a privação da liberdade. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta 
segunda-feira e é proveniente de estudos feitos em parceria entre o Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). 
Pelo plano, será criado um grupo de trabalho com integrantes do Judiciário, do Poder 
Executivo e da sociedade civil para elaborar um modelo de gestão de alternativas penais a 
serem aplicadas pelas autoridades estaduais. Serão cinco eixos principais de trabalho: 
promoção de desencarceramento e da intervenção policial mínima; enfrentamento à cultura de 
encarceramento; ampliação e qualificação da rede de serviços de acompanhamento das 
alternativas penais, fomento ao controle e à participação social nos processos de formulação, 
implementação, monitoramento e avaliação da política de alternativas penais, e qualificação da 
gestão da informação. (...) 
 
Referência Bibliográfica:  http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-
05/ministerio-da-justica-cria-politica-para-reduzir-numero-de-presos 
Acessado em: 20/05/16, as 16hs21min. 
 
QUESTÃO Nº 14 – MANTEM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que o gabarito da mesma será mantido, pois: 
A questão versa sobre: “História do Município de Piraquara” e foi elaborada de acordo com as 
informações publicadas na página oficial da Prefeitura Municipal de Piraquara e do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (referente ao histórico do Município de Piraquara), onde 
consta: 
(...) 1.885 – O início das atividades ferroviárias ocasionou um gradativo movimento no entorno 
da Estação Ferroviária, observando-se a fixação de pessoas advindas de diversas partes do 
Estado, do País e até do Exterior, sendo que os portugueses e sírio-libaneses dominam o 
comércio local - fixo e itinerante; O crescente desenvolvimento da região faz com que 
Piraquara seja elevada através da Lei nº 836, de 09 de dezembro de 1.885, à categoria de 
Freguesia (Freguesia do Senhor Bom Jesus de Piraquara); (...) 
 



Em 1.885, o início das atividades ferroviárias ocasionou um gradativo movimento no entorno da 
Estação Ferroviária, observando-se a fixação de pessoas advindas de diversas partes do 
estado, do país e até do exterior, sendo que os portugueses e sírio-libaneses dominam o 
comércio local - fixo e itinerante. O crescente desenvolvimento da região faz com que 
Piraquara seja elevada, em 1.885, à categoria de freguesia. 
 
Referência Bibliográfica:  
http://www.piraquara.pr.gov.br/acidade/Historia+da+Cidade+9+35.shtml 
Acessado em: 20/05/16, as 16hs31min. 
http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=411950&search=||infogr%E1fico
s:-hist%F3rico 
Acessado em: 20/05/16, as 16hs32min. 
 
 
 
 


