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EDITAL Nº 013/2018 

PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DISSERTATIVA 

 

O Sr. VALMIR LAND, Prefeito Municipal de Condor, torna público o padrão de resposta da prova 

dissertativa, referente ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do 

Edital nº 001/2018, de 11 de abril de 2018 da Prefeitura Municipal de Condor (RS), nos termos que seguem. 

 

1 DO PADRÃO DE RESPOSTA 
 

(Questão Dissertativa 01) 

As cinco ações constitucionais são: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação 

popular e habeas corpus. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional que visa especificamente 

proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, violado ou ameaçado de violação por ato ou omissão 

de autoridade pública, praticado ilegalmente ou com abuso de poder. O Mandado de Injunção visa assegurar o 

exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e 

à cidadania em caso de falta de norma regulamentadora. O Habeas Data é uma ação constitucional para 

viabilizar o acesso, a retificação ou anotação de informação do impetrante constante em bancos de dados 

públicos ou privados de caráter público. A Ação Popular é uma ação constitucional que visa anular ato ou 

contrato lesivo ao patrimônio público ou ainda à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao 

patrimônio histórico cultural.  O Habeas Corpus é um remédio voltado para a garantia da liberdade física de 

locomoção, sendo uma ação que assegura ao indivíduo o direito de não sofrer constrição ilegal ou abusiva em 

seu direito de ir, vir e permanecer.  

 

(Questão Dissertativa 02)  
O conceito de ato ilícito é a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola direito 

e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Também é ato ilícito quando o titular de um direito 

que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 

ou pelos bons costumes. São causas excludentes de ilicitude, os atos praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito reconhecido, bem como a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão 

a pessoa, a fim de remover perigo iminente. 

 

(Questão Dissertativa 03)  
A dispensa e a inexigibilidade de licitação são formas de contratação direta da Administração Pública, 

sendo antecedida de procedimento administrativo instaurado para documentar detalhadamente e justificar as 

razões da contratação, do preço e, especialmente, as razões da escolha de tal ou qual contratado. A contratação 

por dispensa de licitação só pode ocorrer diante de uma das situações excepcionais previstas na lei de 

licitações, as quais se caracterizam pela urgência diante do caso fático. Já a inexigibilidade de licitação ocorre 

quando é inviável realizar uma competição, nas hipóteses exemplificativas da lei de licitações. As hipóteses de 

dispensa de licitação estão previstas, taxativamente, no art. 24 da lei de licitações (Lei nº 8.666/1993). 

 

(Questão Dissertativa 04)  
Os atos anuláveis são aqueles que apresentam defeitos sanáveis, ou seja, possuem vício nos 

requisitos competência, desde que esta não seja exclusiva, ou na forma, desde que esta não seja essencial ao 

ato. Já os atos são nulos quando possuem vícios insanáveis, ou seja, quando há vício no requisito 

de finalidade, motivo ou objeto. A convalidação (correção ou ratificação dos vícios ou defeitos do ato 

jurídico) é possível nos casos de ato administrativo anulável, sendo que os defeitos podem ser convalidados, 

contanto que não seja lesivo ao interesse público, nem cause prejuízo a terceiros. Como a desconformidade 

com a lei atinge o ato em sua própria origem, a anulação de ato anulável produz efeitos retroativos à data em 

que foi emitido. A anulação pode ser feita tanto pelo Poder Judiciário, como pela Administração Pública. Para 

ser feita pelo Poder Judiciário, a anulação depende de provocação do interessado, tendo em vista que a 

atuação do Poder Judiciário pauta-se pelo Princípio da Demanda, que pode utilizar-se quer das ações 

ordinárias, quer dos remédios constitucionais de controle da administração. 
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(Questão Dissertativa 05) 
 O crime de Peculato é a apropriação, por funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro 

bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou 

alheio. Já o crime de Concussão é exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 

função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Enquanto a Corrupção Passiva define-se 

pela solicitação ou recebimento, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 

 

 

2 DOS RECURSOS 
 

2.1 O(a) candidato(a) que discordar da resposta apontada como correta ou da formulação da questão poderá 

interpor recurso contra esse gabarito das 00 horas do dia 19 de junho de 2018 às 23 horas e 59 minutos do 

dia 21 de junho de 2018, (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico 

www.ideiasconcursos.com.br, por meio do sistema eletrônico de interposição de recurso. Após esse 

período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

 

2.2 O Instituto Ideias não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de 

falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de 

responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso. 

 

2.3 O gabarito oficial e o julgamento dos recursos serão divulgados na data provável de 28 de junho de 2018, 

no endereço eletrônico www.ideiasconcursos.com.br por meio de edital. 

 

Condor - RS, 18 de junho de 2018. 

 

 

 

VALMIR LAND, 

Prefeito Municipal de Condor. 

 Registre-se e Publique-se. 


