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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1411023 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 18:17 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 
Conselheiro Lafaiete, 19 de março de 2019  
À  
Comissão do Concurso Público  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA/MG  
 
Ref: Recurso Administrativo – Concurso Público - Edital nº01/2018.  
 
 (X) Gabarito Oficial  
 
Prezados Senhores, 
Eu, Nicolle Zanato Moreira Monteleoni Di Francia, candidata ao cargo de assessor jurídico, 
inscrição nº 1411023, do Concurso Público da Câmara Municipal de Rio Espera, venho 
através deste interpor o recurso:  
 
A tipologia textual busca identificar mecanismos de organização de um texto. Segundo a 
tipologia, os textos podem ser classificados em narrativos, dissertativos, descritivos, 
injuntivos, entre outros.  
Segundo Fernando Pestana, “A tipologia textual trata da forma como um texto se apresenta 
e se organiza.” 
É sabido, e os gramáticos ressaltam, que a maioria dos textos apresentam marcas de vários 
tipos textuais ao longo de sua construção. Isto é, um mesmo texto pode ter um parágrafo 
exclusivamente narrativo e outro evidentemente descritivo.  
Diante disso, como classificar um texto segundo sua tipologia? A resposta é simples: 
identificando o tipo que predomina, ou seja, analisando todo o texto e buscando inferir qual o 
objetivo primordial daquele texto. É o objetivo, a finalidade do texto que vai evidenciar sua 
tipologia.  
Segundo os gramáticos, o texto narrativo é o tipo de texto em que se conta um fato, fictício 
ou real, que ocorreu em determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Tem 
enredo, uma história que se desenvolve. O tempo verbal predominante é o passado. O 
objetivo é simplesmente relatar aqueles fatos, contar uma história. 
Já o texto descritivo é aquele em que predomina a descrição de algo ou alguém. 
Encontram-se muitos adjetivos. 
Por outro lado, o texto injuntivo instrui o leitor a respeito de alguma coisa, como um manual 
de instruções ou o “modo de preparo” de uma receita de bolo. 
Por fim, o texto dissertativo consiste na defesa e exposição de um ponto de vista. Portanto, 
existe um tema, uma tese a ser defendida. O objetivo é convencer o leitor sobre determinado 
ponto de vista ou simplesmente expor uma tese. Existe um caráter opinativo, uma opinião 
defendida, uma crítica e a defesa de uma ideia. Traz exemplos, argumentos, argumento de 
autoridade. Portanto, é um texto composto por uma sequência de argumentos. 
No texto em debate na questão 1 da prova de Língua Portuguesa, o segundo e o último 
parágrafos são predominantemente narrativos, pois contam uma história, narram fatos, 
apresentam personagens.  
Contudo, os demais parágrafos apresentados não seguem narrando essa história. Não 
apresentam personagens, não indicam um enredo. Ao revés, o corpo do texto é marcado 
pela defesa de uma opinião. Apresenta argumentos. Tem traços opinativos, desenvolvem 
uma tese.  
Portanto, embora o autor do texto faça uso de aspectos narrativos, o objetivo do texto não é 
contar uma história. A real finalidade desse texto é criticar o “enorme presente” em que vive 
a sociedade atual, argumentar acerca de uma angustia que é a vivência de um “enorme 
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presente”, um “presente incessante”, “presente eterno”.  
Para isso, apresenta vários argumentos, como exemplo, apresento abaixo trechos do texto: 
“Pela influência do avanço tecnológico da informação e pelo mercado global, foram se 
afastando do grande público as criações artísticas e literárias, as ideias filosóficas, os 
valores.” 
“’Toda aquela dimensão espiritual chamada antigamente de cultura que, ainda que confinada 
nas elites, transbordava sobre o conjunto da sociedade e nela influía, dando uma razão de 
ser para a existência’ – escreveu Vargas Llosa.” 
“Passamos a viver diante de telas – ou TV ou games que nos matam a fome de sentido. 
Surgiu uma ‘segunda vida’ digital e audiovisual que nos afasta do antigo vazio da realidade 
misteriosa (...)” 
Dessarte, resta patente que o objetivo central do texto foi expor a ideia do autor, dissertar 
sobre sua tese. E de forma alguma simplesmente narrar uma história. 
 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1411023/433688a561f41ad082f3a0c5a9e97f44.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A tipologia textual (narração, descrição, dissertação e injunção)  é parte do conteúdo da 
prova, conforme Edital, onde consta interpretação de texto.  
A dissertação tem como objetivo debater, discutir, questionar sobre um tema, 
manifestando-se um ponto de vista. A argumentação deve ser bem fundamentada, 
comprovada, explicada, para convencer o leitor. 
O texto dissertativo deve ser objetivo, portanto, as palavras devem assumir seu sentido 
denotativo, ou seja, seu sentido literal. 
A dissertação é muito comum no mundo científico. 
A crônica é um gênero literário e narrativo com o objetivo de agradar aos leitores. Trata-se de 
um comentário breve sobre um fato do cotidiano, por isso, ao longo do tempo, ela perde seu 
sentido, “sua validade”, porque fica fora de contexto. Sua linguagem é simples e coloquial, 
poucos personagens, tempo cronológico determinado e espaço reduzido. Pode ter caráter 
humorístico, irônico e crítico. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1413364 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 19:47 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A alternativa indicada como correta pela banca não é, certamente, a adequada. 
 
Explico. 
 
Em razão de os textos -- em sua grande maioria -- possuírem parágrafos com características 
de tipos textuais diferentes, os gramáticos brasileiros (Cegalla, Celso Cunha, Arenildo etc) 
indicam que o caminho a seguir para descobrir qual deles é o predominante passa pela 
análise da seguinte questão: qual a intenção do autor ao escrever aquele texto? Qual foi o 
seu objetivo? Foi contar uma história, ou descrever algo? Foi expor uma ideia, ou prescrever 
alguma conduta? 
 
Ao fazer esse questionamento quando da leitura do texto em análise, não é difícil concluir 
que o autor produziu um texto predominantemente dissertativo-expositivo, e não um texto 
narrativo. 
 
É inquestionável que ele busca expor as suas ideias acerca do “enorme presente” em que 
vivemos, almejando nos fazer refletir sobre a nossa realidade atual, na qual, segundo ele, 
não existe mais um futuro, um ponto de chegada. Existe, ao contrário, um “presente 
incessante”. 
 
É fato que há no texto, também, parágrafos nos quais o autor narra uma pequena história de 
um amigo seu. Mas isso decerto não prevalece. 
 
Conforme ensina Arenildo dos Santos (Gramática básica para concursos, Ferreira editora, 2ª 
edição, 2016), um texto narrativo é aquele tipo de texto em que se conta um fato, real ou 
fictício, que ocorreu em determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. O 
objetivo do narrador é simplesmente contar a história, a aventura.  
 
Não há, portanto, dúvidas de que NÃO se trata de um texto narrativo, razão por que, com a 
devida vênia, requeiro que o gabarito seja alterado, elegendo como resposta correta a 
prevista na alternativa b). 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1413364/5b676ada45f5ddc8f62e3aad0772a6b1.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A tipologia textual (narração, descrição, dissertação e injunção)  é parte do conteúdo da 
prova, conforme Edital, onde consta interpretação de texto.  
A dissertação tem como objetivo debater, discutir, questionar sobre um tema, 
manifestando-se um ponto de vista. A argumentação deve ser bem fundamentada, 
comprovada, explicada, para convencer o leitor. 
O texto dissertativo deve ser objetivo, portanto, as palavras devem assumir seu sentido 
denotativo, ou seja, seu sentido literal. 
A dissertação é muito comum no mundo científico. 
A crônica é um gênero literário e narrativo com o objetivo de agradar aos leitores. Trata-se de 
um comentário breve sobre um fato do cotidiano, por isso, ao longo do tempo, ela perde seu 
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sentido, “sua validade”, porque fica fora de contexto. Sua linguagem é simples e coloquial, 
poucos personagens, tempo cronológico determinado e espaço reduzido. Pode ter caráter 
humorístico, irônico e crítico. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1415501 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 22:07 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão nº 01 da prova objetiva para o cargo de assessor jurídico deverá ser anulada, 
tendo em vista que trata de matéria não contemplada pelo Edital. Além disso, a resposta 
indicada no Gabarito Oficial não corresponde à alternativa correta. Vejamos: de fato, a 
questão acima referida exige o conhecimento por parte dos candidatos sobre tipos de textos 
(narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo), matéria esta que não se encontra relacionada 
no instrumento convocatório, como pode ser observado por simples análise deste, não 
podendo, dessa forma, ser admitida, por clara afronta ao princípio da vinculação ao Edital. 
Verifica-se também que, ainda que a matéria fosse prevista no ato convocatório, a resposta 
indicada no gabarito não é a resposta correta, haja vista que o texto a que a questão se 
refere não possui características predominantes de texto narrativo, como foi considerado. 
Ora, o texto em comento apresenta um tipo textual misto, verificando-se as características 
de texto narrativo somente no segundo parágrafo. Todo o restante do texto tem 
características de texto descritivo e dissertativo. O texto narrativo tem como característica a 
narração de fatos por meio de uma sequência de ações reais ou imaginárias, sendo a 
história construída à volta de elementos narrativos, como o espaço, tempo, personagem, 
enredo e narrador, o que somente se vê no segundo parágrafo do texto. Sendo assim, tendo 
em vista que a matéria cobrada pela questão não foi prevista no Edital e que a resposta 
indicada no gabarito oficial não está correta, não restam dúvidas que a questão n. 01 da 
prova objetiva para o cargo de assessor jurídico deve ser anulada. Requer, portanto, a 
anulação da referida questão. 
 
Link/Fonte: https://www.figuradelinguagem.com/gramatica/tipos-de-textos/, 
https://www.todamateria.com.br/tipos-de-textos/, 
https://www.normaculta.com.br/tipos-de-texto/.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1415501/bfdaa6863a11653fe5e508a2f009e87c.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A tipologia textual (narração, descrição, dissertação e injunção)  é parte do conteúdo da 
prova, conforme Edital, onde consta interpretação de texto.  
A dissertação tem como objetivo debater, discutir, questionar sobre um tema, 
manifestando-se um ponto de vista. A argumentação deve ser bem fundamentada, 
comprovada, explicada, para convencer o leitor. 
O texto dissertativo deve ser objetivo, portanto, as palavras devem assumir seu sentido 
denotativo, ou seja, seu sentido literal. 
A dissertação é muito comum no mundo científico. 
A crônica é um gênero literário e narrativo com o objetivo de agradar aos leitores. Trata-se de 
um comentário breve sobre um fato do cotidiano, por isso, ao longo do tempo, ela perde seu 
sentido, “sua validade”, porque fica fora de contexto. Sua linguagem é simples e coloquial, 
poucos personagens, tempo cronológico determinado e espaço reduzido. Pode ter caráter 
humorístico, irônico e crítico. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1416755 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 22:01 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão foi formulada com base no texto de Gilberto Godoy, o qual traz trechos de um 
escrito de Arnaldo Jabor. Como se vê, porém, o examinador suprimiu as aspas que 
indicariam o início do texto de Jabor (que existem no original), fato este que prejudicou, 
sobremaneira, a identificação da tipologia do texto de Godoy. Isso porque, com a ausência 
das aspas, é impossível identificar onde começa o texto de Jabor, que é eminentemente 
dissertativo, fazendo com que os candidatos atribuíssem à Godoy a parte da dissertação.  
Assim, embora o gabarito tenha apontado "narração" como a tipologia correta,  não podem 
os candidatos serem punidos pelo equívoco do examinador ao suprimir as aspas, razão pela 
qual requeiro a anulação da presente questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1416755/405025181d6cbd0b092e77a7c285eb23.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A tipologia textual (narração, descrição, dissertação e injunção)  é parte do conteúdo da 
prova, conforme Edital, onde consta interpretação de texto.  
A dissertação tem como objetivo debater, discutir, questionar sobre um tema, 
manifestando-se um ponto de vista. A argumentação deve ser bem fundamentada, 
comprovada, explicada, para convencer o leitor. 
O texto dissertativo deve ser objetivo, portanto, as palavras devem assumir seu sentido 
denotativo, ou seja, seu sentido literal. 
A dissertação é muito comum no mundo científico. 
A crônica é um gênero literário e narrativo com o objetivo de agradar aos leitores. Trata-se de 
um comentário breve sobre um fato do cotidiano, por isso, ao longo do tempo, ela perde seu 
sentido, “sua validade”, porque fica fora de contexto. Sua linguagem é simples e coloquial, 
poucos personagens, tempo cronológico determinado e espaço reduzido. Pode ter caráter 
humorístico, irônico e crítico. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1419557 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 09:26 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO No que tange à questão de número 1 consta como reposta correta no gabarito oficial a letra 
“A”, entretanto, a alternativa “B” também encontra-se correta, conforme apresentado. 
O enunciado da questão assim descreve: “Pelas características predominantes do texto, 
assinale a alternativa que apresenta sua tipologia:” O texto de título “Enorme presente” 
descrito na prova trata-se, em sua maioria, de uma dissertação. A narração está presente 
somente em seu  primeiro e últimos parágrafos, sendo que depois, ao longo de todo o 
restante, as citações do texto de Arnaldo Jabor são de natureza eminentemente dissertativa. 
Assim, a predominância de texto é dissertativa e não narrativa como afirmado. Pelo exposto, 
não há como prosperar a afirmativa de que a alternativa correta seja a letra “A”. Portanto, 
solicita-se a alteração de gabarito para letra “B” ou anulação da presente questão. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1419557/d91a222f3d6f6bd22ae174fe0fd9a716.JPG 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A tipologia textual (narração, descrição, dissertação e injunção)  é parte do conteúdo da 
prova, conforme Edital, onde consta interpretação de texto.  
A dissertação tem como objetivo debater, discutir, questionar sobre um tema, 
manifestando-se um ponto de vista. A argumentação deve ser bem fundamentada, 
comprovada, explicada, para convencer o leitor. 
O texto dissertativo deve ser objetivo, portanto, as palavras devem assumir seu sentido 
denotativo, ou seja, seu sentido literal. 
A dissertação é muito comum no mundo científico. 
A crônica é um gênero literário e narrativo com o objetivo de agradar aos leitores. Trata-se de 
um comentário breve sobre um fato do cotidiano, por isso, ao longo do tempo, ela perde seu 
sentido, “sua validade”, porque fica fora de contexto. Sua linguagem é simples e coloquial, 
poucos personagens, tempo cronológico determinado e espaço reduzido. Pode ter caráter 
humorístico, irônico e crítico. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1419879 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 08:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A primeira questão da prova versa sobre as características predominantes do texto 
apresentado "O enorme presente" de Arnaldo Jabor. 
O texto discute a diferença entre os jovens do passado e do futuro, esses últimos possuindo 
a Internet como ferramenta essencial para sua formação.  
Critica a superficialidade do mundo digital e afirma que as pessoas tem se preocupado 
demais com o presente e se esquecendo do passado.  
No gabarito da prova, consta como alternativa da questão 01, de português, que o texto 
seria uma narração, contudo, não há uma história contada de forma cronológica. Há, na 
verdade, uma dissertação, pois o texto é de natureza argumentativa, pois questiona a 
superficialidade dos jovens conectados. 
Portanto, ao invés do gabarito constar a letra A como resposta oficial, deveria constar a letra 
B. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A tipologia textual (narração, descrição, dissertação e injunção)  é parte do conteúdo da 
prova, conforme Edital, onde consta interpretação de texto.  
A dissertação tem como objetivo debater, discutir, questionar sobre um tema, 
manifestando-se um ponto de vista. A argumentação deve ser bem fundamentada, 
comprovada, explicada, para convencer o leitor. 
O texto dissertativo deve ser objetivo, portanto, as palavras devem assumir seu sentido 
denotativo, ou seja, seu sentido literal. 
A dissertação é muito comum no mundo científico. 
A crônica é um gênero literário e narrativo com o objetivo de agradar aos leitores. Trata-se de 
um comentário breve sobre um fato do cotidiano, por isso, ao longo do tempo, ela perde seu 
sentido, “sua validade”, porque fica fora de contexto. Sua linguagem é simples e coloquial, 
poucos personagens, tempo cronológico determinado e espaço reduzido. Pode ter caráter 
humorístico, irônico e crítico. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1415501 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 22:11 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão nº 05 da prova objetiva para o cargo de assessor jurídico deverá ter sua resposta 
alterada para a alternativa “d” e não como constou no gabarito. A questão em tela pede, em 
resumo, a indicação do processo de formação da palavra AUDIOVISUAL, sendo 
considerada como correta pelo gabarito oficial a alternativa “c” – COMPOSIÇÃO POR 
JUSTAPOSIÇÃO. Ocorre que a alternativa indicada no gabarito não está correta, haja vista 
que o processo de formação da palavra supramencionada é COMPOSIÇÃO POR 
AGLUTINAÇÃO – letra “d”, uma vez que a palavra ÁUDIO perde a acentuação quando 
utilizada na forma composta AUDIOVISUAL. De fato, o processo de formação de palavras 
de composição por justaposição se caracteriza pela junção de duas ou mais palavras ou 
radicais, sem que haja alteração desses elementos formadores, ou seja, mantêm a mesma 
ortografia e acentuação que tinham antes da composição, havendo apenas alteração do 
significado, conforme sabiamente explicado no sítio eletrônico 
https://www.normaculta.com.br/composicao-por-justaposicao/. Verifica-se que como a 
palavra “áudio” perde sua acentuação quando compõe a palavra “audiovisual”, o processo 
de formação desta passa a ser o de composição por aglutinação. Segundo o site 
www.brasilescola.uol.com.br, a composição por justaposição “trata-se da junção de duas ou 
mais palavras ou radicais sem que haja alterações sonoras e/ou ortográficas. Isso significa 
que a alteração ocorre apenas no significado da nova palavra formada após a composição”. 
O link 
https://www.gramaticaemvideo.com.br/aula/aula-04-composicao-por-justaposicao-e-composi
cao-por-aglutinacao/ também considera que “na composição por justaposição, a formação 
de uma palavra nova se dará com a junção de duas palavras da Língua Portuguesa, mas 
sem que as duas sofram alteração alguma”. Sendo assim, se há alteração da palavra ÁUDIO 
quando usada junto à palavra VISUAL, visto que a primeira perde sua acentuação, está-se 
diante de uma composição por aglutinação, sendo correta, portanto, a alternativa “d” e não a 
que foi considerada no gabarito. Diante do exposto, requer a alteração do gabarito oficial da 
prova objetiva de assessor jurídico, referente à Questão n. 05, para que seja considerada 
como correta a letra “d”, e não como constou. Não sendo este o entendimento desta 
Comissão, requer a anulação da referida questão, haja vista que pairam dúvidas 
fundamentadas sobre a mesma.   
 
Link/Fonte: 
https://www.gramaticaemvideo.com.br/aula/aula-04-composicao-por-justaposicao-e-composi
cao-por-aglutinacao/ https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/composicao.htm; 
https://www.normaculta.com.br/composicao-por-aglutinacao/;  
https://www.dicionarioinformal.com.br/composi%C3%A7%C3%A3o%20por%20justaposi%C3
%A7%C3%A3o/.  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1415501/4081020c169b7fb7177f623292a76064.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A palavra “audiovisual” é a junção de duas palavras ou radicais sem que haja alteração 
sonora e/ou ortográfica. A acentuação não modifica a classificação do processo de formação 
da palavra.  
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QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1417356 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 17:36 

DESCRIÇÃO FATOS A questão n º 9 de Língua portuguesa apresentou gabarito incorreto em relação as regras 
gramaticais. 

FUNDAMENTAÇÃO A questão número 9 da disciplina Língua Portuguesa comparou duas formas verbais, quais 
sejam ouviu e jogava. Ao analisar a conjugação destes verbos extrai-se que ambos estão 
conjugados no mesmo tempo verbal: passado; em 3ª pessoa; e em mesmo número: 
singular. Em relação ao modo de conjugação, "ouviu" está no pretérito PERFEITO do 
indicativo, e "jogava" no pretérito IMPERFEITO do indicativo. Portanto,  os verbos não estão 
conjugados no mesmo modo, sendo correta a alternativa "A" e não "D" como pretende o 
gabarito. 
Diante do exposto requeiro seja retificado o gabarito, sendo atribuído à candidata Géssyk 
das Graças Magalhães a pontuação pertinente. 

PEDIDO Diante do exposto, requeiro o deferimento deste recurso com a consequente retificação do 
gabarito divulgado para  questão n°9, onde  a alternativa correta é a letra"A" e não a 
letra"D".Sendo atribuída a candidata requerente a pontuação correspondente a questão. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1417356/ce1679ada94b9459bb5956e4c2379f1b.jpeg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O verbo “ouviu” está no tempo pretérito perfeito, e o verbo “jogava” está no tempo pretérito 
imperfeito, ambos no modo indicativo. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1378520 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 15:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão pedia para calcular a média entre os intervalos A1 até A5, Fórmula 
=média(A1:A5). Este valor é encontrado somando-se todos os valores dos intervalos e 
dividindo pelo número de algarismos. 
Neste caso seria A1+A2+A3+A4+A5/5, ou seja, 3+6+8+16+32=65/5=13, alternativa "C" e 
não "A" conforme gabarito oficial. 
 
Fonte: 
https://support.office.com/pt-br/article/calcular-a-m%C3%A9dia-de-um-grupo-de-n%C3%BA
meros-e158ef61-421c-4839-8290-34d7b1e68283 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Deferido, erro de elaboração da questão. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1410989 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 21:53 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão nº 11. A questão em análise apresenta inconsistência devido a erro, provavelmente 
de digitação, em que a fórmula apresentada não leva ao resultado apresentado em nenhuma 
das quatro alternativas. Observemos que a operação apresentada leva ao resultado de 15,5, 
conforme demonstrado em trecho de planilha anexo. Ora, resta bem claro que a operação 
realizada está voltada a apresentação de média, ou seja, da média estabelecida entre os 
valores constantes das células: A2; A3; A4 e A5; eis que são as células compreendidas no 
intervalo proposto “(a2:a5)”. Como a fórmula é complementada pela expressão “=média”, 
temos que ao realizar a operação os valores das quatro células são somados, ou seja, leva a 
um valor final de 62. Porém, este valor precisa ser dividido pelo número de células 
envolvidas (4), que leva então ao valor final de 15,5; sendo este o valor a ser marcado. A 
alternativa apontada como correta (letra a – 62) apenas seria admitida se a operação 
ocorresse com a expressão “=soma” substituindo a expressão destacada “=média”. Como 
não há entre as quatro opções nenhuma alternativa que corresponda ao valor apurado 
(15,5), torna-se medida imperiosa a anulação da questão; ou, de forma subsidiária, a 
marcação do ponto da questão em favor deste recorrente. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1410989/e291a0c4726482cf03dbafe2128a36a2.xlsx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Deferido, erro de elaboração da questão. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1410989 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 21:56 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão nº 11. A questão em análise apresenta inconsistência devido a erro, provavelmente 
de digitação, em que a fórmula apresentada não leva ao resultado apresentado em nenhuma 
das quatro alternativas. Observemos que a operação apresentada leva ao resultado de 15,5, 
conforme demonstrado em trecho de planilha anexo. Ora, resta bem claro que a operação 
realizada está voltada a apresentação de média, ou seja, da média estabelecida entre os 
valores constantes das células: A2; A3; A4 e A5; eis que são as células compreendidas no 
intervalo proposto “(a2:a5)”. Como a fórmula é complementada pela expressão “=média”, 
temos que ao realizar a operação os valores das quatro células são somados, ou seja, leva a 
um valor final de 62. Porém, este valor precisa ser dividido pelo número de células 
envolvidas (4), que leva então ao valor final de 15,5; sendo este o valor a ser marcado. A 
alternativa apontada como correta (letra a – 62) apenas seria admitida se a operação 
ocorresse com a expressão “=soma” substituindo a expressão destacada “=média”. Como 
não há entre as quatro opções nenhuma alternativa que corresponda ao valor apurado 
(15,5), torna-se medida imperiosa a anulação da questão; ou, de forma subsidiária, a 
marcação do ponto da questão em favor deste recorrente. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1410989/ee2df425e9740caeb5d5e905c770f988.xlsx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Deferido, erro de elaboração da questão. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1413364 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 10:36 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO RECURSO CONTRA O GABARITO 
Nome do candidato: Rudiery Sanches Moreira Almeida, CPF: 078639236-38 
Nº de inscrição: 1413364 
Cargo: Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Rio Espera/MG 
 
Questão 11 (noções de informática) 
 
      A questão está imperfeita porquanto pediu o resultado da MÉDIA de a2 até a5, através 
da fórmula “=MÉDIA(a2:a5)”, e não a soma dos números previstos no enunciado. Como é 
cediço, a fórmula de soma no programa Excel leva o termo “SOMA”, e não o termo “MEDIA”. 
Assim, a formula correta a estar prevista no enunciado seria “=SOMA (a2:a5)”. A corroborar 
meu entendimento, trago a explicação da própria desenvolvedora do programa:  
https://support.office.com/pt-br/article/m%C3%89dia-fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%89dia-
047bac88-d466-426c-a32b-8f33eb960cf6 
 
       Além disso, o cálculo correto da média dos números do enunciado resulta o valor de 
15,5, e não há esse valor nas alternativas. Não é possível exigir do candidato que presuma 
ser a alternativa b) a correta, pois o Excel não arredonda automaticamente os resultados, e 
porque o comando da questão aduz que “ao executá-lo o editor de planilha Microsoft Excel 
retornará o valor:”, ou seja, o pedido é expresso para encontrar o valor que a planilha 
retornará, e não o valor aproximado ou arredondado. 
 
     Por derradeiro, saliento que para que o programa arredonde os resultados, é 
necessário incluir outras fórmulas, conforme minuciosamente explicado no site da Microsoft 
(https://support.office.com/pt-br/article/arredondar-para-cima-fun%C3%A7%C3%A3o-arredon
dar-para-cima-f8bc9b23-e795-47db-8703-db171d0c42a7) 
Ante os argumentos aqui expostos, pleiteio e anulação da questão em comento, pois, de 
fato, não há como a média dos valores previstos na questão ser 62. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1413364/418f36b49ce2df213ffab83a9796fa1e.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Deferido, erro de elaboração da questão. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1413364 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 18:15 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 11 (noções de informática) 
 
A questão está imperfeita porquanto pediu o resultado da MÉDIA de a2 até a5, através da 
fórmula “=MÉDIA(a2:a5)”, e não a soma dos números previstos no enunciado. Como é 
cediço, a fórmula de soma no programa Excel leva o termo “SOMA”, e não o termo “MEDIA”. 
Assim, a formula correta a estar prevista no enunciado seria “=SOMA (a2:a5)”. A corroborar 
meu entendimento, trago a explicação da própria desenvolvedora do programa:  
https://support.office.com/pt-br/article/m%C3%89dia-fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%89dia-
047bac88-d466-426c-a32b-8f33eb960cf6 
 
Além disso, o cálculo correto da média dos números do enunciado resulta o valor de 15,5, e 
não há esse valor nas alternativas. Não é possível exigir do candidato que presuma ser a 
alternativa b) a correta, pois o Excel não arredonda automaticamente os resultados, e 
porque o comando da questão aduz que “ao executá-lo o editor de planilha Microsoft Excel 
retornará o valor:”, ou seja, o pedido é expresso para encontrar o valor que a planilha 
retornará, e não o valor aproximado ou arredondado. 
 
Por derradeiro, saliento que para que o programa arredonde os resultados, é necessário 
incluir outras fórmulas, conforme minuciosamente explicado no site da Microsoft 
(https://support.office.com/pt-br/article/arredondar-para-cima-fun%C3%A7%C3%A3o-arredon
dar-para-cima-f8bc9b23-e795-47db-8703-db171d0c42a7) 
Ante os argumentos aqui expostos, pleiteio e anulação da questão em comento, pois, de 
fato, não há como a média dos valores previstos na questão ser 62. 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1413364/497e49548f55375802a2c7325c2f3d78.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Deferido, erro de elaboração da questão. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1414397 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 20:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O enunciado da questão 11 pergunta qual o resultado da fórmula =média(a2:a5) quando 
aplicada no Excel, sendo que A1 corresponde a 3; A2 a 6; A3 a 8; A4 a 16; e A5 a 32. 
 
Destaco, desde já, que A1 não foi considerado na fórmula, razão pela qual poderia ser 
desprezado pelo candidato. 
 
O gabarito da questão é a letra A, segundo a qual o aludido software retornaria o valor "62". 
Contudo, a bem da verdade, nenhuma das alternativas remete à resposta correta.  
 
Ao lançar no Excel os dados contidos no enunciado e aplicar a fórmula, o resultado 
retornado é o valor 15,5. Vale lembrar que a fórmula "média" retorna a MÉDIA ARITMÉTICA 
dos valores de cada célula, o que, no caso em comento, representa o valor de 15,5. 
 
Assim, diante da inexistencia de alternativas com a resposta correta, é de rigor a anulação 
da questão nº 11. 
 
NT, 
PD. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1414397/5e18fcbd6b20ac46273e05dc10b8afe2.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Deferido, erro de elaboração da questão. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1415501 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 22:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO As questões ns. 11 e 14 da prova objetiva para o cargo de assessor jurídico deverão ser 
anuladas, tendo em vista que não há alternativa correta para as mesmas. Ora, através 
fórmula =média(a2:a5) do Microsoft Excel vai se obter a média aritmética dos valores 
constantes das células a2 a a5, que no caso da questão resulta em 15,5, ou seja, 
(6+8+16+32): 4 = 15,5. A fórmula começa da célula A2 até a célula A5, devendo então, para 
se obter a média, somar os valores de A2 a A5 e dividir pelo número de células (no caso, 4). 
Verifica-se que a fórmula começa no A2 e não no A1. Sendo assim, não há alternativa 
correta para as referidas questões. Além disso, elas estão repetidas. Pelo exposto, requer a 
anulação das questões ns. 11 e 14 da prova objetiva do cargo de assessor jurídico.  
 
Link/Fonte: 
https://support.office.com/pt-br/article/m%C3%89dia-fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%89dia-
047bac88-d466-426c-a32b-8f33eb960cf6; 
https://www.gustavo.pro.br/como-calcular-media-no-excel/  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1415501/07bd35f494995b450d22802ebe7bacd5.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Deferido, erro de elaboração da questão. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1416755 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 22:05 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Não há resposta correta dentre as opções dadas pelo examinador. Considerando os valores 
atribuídos às células a2, a3, a4 e a5, a fórmula =média(a2:a5) seria dada pela média 
aritmética de 6+8+16+32. Logo, dividindo-se o total dessa soma (62) pelo número de 
elementos (4), o resultado seria 15,5, valor este que não consta em nenhuma das 
alternativas apresentadas aos candidatos.  
Desta feita, ante a ausência de resposta correta, requeiro a anulação de tal questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1416755/2e7a97fff224454826754ece1fa65dc3.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Deferido, erro de elaboração da questão. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1419557 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 08:53 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO No que tange à questão número 11 consta como reposta correta no gabarito oficial a 
alternativa de letra “A”, quando, na verdade, não há alternativa correta para a questão, 
conforme abaixo demonstrado: 
A alternativa assim descreve: ”Na fórmula =media(a2:a5), sendo que A1 contém o valor de 3, 
A2 contém o valor de 6, A3 contém o valor de 8, A4 contém o valor de 16 e A5 contém 32, 
ao executá-la o editor de planilha Microsoft Excel retornará o valor de:” A fórmula em 
questão tem por objetivo encontrar a mediana entre os intervalos de A2 até A5, sendo que 
ao executar os respectivos valores encontra-se o resultado de 15,5. Basicamente, 
executa-se a fórmula somando-se os valores de A2 até A5 (6+8+16+32) e divide-se por 4 
obtendo, assim, o valor de 15,5. Entretanto, no gabarito oficial consta como reposta correta a 
letra A, sendo que não há alternativa que disponha do resultado verdadeiramente correto de 
15,5. Portanto, solicita-se a anulação da presente questão de número 11.  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1419557/88de9305f5407d2cc12db47267cbd7f3.JPG 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Deferido, erro de elaboração da questão. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1419805 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 18:01 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Requeiro a anulação da questão de número 11, na medida em que inexistente alternativa 
hábil a responder o enunciado proposto. 
Isto porque a fórmula =média(A2:A5) reclama o cálculo da média aritmética do respectivo 
intervalo, cujo resultado 15,5 não se vê contemplado em nenhuma das alternativas. 
 
Vejamos: 
Se A2=6, A3=8, A4=16 e A5=32, a soma dos valores inseridos no intervalo A2:A5 é igual a 
62. 
E, se a média aritmética é calculada somando-se o conjunto de valores numéricos e 
dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados, a soma deve ser dividida por 
4, pelo que 62/4 resulta em 15,5. 
 
As opções fornecidas na questão foram as seguintes: 
A)62 
B)16 
C)13 
D)31 
 
Assim, todas incorretas, imperiosa a anulação da questão de número 11, coincidente com a 
de número 14. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Deferido, erro de elaboração da questão. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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INSCRIÇÃO 1419879 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 08:33 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão número 11, de noções de informática, consta errada em toda sua formulação. 
A pergunta é sobre o resultado que será apresentado em uma planilha de Excel caso se 
insira a fórmula =media(a2:a5), sendo os valores de A1=3, A2=6, A3=8, A4=16 e A5=31.  
Sabemos que a função média calcula a média aritmética dos números contidos no intervalo 
apresentado. No caso da questão seria a soma dos números de A2, A3, A4 e A5, dividido 
por 4. O resultado seria 15,5. 
No gabarito oficial da questão, consta como alternativa correta a letra A, afirmando que a 
média seria 62. Ocorre que 62 é a soma dos números apresentados e não sua média.  
Como não há alternativa correta para essa questão, o certo é sua anulação.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Deferido, erro de elaboração da questão. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1415501 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 22:13 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO As questões ns. 11 e 14 da prova objetiva para o cargo de assessor jurídico deverão ser 
anuladas, tendo em vista que não há alternativa correta para as mesmas. Ora, através 
fórmula =média(a2:a5) do Microsoft Excel vai se obter a média aritmética dos valores 
constantes das células a2 a a5, que no caso da questão resulta em 15,5, ou seja, 
(6+8+16+32): 4 = 15,5. A fórmula começa da célula A2 até a célula A5, devendo então, para 
se obter a média, somar os valores de A2 a A5 e dividir pelo número de células (no caso, 4). 
Verifica-se que a fórmula começa no A2 e não no A1. Sendo assim, não há alternativa 
correta para as referidas questões. Além disso, elas estão repetidas. Pelo exposto, requer a 
anulação das questões ns. 11 e 14 da prova objetiva do cargo de assessor jurídico.  
 
Link/Fonte: 
https://support.office.com/pt-br/article/m%C3%89dia-fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%89dia-
047bac88-d466-426c-a32b-8f33eb960cf6; 
https://www.gustavo.pro.br/como-calcular-media-no-excel/  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1415501/9c3a99d23825f2b07ea307c276018c0f.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão 14 foi anulada em local, a questão 11 anulada, houve erro de elaboração. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1410989 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 21:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão nº 15. A questão se apresenta muito generalista, e, em função disso, mal 
elaborada, dando azo a diversas interpretações divergentes que não se coadunam com o 
propósito do certame. As tabelas em geral são utilizadas para cálculos e realização de 
fórmulas. Não se prestam a operações para análise de valores verdadeiro ou falso. É bem 
possível que alguns programas específicos cuidem de tal situação, principalmente porque 
em nosso mundo tão tecnológico novas ferramentas eletrônicas surgem a cada dia, porém, 
definitivamente, em um questionamento genérico como o apresentado pela banca, não é 
possível afirmar que o GÊNERO (bastante geral) das planilhas eletrônicas seja para 
“devolver valores do tipo verdadeiro ou falso”. Diante da falta de cautela na elaboração de 
uma questão que restou tão indefinida e persiste com tanta imprecisão, medida que cabe a 
esta banca é a anulação da questão, ou, de forma subsidiária, a marcação do ponto da 
questão em favor deste recorrente. Requer ainda, desde já, a apresentação da fonte de 
onde foi extraída a questão em analise. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em análise não constatou generalidades na elaboração da questão. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1415501 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 22:16 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão n. 17 da prova objetiva para o cargo de assessor jurídico deverá ser anulada, 
visto que todas as alternativas estão corretas. Observa-se que não há um fator principal para 
a crise Venezuelana, sendo todos os motivos constantes das alternativas indicados como 
motivos da crise. A crise na Venezuela é resultado de um conjunto de fatores, não apenas a 
queda no preço do petróleo. A desvalorização da moeda, bem como a instabilidade política e 
a violência são motivos preponderantes da crise. Sendo assim, não se pode considerar a 
desvalorização do petróleo como a principal causa da crise, pois esta se deve a um conjunto 
de fatores. Por tal motivo, requer a anulação da questão n. 17 da prova objetiva de assessor 
jurídico. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1415501/dd5a90343f200e7f47878462c2435cd6.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A extração do petróleo é a principal atividade do país, os demais motivos são efeitos 
colaterais. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1411023 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 18:20 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 
Conselheiro Lafaiete, 19 de março de 2019  
À  
Comissão do Concurso Público  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA/MG  
 
Ref: Recurso Administrativo – Concurso Público - Edital nº01/2018.  
 
 (X) Gabarito Oficial  
 
Prezados Senhores, 
Eu, Nicolle Zanato Moreira Monteleoni Di Francia, candidata ao cargo de assessor jurídico, 
inscrição nº 1411023, do Concurso Público da Câmara Municipal de Rio Espera, venho 
através deste interpor o recurso:  
 
O gabarito da questão 20 sobre conhecimentos gerais considerou correta a afirmação de 
que a Petrobras “é uma empresa de capital aberto (SA) cujo acionista majoritário é o 
governo federal”. Contudo, tal enunciado está incorreto. 
De fato, a Petrobras é uma empresa de capital aberto (S.A.), já que é classificada segundo a 
doutrina do Direito Administrativo como sociedade de economia mista, razão pela qual a 
primeira parte da assertiva está correta. 
Todavia, é incorreto afirmar que o “governo federal” seria seu acionista majoritário. Isso se 
dá pelo fato de que a expressão “governo federal” carrega consigo um conceito jurídico que 
o impossibilita ser dotado de direitos e deveres na sociedade civil, já que desprovido de 
personalidade jurídica. 
Segundo Alexandre Mazza, consagrado doutrinador do Direito Administrativo: 
 
“Governo é um conceito que sofreu importante alteração de conteúdo. A concepção clássica 
considerava que governo era sinônimo de Estado, isto é, a somatória dos três Poderes: 
Legislativo, Executivo e Judiciário. Atualmente, porém, governo, em sentido subjetivo, é a 
cúpula diretiva do Estado, responsável pela condução dos altos interesses estatais e pelo 
poder político, e cuja composição pode ser modificada mediante eleições. Nesse sentido, 
pode-se falar em “governo FHC”, “governo Lula”. Na acepção objetiva ou material, governo é 
a atividade diretiva do Estado.” 
 
Nessa mesma linha assevera Matheus de Carvalho:  
 
“Pode-se dizer que o governo é a cúpula diretiva do Estado, que se organiza sob a ordem 
jurídica por ele posta, a qual consiste no complexo de regras de direito baseadas e fundadas 
na Constituição Federal.” 
 
Ademais, segundo o Código Civil, somente é capaz de direitos e deveres na ordem civil as 
pessoas, dotadas de personalidade civil, sejam elas pessoas naturais ou pessoas jurídicas. 
Segue trecho da lei:  
 
“Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.” 
 
Ademais, segundo esse mesmo dispositivo legal, a União se enquadra como pessoa 
jurídica, denominada pessoa jurídica de direito público interno.  
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Portanto, como consequência lógica, a União, por ser dotada de personalidade civil, é capaz 
de direitos e deveres na ordem civil, podendo ser acionista de empresas, entre elas, a 
Petrobras. Segue trecho do Código Civil 
“Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: 
I - a União;” 
 Neste sentido, conclui-se que estaria correta a assertiva “a” da questão 20 
somente se a redação constasse “União” onde lê-se “governo federal”. Já que, conforme 
explicitado, o “governo federal” não é uma pessoa jurídica dotada de capacidade para ser 
sujeito de direitos e deveres na ordem civil, somente o termo “União” carregaria o sentido 
correto que a questão pretendia. Motivo pelo qual requer a anulação da questão 20. 
 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1411023/e4960072e61c8538b68f5490b68f99d8.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O termo "governamental" remete a União. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1419557 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 22:45 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO No que tange à questão de número 26 no gabarito oficial consta como resposta correta a 
letra “A’, quando, em verdade, a alternativa “D” mostra-se também correta. 
A referida questão assim descreve: “Sobre os prazos prescrionais previstos no art. 23 da Lei 
nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), assinale a alternativa correta: As ações 
destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:” Entretanto, 
a alternativa de letra “D” também apresenta-se como correta, haja vista que os agentes que 
causarem prejuízos ao erário devem ressarcir esses valores ao ente público a qualquer 
tempo. Olvide-se que a prescrição é um instituto pensado para garantir a estabilização das 
relações sociais, sendo, portanto, uma expressão do princípio da segurança jurídica, que faz 
parte da estrutura do Estado de Direito. Justamente por isso, a regra geral no ordenamento 
jurídico é a de que as pretensões devem ser exercidas dentro de um marco temporal 
limitado. Em outras palavras, a regra geral é que exista prescrição. Há, no entanto, algumas 
exceções explícitas no texto constitucional, nas quais se reconhece a imprescritibilidade em 
determinadas situações, sendo o art. 37, § 5º da CF/88 uma dessas exceções, conforme se 
vê: “Art. 37 (...) 
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, 
servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de 
ressarcimento.” 
 
Nesse sentido, o STF recentemente discutiu essa matéria e fixou para fins de repercussão 
geral que atos de improbidade dolosos praticados por agentes públicos são imprescritíveis, 
conforme se vê na ementa:  
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso 
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 
STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. 
Edson Fachin, julgado em 08/08/2018. 
 
Frise-se que as penalidades constantes do art. 23 da Lei 8.429/92 devem ser aplicadas em 
consonância com o art. 37, § 5º da CF/88, o qual prevê a exceção da imprescritibilidade 
prevista na alternativa de letra “D”. Assim a alternativa de letra “A” não se mostra 
compeltamente correta, haja vista que o prazo prescricional ali mencionado não se aplica a 
uma das sanções previdtas na Lei de improbidade, qual seja, o ressarcimento ao erário.  
Portanto, a alternativa “D” apresenta-se, também, como correta ao afirmar que a conduta do 
agente que resultar prejuízo ao erário é imprescritível. Assim, solicita-se a anulação da 
presente questão por apresentar mais de uma alternativa como correta. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1419557/a7d3b1554eda7b51957619353927db47.JPG 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A questão proposta se restringiu ao que preceito o art. 23 da Lei de Improbidade 
Administrativa. 
 
Referido artigo estabelece prazos prescricionais nos seguintes termos: 
 
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de 
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função de confiança; 
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis 
com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 
III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas 
final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei. 
Referido artigo não traz quais quer ressalvas, pois, trata de sanções. 
A invocação, pelo candidato recorrente, do art. 37, § 5º da CF/88, o qual prevê a exceção da 
imprescritibilidade prevista na alternativa de letra “D”, não se aplica, pois, referida exceção 
prescricional é concernente às ações de ressarcimento por danos ao erário e a questão 
proposta, é alusiva às sanções. 
Considerando que a ação de ressarcimento não é sancionatória E, SIM, COMPENSATÓRIA 
(daí o seu caráter de ressarcimento), a alternativa “D” foge à proposta do enunciado da 
questão 26 que, a seu turno, teve embasamento no art. 23 da referida Lei. 
PORTANTO, A ALTERNATIVA “D” NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CORRETA À 
LUZ DO ART. 23.  
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1393494 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 32 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 07:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A Questão de número 31 traz como gabarito correto a letra "b", afirmando que os tribunais 
de contas municipais são órgãos do poder legislativo municipal. Ocorre que tal assertiva está 
incorreta, à luz da decisão da ADI 687, DE RELATORIA do eminente ministro Celso de Melo, 
que afirma que tais órgãos são estaduais, com base no previsto no artigo 31,§1º da CRFB 
DE 88, funcionando como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das Câmaras de 
Vereadores, in verbis: 
 
"A Constituição da República impede que os Municípios criem os seus próprios tribunais, 
conselhos ou órgãos de contas municipais (CF, art. 31, § 4º), mas permite que os 
Estados-membros, mediante autônoma deliberação, instituam órgão estadual denominado 
Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios (RTJ 135/457, rel. min. Octavio Gallotti – 
ADI 445/DF, rel. min. Néri da Silveira), incumbido de auxiliar as câmaras municipais no 
exercício de seu poder de controle externo (CF, art. 31, § 1º). Esses conselhos ou tribunais 
de contas dos Municípios – embora qualificados como órgãos estaduais (CF, art. 31, § 1º) – 
atuam, onde tenham sido instituídos, como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das 
câmaras de vereadores. A prestação de contas desses tribunais de contas dos Municípios, 
que são órgãos estaduais (CF, art. 31, § 1º), há de se fazer, por isso mesmo, perante o 
tribunal de contas do próprio Estado, e não perante a assembleia legislativa do 
Estado-membro. Prevalência, na espécie, da competência genérica do tribunal de contas do 
Estado (CF, art. 71, II, c/c art. 75). 
[ADI 687, rel. min. Celso de Mello, j. 2-2-1995, P, DJ de 10-2-2006.]" 
 
Assim, é forçoso reconhecer que a letra "b"  da questão 32, traz resposta incorreta, 
requerendo pois seja anulada a questão, ou alternativamente tida como correta a alternativa 
"c". 
Pede deferimento. 
JOSÉ AMÉRICO MACHADO LOPES 
INSCRIÇÃO 1394394 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1393494/39c192a3a930e85af24aacd0e866d21e.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em que pese, a brilhante exposição recursal do candidato, certo é que não foi observada, 
com clareza a disposição do art. 31, § 1º da CF de 1988, senão, vejamos: 
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma 
da lei. 
   
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de 
Contas dos Estados OU DO MUNICÍPIO ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios, onde houver. 
 
Importante asseverar que o dispositivo constitucional trazido à baila, pelo candidato 
recorrente, em momento algum faz referência a que os Tribunais de Contas Municipais, sejam 
estaduais. 
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Volvendo a questão posta em debate, de acordo com o art. 20, § 2º, II, “d”, ENTENDE-SE 
COMO ÓRGÃO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, A CÂMARA DOS VEREADOR E O 
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, QUANDO HOUVER.  
 
Vejamos, com nosso grifos e destaques: 
 
§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 
        I - o Ministério Público; 
        II - no Poder Legislativo: 
        a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 
        b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; 
        c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;  
        d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver; 
  
O texto legal, não deixa dúvidas acerca da questão, de modo que, não se pode desconsiderar 
que o ordenamento jurídico pátrio, observará a lei, os princípios gerais do direito, a 
jurisprudência, a doutrina, e os costumes. 
O entendimento do ex-Ministro Ayres Britto é subjetivo, esposado em palestra, onde se 
permite que se expresse o próprio convencimento, não tendo o condão de fazer com que tal 
entendimento vincule a administração pública e os operadores do direito, como um todo, não 
sendo, sequer, entendido como a melhor doutrina (majoritária ou pacificada) e muito menos, 
trata de uniformização de jurisprudência ou súmula vinculante. 
Observe que o princípio da legalidade, norteador do direito administrativo, capitaneia o rol do 
que deve ser observado pelo ordenamento jurídico pátio e, considerando que a LC 101 de 
04/05/2000 preceitua, expressamente, que a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas 
do Município são órgãos do Poder Legislativo Municipal, não há incorreção no enunciado, 
especialmente, pelo fato de que referido dispositivo legal permanece vigente, não tendo sido 
revogado por lei posterior. 
Concernente às alegações de que só existem tribunais de contas municipais, nas capitais do 
Rio de janeiro e São Paulo, tais não possuem o condão de anular a questão proposta, pois, 
para que tribunais de contas municipais possam pertencer ao poder legislativo municipal, há 
que pressupor a sua existência, obviamente. 
No caso em comento, a questão não se restringe ao município de Rio Espera / MG, 
mormente, por ter sido extraída da Lei Complementar Federal (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), com abrangência na União, Estados e Municípios. 
PORTANTO, NÃO HAVENDO INCORREÇÕES NO ENUNCIADO, A ALTERNATIVA A SER 
CONSIDERADA COMO CORRETA É A OPÇÃO “B” 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1410989 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 32 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 22:01 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão nº32. A questão sob análise se mostra sem resposta possível. Foi atribuída como 
correta a alternativa (B), porém, temos que está completamente equivocada. Vejamos que 
os Tribunais de Contas dos Municípios – que no Brasil encontram-se restritos aos municípios 
de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os únicos com capacidade financeira suficiente a 
instituição e manutenção de tais instituições - fazem parte da estrutura administrativa 
municipal e integram o Poder Executivo Municipal; no qual se prestam a realizar o controle 
de contas públicas interno, recebendo este nome (“interno”) justamente por estarem dentro 
da estrutura do Executivo.  
O próprio Ministro aposentado Ayres Britto ensina em sua doutrina que os Tribunais de 
Contas não integram o Legislativo: 
“O ministro emérito do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Carlos Ayres Britto, disse em palestra no Fórum da Justiça Eleitoral e dos Tribunais 
de Contas, que se comete um erro gravíssimo ao pensar ou afirmar que os Tribunais de 
Contas são órgãos auxiliares do Poder Legislativo. O evento foi realizado no último dia 10, 
em Brasília (DF). 
“A exemplo do Ministério Público, que não integra nem o Executivo, nem o Legislativo e nem 
o Judiciário, os Tribunais de Contas também não pertencem e nem são auxiliares de 
nenhum dos Poderes. Eles fazem parte da estrutura do Governo. São órgãos necessários a 
pólis“, disse o ministro.”  
*extraído da página 
http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-intranet/32-e-erro-grave-ver-tribunal-de-contas-co
mo-orgao-auxiliar-do-legislativo-diz-ayres-britto.  
As demais questões também estão equivocadas, pois: 
Na letra (A) existe menção ao percentual de 50% como limite de gastos com pessoal na 
administração pública, sendo que o limite pode chegar a 60% - art. 19, III, Lei Complementar 
101/2000; 
A letra (C) também está errada porque os Tribunais de Contas emitirão parecer em sessenta 
dias (conforme art. 71, I, CF/88) e não em 180 dias, como aduz tal alternativa; 
Por fim, a letra (D) também apresenta erro porque o prazo emissão do parecer prévio em 
municípios de menos de 200 mil habitantes será de 180 dias (art. 57, § 1o da LC nº 
101/2000) e não no prazo de sessenta dias, como afirmado na questão. 
Diante da inexistência de resposta correta, a medida necessária é a anulação da questão, 
ou, de forma subsidiária, a marcação do ponto da questão em favor deste recorrente.  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA De acordo com o art. 20, § 2º, II, “d”, ENTENDE-SE COMO ÓRGÃO NO PODER 
LEGISLATIVO MUNICIPAL, A CÂMARA DOS VEREADOR E O TRIBUNAL DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO, QUANDO HOUVER.  
 
Vejamos, com nosso grifos e destaques: 
 
§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 
        I - o Ministério Público; 
        II - no Poder Legislativo: 
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        a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 
        b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; 
        c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;  
        d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver; 
  
O texto legal, não deixa dúvidas acerca da questão, de modo que, não se pode desconsiderar 
que o ordenamento jurídico pátrio, observará a lei, os princípios gerais do direito, a 
jurisprudência, a doutrina, e os costumes. 
O entendimento do ex-Ministro Ayres Britto é subjetivo, esposado em palestra, onde se 
permite que se expresse o próprio convencimento, não tendo o condão de fazer com que tal 
entendimento vincule a administração pública e os operadores do direito, como um todo, não 
sendo, sequer, entendido como a melhor doutrina (majoritária ou pacificada) e muito menos, 
trata de uniformização de jurisprudência ou súmula vinculante. 
Observe que o princípio da legalidade, norteador do direito administrativo, capitaneia o rol do 
que deve ser observado pelo ordenamento jurídico pátio e, considerando que a LC 101 de 
04/05/2000 preceitua, expressamente, que a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas 
do Município são órgãos do Poder Legislativo Municipal, não há incorreção no enunciado, 
especialmente, pelo fato de que referido dispositivo legal permanece vigente, não tendo sido 
revogado por lei posterior. 
Concernente às alegações de que só existem tribunais de contas municipais, nas capitais do 
Rio de janeiro e São Paulo, tais não possuem o condão de anular a questão proposta, pois, 
para que tribunais de contas municipais possam pertencer ao poder legislativo municipal, há 
que pressupor a sua existência, obviamente. 
No caso em comento, a questão não se restringe ao município de Rio Espera / MG, 
mormente, por ter sido extraída da Lei Complementar Federal (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), com abrangência na União, Estados e Municípios. 
PORTANTO, NÃO HAVENDO INCORREÇÕES NO ENUNCIADO, A ALTERNATIVA A SER 
CONSIDERADA COMO CORRETA É A OPÇÃO “B” 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1411497 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 32 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 00:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO     Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão nº 32 deu como 
resposta a alternativa B, porém, tal questão deve ser anulada, pois, incompatível com o atual 
entendimento do ordenamento jurídico pátrio, conforme passo a tecer:  a alternativa B dizia 
que “A Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Município são órgãos do Poder 
Legislativo Municipal”.  
 
    Tomando como base que a banca retirou o gabarito do art. 1º, § 3º, inciso I, alínea a, da 
Lei Complementar 101/2000 onde consta : “ I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, estão compreendidos: a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste 
abrangidos os Tribunais de  Contas, o Poder Judiciário e o, o Poder Judiciário e o Ministério 
Público”. 
 
    Ocorre que, o entendimento da doutrina majoritária, incluindo o de Hely Lopes Meirelles, 
doutrinador este adotado pela banca em outra questão, e também o do STF, pelo Min. Celso 
de Mello é de que os Tribunais de Contas, independentemente da sua esfera organizacional, 
qual seja, União, Estados ou Municípios, são órgãos independentes e autônomos que 
auxiliam e fiscalizam os três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) não possuindo 
qualquer subordinação a nenhum destes, característica esta marcante de um órgão público. 
Além disso, se a Constituição Federal ou a LC 101/2000 quisesse atribuir aos Tribunais de 
Contas o caráter de órgão utilizaria a expressão “órgão auxiliar “ para definir os Tribunais de 
Contas, porém, assim não se deu a vontade do legislador. 
 
    Fundamentação Jurídica do pedido:  
1) Arts. 71 e 75 da Constituição Federal;  
2) MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 
2016, pág 842. 
3) Portal do TCU – Disponível: 
https://portal.tcu.gov.br/ouvidoria/duvidas-frequentes/autonomia-e-vinculacao.htm 
4) ADIMC 4.190/RJ 01.07.2009, rel. Min. Celso de Mello, pág 38. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1411497/2ce4ad79d799ba110e17976a288e6189.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em que pese, a brilhante exposição recursal do candidato, certo é que não foi observada, 
com clareza a disposição do art. 31, § 1º da CF de 1988, senão, vejamos: 
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma 
da lei. 
   
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de 
Contas dos Estados OU DO MUNICÍPIO ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios, onde houver. 
 
Importante asseverar que o dispositivo constitucional trazido à baila, pelo candidato 
recorrente, em momento algum faz referência a que os Tribunais de Contas Municipais, sejam 
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estaduais. 
 
Volvendo a questão posta em debate, de acordo com o art. 20, § 2º, II, “d”, ENTENDE-SE 
COMO ÓRGÃO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, A CÂMARA DOS VEREADOR E O 
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, QUANDO HOUVER.  
 
Vejamos, com nosso grifos e destaques: 
 
§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 
        I - o Ministério Público; 
        II - no Poder Legislativo: 
        a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 
        b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; 
        c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;  
        d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver; 
  
O texto legal, não deixa dúvidas acerca da questão, de modo que, não se pode desconsiderar 
que o ordenamento jurídico pátrio, observará a lei, os princípios gerais do direito, a 
jurisprudência, a doutrina, e os costumes. 
O entendimento do ex-Ministro Ayres Britto é subjetivo, esposado em palestra, onde se 
permite que se expresse o próprio convencimento, não tendo o condão de fazer com que tal 
entendimento vincule a administração pública e os operadores do direito, como um todo, não 
sendo, sequer, entendido como a melhor doutrina (majoritária ou pacificada) e muito menos, 
trata de uniformização de jurisprudência ou súmula vinculante. 
Observe que o princípio da legalidade, norteador do direito administrativo, capitaneia o rol do 
que deve ser observado pelo ordenamento jurídico pátio e, considerando que a LC 101 de 
04/05/2000 preceitua, expressamente, que a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas 
do Município são órgãos do Poder Legislativo Municipal, não há incorreção no enunciado, 
especialmente, pelo fato de que referido dispositivo legal permanece vigente, não tendo sido 
revogado por lei posterior. 
Concernente às alegações de que só existem tribunais de contas municipais, nas capitais do 
Rio de janeiro e São Paulo, tais não possuem o condão de anular a questão proposta, pois, 
para que tribunais de contas municipais possam pertencer ao poder legislativo municipal, há 
que pressupor a sua existência, obviamente. 
No caso em comento, a questão não se restringe ao município de Rio Espera / MG, 
mormente, por ter sido extraída da Lei Complementar Federal (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), com abrangência na União, Estados e Municípios. 
PORTANTO, NÃO HAVENDO INCORREÇÕES NO ENUNCIADO, A ALTERNATIVA A SER 
CONSIDERADA COMO CORRETA É A OPÇÃO “B” 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1413364 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 32 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 10:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO RECURSO CONTRA O GABARITO 
Nome do candidato: Rudiery Sanches Moreira Almeida 
Nº de inscrição: 1413364 
Cargo: Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Rio Espera/MG 
 
Questão 32 (conhecimentos específicos) 
Enfrento, neste recurso, o gabarito da questão 32 de conhecimentos específicos, através do 
qual se afirmou ser o Tribunal de Contas do Munícipio órgão do Poder Legislativo.  
 
Pois bem. 
 
Definir a natureza jurídica dos Tribunais de Contas é algo que viceja grande discussão 
doutrinária e jurisprudencial no país. No debate, é sempre presente a dúvida quanto à sua 
vinculação (ou falta dela) a um dos Poderes da República. Os posicionamentos são 
diversos. 
Segundo o doutrinador e ministro do STF Ayres Brito, os Tribunais de Contas “São órgãos 
de natureza político-administrativa. Nesse sentido, não integram a estrutura do Legislativo, 
Executivo ou Judiciário. São órgãos diretamente ligados à entidade federativa sem pertencer 
a nenhum dos três Poderes (Carlos Ayres Britto. O regime constitucional dos Tribunais de 
Contas, p. 2 a 5). 
 
No mesmo sentido escreve o mestre Hely Lopes Meirelles em sua tradicional obra “Direito 
Administrativo Brasileiro”: “(...) se estende ao Ministério Público e aos Tribunais de Contas, 
órgãos constitucionais autônomos e independentes.” “(...) no controle externo da 
administração financeira, orçamentária e agora da gestão fiscal, como vimos, é que se 
inserem as principais atribuições dos nossos Tribunais de Contas, como órgãos 
independentes, mas auxiliares dos Legislativos e colaboradores dos Executivos 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 42º edição, 2016, p. 522 e p. 
841). 
 
Outro não é o posicionamento de Marçal Justen Filho: “O Tribunal de Contas e o Ministério 
Público são titulares de competências próprias insuprimíveis e foram instituídos com 
autonomia em face dos demais poderes. É irrelevante que a Constituição tenha mantido o 
Ministério Público como integrante do Poder Executivo e o Tribunal de Contas como órgão 
auxiliar do Poder Legislativo. Ambos são dotados de funções próprias, inconfundíveis e 
privativas. As atribuições do Ministério Público e do Tribunal de Contas não podem ser 
exercitadas senão por eles próprios. Mais ainda, ambas as instituições têm estrutura 
organizacional própria e autônoma, e seus exercentes são dotados de garantias destinadas 
a assegurar seu funcionamento independente e o controle sobre os outros poderes (FILHO, 
Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo, 12º edição, 2016, p. 104) 
 
Para corroborar o entendimento, trago a lição de Odete Medauar: 
“Criado por iniciativa de Ruy Barbosa, em 1890, o Tribunal de Contas é instituição estatal 
independente, pois seus integrantes têm as mesmas garantias atribuídas ao Poder Judiciário 
(CF , art. 73 , § 3º). Daí ser impossível considerá-lo subordinado ou inserido na estrutura do 
Legislativo. Se a sua função é atuar em auxílio ao Legislativo, sua natureza, em razão das 
próprias normas constitucionais, é a de órgão independente, desvinculado da estrutura de 
qualquer dos três poderes (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 7ª ed. São 
Paulo: RT, 2003, p. 421.).” 
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Alexandre Mazza, símbolo da doutrina administrativa moderna, também comunga da mesma 
opinião. Vejamos: 
“Os Tribunais de Contas têm taxinomia (natureza jurídica) de órgãos públicos primários 
despersonalizados. São chamados de órgãos “primários” ou “independentes” porque seu 
fundamento e estrutura encontram-se na própria Constituição Federal, não se sujeitando a 
qualquer tipo de subordinação hierárquica ou funcional a outras autoridades estatais. 
(...) 
Nesse sentido, não integram a estrutura do Legislativo, Executivo ou Judiciário. São órgãos 
diretamente ligados à entidade federativa sem pertencer a nenhum dos três Poderes 
(MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo, 6ª edição, 2016, p. 1239).” 
 
Em julgamento recente, decidiu o STF: 
“Na realidade, os Tribunais de Contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional 
brasileira, não se achando subordinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, ao 
Poder Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos de mero 
assessoramente técnico. STF (ADIMC 4.190/RJ).” 
 
Por derradeiro, transcrevo a posição do próprio Tribunal de Contas da União, que, em seu 
site oficial, enuncia que: 
“A vinculação do Tribunal de Contas da União a um dos Poderes da República não é um 
tema pacífico no mundo jurídico. Há, na doutrina, posicionamentos diversos. 
Alguns doutrinadores, juristas e professores de Direito Constitucional entendem que o art. 71 
da atual Constituição Federal coloca o Tribunal de Contas como órgão integrante do Poder 
Legislativo, já que a atribuição de fiscalizar faz parte das atribuições típicas do Poder 
Legislativo. 
Outros afirmam que o TCU não pertence a nenhum dos Poderes e entendem que ele é um 
órgão independente e autônomo, assim como o Ministério Público e que, ao auxiliar o Poder 
Legislativo, a ele não se subordina. 
 
Não obstante as várias interpretações constitucionais, o entendimento majoritário é no 
sentido de ser o TCU um órgão de extração constitucional, independente e autônomo, que 
auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo. (fonte: 
https://portal.tcu.gov.br/ouvidoria/duvidas-frequentes/autonomia-e-vinculacao.htm 
 
Caro examinador, com todo respeito, entendo que, em que pese o enunciado da questão 
fazer referencia ao texto da Lei Complementar 101/01, é inadequado desprezar toda a 
construção doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, dando importância, por conseguinte, 
apenas ao que o legislador abordou quando da elaboração da LRF.  
 
Ora, o direito não se resume apenas ao “preto no branco, à letra fria da lei”; pelo contrário, a 
atividade desempenhada pelos juristas é de suma importância e deve, pois, ser igualmente 
considerada. 
 
Ademais, penso que a questão leva o candidato a erro, na medida em que, por mais que 
saiba que os Tribunal de Contas estejam no capitulo do poder legislativo, não há como 
olvidar de todos aqueles doutrinadores e julgadores de renome nacional que divergem 
veementemente do legislador, chegando a construir, como evidenciado acima,  posição 
MAJORITÁRIA por meio da qual asseveram que os Tribunais de Contas, de fato, não 
pertencem ao poder legislativo. 
 
Ante o exposto, peço vênia para discordar da assertiva considerada correta, e requeiro que a 
questão seja anulada 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1413364/792d18406c8fd7cc162da489db934b49.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Parecer anexo 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 
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ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1413364 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 32 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 18:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO       Enfrento, neste recurso, o gabarito da questão 32 de conhecimentos específicos, 
através do qual se afirmou ser o Tribunal de Contas do Munícipio órgão do Poder 
Legislativo.  
 
     Pois bem. 
 
     Definir a natureza jurídica dos Tribunais de Contas é algo que viceja grande discussão 
doutrinária e jurisprudencial no país. No debate, é sempre presente a dúvida quanto à sua 
vinculação (ou falta dela) a um dos Poderes da República. Os posicionamentos são 
diversos. 
 
    Segundo o doutrinador e ministro do STF Ayres Brito, os Tribunais de Contas “São 
órgãos de natureza político-administrativa. Nesse sentido, não integram a estrutura do 
Legislativo, Executivo ou Judiciário. São órgãos diretamente ligados à entidade federativa 
sem pertencer a nenhum dos três Poderes (Carlos Ayres Britto. O regime constitucional dos 
Tribunais de Contas, p. 2 a 5). 
 
    No mesmo sentido escreve o mestre Hely Lopes Meirelles em sua tradicional obra 
“Direito Administrativo Brasileiro”: “(...) se estende ao Ministério Público e aos Tribunais de 
Contas, órgãos constitucionais autônomos e independentes.” “(...) no controle externo da 
administração financeira, orçamentária e agora da gestão fiscal, como vimos, é que se 
inserem as principais atribuições dos nossos Tribunais de Contas, como órgãos 
independentes, mas auxiliares dos Legislativos e colaboradores dos Executivos 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 42º edição, 2016, p. 522 e p. 
841). 
 
    Outro não é o posicionamento de Marçal Justen Filho: “O Tribunal de Contas e o 
Ministério Público são titulares de competências próprias insuprimíveis e foram instituídos 
com autonomia em face dos demais poderes. É irrelevante que a Constituição tenha mantido 
o Ministério Público como integrante do Poder Executivo e o Tribunal de Contas como órgão 
auxiliar do Poder Legislativo. Ambos são dotados de funções próprias, inconfundíveis e 
privativas. As atribuições do Ministério Público e do Tribunal de Contas não podem ser 
exercitadas senão por eles próprios. Mais ainda, ambas as instituições têm estrutura 
organizacional própria e autônoma, e seus exercentes são dotados de garantias destinadas 
a assegurar seu funcionamento independente e o controle sobre os outros poderes (FILHO, 
Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo, 12º edição, 2016, p. 104) 
 
    Para corroborar o entendimento, trago a lição de Odete Medauar: 
“Criado por iniciativa de Ruy Barbosa, em 1890, o Tribunal de Contas é instituição estatal 
independente, pois seus integrantes têm as mesmas garantias atribuídas ao Poder Judiciário 
(CF , art. 73 , § 3º). Daí ser impossível considerá-lo subordinado ou inserido na estrutura do 
Legislativo. Se a sua função é atuar em auxílio ao Legislativo, sua natureza, em razão das 
próprias normas constitucionais, é a de órgão independente, desvinculado da estrutura de 
qualquer dos três poderes (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 7ª ed. São 
Paulo: RT, 2003, p. 421.).” 
 
    Alexandre Mazza, símbolo da doutrina administrativa moderna, também comunga da 
mesma opinião. Vejamos: 
“Os Tribunais de Contas têm taxinomia (natureza jurídica) de órgãos públicos primários 
despersonalizados. São chamados de órgãos “primários” ou “independentes” porque seu 
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fundamento e estrutura encontram-se na própria Constituição Federal, não se sujeitando a 
qualquer tipo de subordinação hierárquica ou funcional a outras autoridades estatais. 
                                                         (...) 
Nesse sentido, não integram a estrutura do Legislativo, Executivo ou Judiciário. São órgãos 
diretamente ligados à entidade federativa sem pertencer a nenhum dos três Poderes 
(MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo, 6ª edição, 2016, p. 1239).” 
 
    Em julgamento recente, decidiu o STF: 
“Na realidade, os Tribunais de Contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional 
brasileira, não se achando subordinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, ao 
Poder Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos de mero 
assessoramente técnico. STF (ADIMC 4.190/RJ).” 
 
    Por derradeiro, transcrevo a posição do próprio Tribunal de Contas da União, que, em 
seu site oficial, enuncia que: 
“A vinculação do Tribunal de Contas da União a um dos Poderes da República não é um 
tema pacífico no mundo jurídico. Há, na doutrina, posicionamentos diversos. 
Alguns doutrinadores, juristas e professores de Direito Constitucional entendem que o art. 71 
da atual Constituição Federal coloca o Tribunal de Contas como órgão integrante do Poder 
Legislativo, já que a atribuição de fiscalizar faz parte das atribuições típicas do Poder 
Legislativo. 
Outros afirmam que o TCU não pertence a nenhum dos Poderes e entendem que ele é um 
órgão independente e autônomo, assim como o Ministério Público e que, ao auxiliar o Poder 
Legislativo, a ele não se subordina. 
Não obstante as várias interpretações constitucionais, o entendimento majoritário é no 
sentido de ser o TCU um órgão de extração constitucional, independente e autônomo, que 
auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo." (fonte: 
https://portal.tcu.gov.br/ouvidoria/duvidas-frequentes/autonomia-e-vinculacao.htm 
 
    Caro examinador, com todo respeito, entendo que, em que pese o enunciado da questão 
fazer referencia ao texto da Lei Complementar 101/01, é inadequado desprezar toda a 
construção doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, dando importância, por conseguinte, 
apenas ao que o legislador abordou quando da elaboração da LRF.  
 
    Ora, o direito não se resume apenas ao “preto no branco, à letra fria da lei”; pelo 
contrário, a atividade desempenhada pelos juristas é de suma importância e deve, pois, ser 
igualmente considerada. 
 
    Ademais, penso que a questão leva o candidato a erro, na medida em que, por mais que 
saiba que os Tribunal de Contas estejam no capitulo do poder legislativo, não há como 
olvidar de todos aqueles doutrinadores e julgadores de renome nacional que divergem 
veementemente do legislador, chegando a construir, como evidenciado acima,  posição 
MAJORITÁRIA por meio da qual asseveram que os Tribunais de Contas, de fato, não 
pertencem ao poder legislativo. 
 
    Ante o exposto, peço vênia para discordar da assertiva considerada correta, e requeiro 
que a questão seja ANULADA. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1413364/41faf6e7deb1e346728f1082ced9e041.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em suas razões recursais, o candidato assevera, já no início, que “definir a natureza jurídica 
dos Tribunais de Contas é algo que viceja grande discussão doutrinária e jurisprudencial no 
país” (verbis): 
 
Considerando que não houve revogação do dispositivo legal em questão, significa que o 
mesmo se encontra em plena vigência, razão pela qual, administradores e magistrados, 
adstritos à Lei, NÃO PODEM SE EXIMIREM DE APLICÁ-LA, sob pena de violação de Lei 
Federal, o que ensejaria interposição de recurso junto ao STJ. 
 
De acordo com o art. 20, § 2º, II, “d”, ENTENDE-SE COMO ÓRGÃO NO PODER 
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LEGISLATIVO MUNICIPAL, A CÂMARA DOS VEREADOR E O TRIBUNAL DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO, QUANDO HOUVER.  
 
Vejamos, com nosso grifos e destaques: 
 
§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 
        I - o Ministério Público; 
        II - no Poder Legislativo: 
        a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 
        b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; 
        c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;  
        d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver; 
  
O texto legal, não deixa dúvidas acerca da questão, de modo que, não se pode desconsiderar 
que o ordenamento jurídico pátrio, observará a lei, os princípios gerais do direito, a 
jurisprudência, a doutrina, e os costumes. 
O entendimento do ex-Ministro Ayres Britto é subjetivo, esposado em palestra, onde se 
permite que se expresse o próprio convencimento, não tendo o condão de fazer com que tal 
entendimento vincule a administração pública e os operadores do direito, como um todo, não 
sendo, sequer, entendido como a melhor doutrina (majoritária ou pacificada) e muito menos, 
trata de uniformização de jurisprudência ou súmula vinculante. 
Observe que o princípio da legalidade, norteador do direito administrativo, capitaneia o rol do 
que deve ser observado pelo ordenamento jurídico pátio e, considerando que a LC 101 de 
04/05/2000 preceitua, expressamente, que a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas 
do Município são órgãos do Poder Legislativo Municipal, não há incorreção no enunciado, 
especialmente, pelo fato de que referido dispositivo legal permanece vigente, não tendo sido 
revogado por lei posterior. 
Concernente às alegações de que só existem tribunais de contas municipais, nas capitais do 
Rio de Janeiro e São Paulo, tais não possuem o condão de anular a questão proposta, pois, 
para que tribunais de contas municipais possam pertencer ao poder legislativo municipal, HÁ 
QUE PRESSUPOR A SUA EXISTÊNCIA, OBVIAMENTE. 
No caso em comento, a questão não se restringe ao município de Rio Espera / MG, 
mormente, por ter sido extraída da Lei Complementar Federal (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), com abrangência na União, Estados e Municípios. 
PORTANTO, NÃO HAVENDO INCORREÇÕES NO ENUNCIADO, A ALTERNATIVA A SER 
CONSIDERADA COMO CORRETA É A OPÇÃO “B” 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1415501 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 32 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 22:18 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão nº 32 da prova objetiva para o cargo de assessor jurídico deverá ser anulada, haja 
vista que há obscuridade em uma de suas alternativas. Verifica-se que a alternativa “d” da 
questão n. 32 não está completa, faltando informações importantes que, ainda que tal 
alternativa estivesse incorreta, não poderia faltar, pois a falta de informações macula toda a 
questão. Observa-se que a letra “d” assim dispõe: “no caso de Municípios que não sejam 
capitais e que tenham menos de duzentos mil habitantes o prazo será de sessenta dias”. 
Ora, a alternativa remete a um prazo sem especificar a que tal prazo se refere, isso vicia 
toda a questão, pois falta informações importantes, deixando a questão incompleta. Além 
disso, a alternativa considerada como correta também não está completa, pois menciona 
que “a câmara municipal e o Tribunal de Contas do Município são órgãos do Poder 
Legislativo Municipal”. Como se sabe, não existe mais Tribunal de Contas do Município, 
permanecendo estes somente na cidade de Rio de Janeiro e São Paulo. Sendo assim, o 
Tribunal de Contas do Município somente fará parte do Poder Legislativo Municipal quando 
este existir. Verifica-se que faltou a informação de que o Tribunal de Contas do Município 
integrará o Poder Legislativo Municipal, QUANDO ESTE EXISTIR. Do contrário, não há que 
se falar em Tribunal de Contas fazendo parte do Poder Legislativo Municipal. Tal fato deixou 
a alternativa incompleta e, portanto, errada. Verifica-se assim que faltam informações 
importantes nas alternativas “b” e “d”, deixando a questão totalmente viciada. Diante do 
exposto, requer a anulação da questão n. 32 da prova objetiva para o cargo de Assessor 
Jurídico.  
 
Fonte: Lei Complementar n. 101/2000 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1415501/478dc1881f314292f64c9fd5e5e1485f.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em outra esteira, concernente às alegações de que só existem tribunais de contas municipais, 
nas capitais do Rio de janeiro e São Paulo e que, neste sentido, a questão estaria incompleta 
por não constar a expressão “quando este existir”, tais alegações não possuem o condão de 
anular a questão proposta, pois, para que tribunais de contas municipais possam pertencer ao 
poder legislativo municipal, HÁ QUE PRESSUPOR A SUA EXISTÊNCIA, OBVIAMENTE. 
 
De acordo com o art. 20, § 2º, II, “d”, ENTENDE-SE COMO ÓRGÃO NO PODER 
LEGISLATIVO MUNICIPAL, A CÂMARA DOS VEREADOR E O TRIBUNAL DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO, QUANDO HOUVER.  
 
Vejamos, com nosso grifos e destaques: 
 
§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 
        I - o Ministério Público; 
        II - no Poder Legislativo: 
        a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 
        b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; 
        c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;  
        d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver; 
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O texto legal, não deixa dúvidas acerca da questão, de modo que, não se pode desconsiderar 
que o ordenamento jurídico pátrio, observará a lei, os princípios gerais do direito, a 
jurisprudência, a doutrina, e os costumes. 
Observe que o princípio da legalidade, norteador do direito administrativo, capitaneia o rol do 
que deve ser observado pelo ordenamento jurídico pátio e, considerando que a LC 101 de 
04/05/2000 preceitua, expressamente, que a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas 
do Município são órgãos do Poder Legislativo Municipal, não há incorreção no enunciado, 
especialmente, pelo fato de que referido dispositivo legal permanece vigente, não tendo sido 
revogado por lei posterior. 
No caso em comento, a questão não se restringe ao município de Rio Espera / MG, 
mormente, por ter sido extraída da Lei Complementar Federal (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), com abrangência na União, Estados e Municípios. 
PORTANTO, NÃO HAVENDO INCORREÇÕES NO ENUNCIADO, A ALTERNATIVA A SER 
CONSIDERADA COMO CORRETA É A OPÇÃO “B” 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1410989 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 34 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 22:03 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 34. Esta questão também possui erro que leva a sua anulação, pois, diante da 
obrigação de marcar a alternativa incorreta, deixa de possuir resposta única. Isto porque na 
verdade há pelo menos duas alternativas incorretas. 
Vejamos: a alternativa (C) realmente está errada, conforme aponta o gabarito oficial, pois, o 
art. 9º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Espera determina que para 
a eleição da Mesa Diretora é necessário quórum de maioria absoluta, e não maioria simples, 
como apontado na assertiva. 
Ocorre que a alternativa (B) também está incorreta, pois não possui a clareza necessária ao 
certame do qual faz parte. Inicialmente, cita a expressão “na sessão prevista no parágrafo 
anterior”, sendo que não faz qualquer referência sobre qual seria este parágrafo?! 
Causa confusão, incerteza e não permite uma interpretação clara da questão. Da mesma 
forma, temos que afirma que “o vereador que não tomar posse na sessão prevista no 
parágrafo anterior deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados do início do 
funcionamento normal da Câmara...” 
Observe-se que o artigo 7º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Espera  
determina que: “Art. 7º - Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente 
comprovada, a posse deverá ocorrer no prazo de quinze dias contados a partir da eleição e 
posse da Mesa Diretora da Câmara.” 
Ora, Douta Comissão Julgadora, o artigo 8º do mesmo Regimento informa que: 
“. 8º - A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal é realizada imediatamente após a 
possa dos Vereadores, no mesmo dia.” 
Ou seja, deverá a eleição da Mesa Diretora ocorrer no dia 1º de janeiro (salvo caso de não 
haver quórum suficiente).  
Complementando, o art. 22 relata que: 
“Art. 22 – A Sessão Legislativa da Câmara Municipal é: 
“I – ordinária, a que, independentemente de convocação, se realiza nos dois períodos de 
funcionamento da Câmara Municipal em cada ano, de quinze de fevereiro a trinta de junho e 
de primeiro de agosto a quinze de dezembro;”  
O trecho grifado do artigo acima deixa bem claro que o funcionamento normal da Câmara 
está compreendido entre os dias quinze de fevereiro a trinta de junho e primeiro de agosto a 
quinze de dezembro. 
Daí, podemos concluir que o funcionamento normal da Câmara exposto na alternativa (B) se 
refere ao período iniciado no dia quinze de fevereiro. Desta forma, verificamos um outro erro 
na questão, pois, se o Regimento determina que o funcionamento normal se inicia em quinze 
de fevereiro, não é correto afirmar que o vereador poderá tomar posse em até 15 (quinze) 
dias após o início do funcionamento normal, pois, o artigo 7º já informou que a posse deverá 
ocorrer dentro do prazo de 15 dias a a partir da eleição e posse da Mesa Diretora da 
Câmara; que ocorrerá no dia primeiro de janeiro ou quando for observado o quórum 
necessário.  
Por fim, a alternativa em análise ainda possui erro quando afirma que a posse ocorrerá da 
citada forma “sob pena de perda de mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria 
absoluta dos membros da Câmara”.  
O artigo 7º estabelece o prazo para que o vereador tome posse, porém, faz ressalva em 
caso de: “salvo motivo de força maior”, entretanto, não condiciona este permissivo a 
“aceitação pela maioria absoluta dos membros da Câmara; o que torna esta questão mais 
uma vez incorreta. 
Estando então caracterizado que a questão possui pelo menos 2 (duas) alternativas 
incorretas, temos que deverá ser anulada, ou, de forma subsidiária, a marcação do ponto da 
questão em favor deste recorrente. 
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PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em tese defendida pelo candidato recorrente, este alega que a alternativa “B” também 
encontra-se correta no que tange como possível assertiva a ser marcada na questão, tendo 
em vista que sua argumentação faz menção ao art. 7° do Regimento interno da Câmara 
Municipal de Rio Espera, o qual define o prazo para posse dos vereadores que, por motivo de 
força maior, não puderam comparecer à sessão solene.  
Ocorre que o art. 8° do referido Regimento, assim, preceitua: “A eleição da mesa Diretora da 
Câmara Municipal é realizada imediatamente após a posse dos Vereadores, no mesmo dia.”  
Neste caso, indubitável que a posse dos vereadores bem como de sua mesa diretora é 
estabelecida no mesmo dia e portanto, o prazo a ser contabilizados leva em consideração o 
entendimento de que, uma vez empossados e sua mesa estabelecida, o funcionamento 
normal da câmara está estabelecido. 
Tendo em vista que o não comparecimento dos vereadores à sessão, por motivo de força 
maior, é excepcional, o entendimento do regimento quanto ao todo é estabelecer a instalação 
da Legislatura, ou seja, o funcionamento normal da casa, em conformidade com o art. 13° do 
referido, senão, vejamos: “Em seguida à posse dos membros da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, o presidente, de forma solene e de pé, no que será acompanhado pelos presentes, 
declarará instalada a Legislatura.”   
Quanto a argumentação a respeito do art. 22°, não há o que se discutir, pois, em nada se 
aplica ao período em que as sessões legislativas têm seu calendário definido, com a 
instalação da Legislatura vigente como já foi arguido acima. 
Tão logo a assertiva de letra “B” encontra-se correta e, tendo em vista que o pedido na 
questão é para que se marque a assertiva INCORRETA, o referido requerimento não merece 
prosperar.  
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1418857 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 34 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 19:13 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Conforme se observa da análise da questão n° 34 do caderno de prova, foi requerido ao 
candidato que assinalasse a alternativa incorreta dentre as opções de letra "a" à "d", acerca 
da posse dos vereadores e funcionamento da Câmara Municipal de Rio Espera. Segundo o 
gabarito oficial liberado por esta banca examinadora a alternativa correta para a respectiva 
questão é a alternativa de letra C. 
 
No entanto, salienta-se que além da alternativa C, a referida questão também possui como 
incorreta a alternativa de letra B, que aduz que "O vereador que não tomar posse na sessão 
prevista no parágrafo anterior deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do inicio do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda de mandato, salvo motivo 
justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara". 
 
Da análise da respectiva alternativa, em confronto com o artigo 7º do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Rio Espera, observa-se que a posse deverá ocorrer no prazo de 15 
dias contados A PARTIR DA ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA, e 
não do início do funcionamento normal da Câmara, conforme aduz a respectiva alternativa, 
vejamos o disposto no artigo 7º: 
 
Art. 7º - Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovada, a posse 
deverá ocorrer no prazo de quinze dias contados a partir da eleição e posse da Mesa 
Diretora da Câmara. 
 
Conclui-se, portanto, que a questão de n° 34, possuí duas alternativas INCORRETAS, as 
alternativas de letra B  e letra  C, motivo pelo qual, requer seja considerada como correta a 
assertiva de letra B, ou, requer seja anulada a referida questão. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em tese defendida pelo candidato recorrente, este alega que a alternativa “B” também 
encontra-se correta no que tange como possível assertiva a ser marcada na questão, tendo 
em vista que sua argumentação faz menção ao art. 7° do Regimento interno da Câmara 
Municipal de Rio Espera, o qual define o prazo para posse dos vereadores que, por motivo de 
força maior, não puderam comparecer à sessão solene.  
Ocorre que o art. 8° do referido Regimento, assim, preceitua: “A eleição da mesa Diretora da 
Câmara Municipal é realizada imediatamente após a posse dos Vereadores, no mesmo dia.”  
Neste caso, indubitável que a posse dos vereadores bem como de sua mesa diretora é 
estabelecida no mesmo dia e portanto, o prazo a ser contabilizados leva em consideração o 
entendimento de que, uma vez empossados e sua mesa estabelecida, o funcionamento 
normal da câmara está estabelecido. 
Tendo em vista que o não comparecimento dos vereadores à sessão, por motivo de força 
maior, é excepcional, o entendimento do regimento quanto ao todo é estabelecer a instalação 
da Legislatura, ou seja, o funcionamento normal da casa, em conformidade com o art. 13° do 
referido, senão, vejamos: “Em seguida à posse dos membros da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, o presidente, de forma solene e de pé, no que será acompanhado pelos presentes, 
declarará instalada a Legislatura.”   
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Quanto a argumentação a respeito do art. 22°, não há o que se discutir, pois, em nada se 
aplica ao período em que as sessões legislativas têm seu calendário definido, com a 
instalação da Legislatura vigente como já foi arguido acima. 
Tão logo a assertiva de letra “B” encontra-se correta e, tendo em vista que o pedido na 
questão é para que se marque a assertiva INCORRETA, o referido requerimento não merece 
prosperar.  
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1410989 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 35 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 22:04 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão nº 35. A questão de número 35 também deve ser anulado por se mostrar com 
redação confusa e com multiplicidade de informações conflitantes. 
Vejamos que a alternativa apontada como correta no gabarito, a letra (D), não está de 
acordo com a previsão do Regimento Interno. O artigo 55, II do Regimento Interno da 
Câmara determina que: 
“Art. 55 - Perderá o mandato o Vereador: 
II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório 
às instituições vigentes;   
Por outro lado, o enunciado da questão traz a seguinte redação: “O vereador cujo 
procedimento não for declarado compatível com o decoro parlamentar ou atentatório às 
instituições vigentes:” 
Vejamos que a disposição legal trata de conduta ativa. O procedimento precisa ser 
declarado incompatível, logo, os demais vereadores terão que assumir posição ativa de 
considerar que a postura do par é incompatível. É algo muito bem fixado. 
No caso do enunciado, no entanto, há grande incoerência porque, diferente do artigo 55, 
prescreve uma decisão passiva, que fere o direito do vereador, pois, gera a interpretação – 
em seu melhor e mais literal sentido – que, para manter o cargo (e não sofrer a pena de sua 
perda), o vereador terá que ser declarado compatível; caso contrário perderia seu mandato.   
Manter a decisão do gabarito preliminar é praticar grave afronta ao princípio da legalidade, 
eis que a interpretação de uma lei deve se dar de forma restritiva, legalista, ainda mais 
quando se propõe a restringir direito constitucional do cidadão. Ou seja, na melhor forma do 
Regimento, o vereador perderá o cargo se for declarado incompatível seu procedimento. O 
edil age normalmente e, de forma excepcional poderá ser punido. Lado outro, a questão 
aduz que este mesmo edil tem a obrigação composta de mostrar que seu procedimento é 
compatível com o decoro,  necessitando assim que de forma ordinária sejam submetidos 
todos os seus atos mais comuns à análise dos demais vereadores. Se assim não fizer, 
perderá o mandato. 
Percebemos então que a presente questão não possui alternativa correta, devendo ser 
anulada, ou, de forma subsidiária, a marcação do ponto da questão em favor deste 
recorrente. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A questão trazida no recurso pode ser elucidada de forma rápida e fácil, apenas se valendo 
da hermenêutica que, nada mais é do que a interpretação dos textos, do sentido das palavras. 
No caso em debate, não se trata de apontar se a conduta é ativa ou passiva (comissiva ou 
omissiva). 
Vejamos, ato comissivo é aquele que o agente pratica através de uma ação e o ato omissivo 
é aquele que se pratica através de uma omissão, um não agir, de modo que, em ambos, os 
casos, existe  a prática de uma conduta. 
A questão é clara, em seu enunciado, quando diz: “O vereador cujo procedimento NÃO FOR 
DECLARADO COMPATÍVEL, com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições 
vigentes”: 
Significa dizer que aquilo que não é declarado compatível, POR CERTO QUE É 
INCOMPATÍVEL, por uma questão lógica. 
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Assim, não há incoerência no enunciado da questão e o próprio candidato recorrente já traz a 
resposta ao recurso quando assevera (verbis): 
“para manter o cargo (e não sofrer a pena de sua perda), o vereador terá que ser declarado 
compatível; CASO CONTRÁRIO PERDERIA SEU MANDATO” (grifos e destaques nossos).  
Portanto “NÃO FOR DECLARADO COMPATÍVEL” é o contrário do que propôs o candidato 
recorrente, na parcial transcrição, acima, de seu recurso.  
PORTANTO, A OPÇÃO ASSINALADA COMO CORRETA NO GABARITO, É A OPÇÃO “D” 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1415501 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 35 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 22:20 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão nº 35 da prova objetiva para o cargo de assessor jurídico deverá ser anulada, haja 
vista que há obscuridade e contradição em seu enunciado, maculando a questão e 
dificultando sua compreensão pelos candidatos. Ora, o enunciado da referida questão exige 
a indicação do procedimento a ser dispensado ao “vereador cujo procedimento não for 
declarado compatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes”. Foi 
indicada como correta a alternativa “d” (perda de mandato). Ocorre que, tal consequência se 
origina quando o procedimento do vereador FOR DECLARADO INCOMPATÍVEL COM O 
DECORO PARLAMENTAR OU ATENTATÓRIO ÀS INSTITUIÇÕES VIGENTES. Pela leitura 
do enunciado da questão em tela infere-se que não houve declaração por parte da Câmara 
de procedimento incompatível com decoro parlamentar ou atentatório às instituições 
vigentes. Sendo assim, se não há declaração de quebra de decoro parlamentar, não há que 
se falar em perda de mandato. Verifica-se que o enunciado da questão é completamente 
falho, não sendo possível entender realmente o que este quer do candidato. Por este motivo, 
a questão n. 35 da prova de assessor jurídico tem que ser anulada, por não possuir uma 
resposta que atenda ao enunciado. Requer, portanto, a anulação da referida questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1415501/2d14e2f947c20e8b240d16af348babf1.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A questão trazida no recurso pode ser elucidada de forma rápida e fácil, apenas se valendo 
da hermenêutica que, nada mais é do que a interpretação dos textos, do sentido das palavras. 
Em sua argumentação, o candidato recorrente, assim, consignou (verbis): 
“Pela leitura do enunciado da questão em tela infere-se que não houve declaração por parte 
da Câmara de procedimento incompatível com decoro parlamentar ou atentatório às 
instituições vigentes”. 
A questão é clara, em seu enunciado, quando diz: “O vereador cujo procedimento NÃO FOR 
DECLARADO COMPATÍVEL, com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições 
vigentes”: 
Se houver o reordenamento da expressão, restará mais cristalino que houve declaração de 
incompatibilidade, senão, vejamos: 
O vereador cujo procedimento FOR DECLARADO NÃO COMPATÍVEL, com o decoro 
parlamentar ou atentatório às instituições vigentes: d) perderá o mandato: 
Significa dizer que aquilo que não é declarado compatível, POR CERTO QUE É 
INCOMPATÍVEL, por uma questão lógica. 
Assim, não há incoerência no enunciado da questão e o próprio candidato recorrente já traz a 
resposta ao recurso quando assevera (verbis): 
“para manter o cargo (e não sofrer a pena de sua perda), o vereador terá que ser declarado 
compatível; CASO CONTRÁRIO PERDERIA SEU MANDATO” (grifos e destaques nossos).  
Portanto “NÃO FOR DECLARADO COMPATÍVEL” é o contrário do que propôs o candidato 
recorrente, na parcial transcrição, acima, de seu recurso.  
PORTANTO, A OPÇÃO ASSINALADA COMO CORRETA NO GABARITO, É A OPÇÃO “D” 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 
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ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1419557 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 35 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 22:43 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO No que tange à questão de número 35 no gabarito oficial consta como reposta correta a letra 
“D”, entrento a presente questão merece ser anulada, conforme se vê. 
A questão assim dispõe: “O Vereador cujo procedimento não for declarado compatível com o 
decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes:” Ocorre que, a questão apresenta 
como única sanção aplicável a perda do mandado quando, em verdade, o art. 57 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Espera mostra uma ordem cronológica de 
aplicação das sanções neste caso, conforme demonstrado: 
“Capítulo III 
Do Decoro Parlamentar 
  Art. 57 – O Vereador que descumprir os deveres decorrentes 
do mandato, ou praticar ato que afete a dignidade da investidura,  estará  sujeito a 
processo e a penalidades previstas neste Regimento.  
  § 1º - Constituem penalidades: 
  I – censura; 
  II – impedimento temporário do exercício do mandato, não 
excedente a trinta dias; 
  III – perda do mandato. 
§ 2º - Considera-se atentatório ao decoro parlamentar o uso, em discurso ou proposição, de 
expressões que configurem violação dos direitos constitucionais; 
  § 3º - É incompatível com o decoro parlamentar: 
  I – o abuso das prerrogativas asseguradas ao Vereador; 
  II – a percepção de vantagens indevidas ou imorais; 
  III – a prática de irregularidades graves no desempenho do 
mandato ou de encargos dele decorrentes. 
  Art. 58 – O Vereador acusado da prática de ato que ofenda a 
sua honorabilidade poderá requerer ao Presidente da Câmara ou de Comissão que mande 
apurar a veracidade da argüição e, provada a improcedência, imponha ao Vereador ofensor 
a penalidade regimental cabível. 
  Art. 59 – A censura será verbal ou escrita. 
  § 1º - A censura verbal é aplicada em reunião, pelo Presidente 
da Câmara ou de Comissão, ao Vereador que:  
  I – deixar de observar, salvo motivo justificado, os deveres 
decorrentes do mandato ou os preceitos deste Regimento; 
  II – perturbar a ordem ou praticar atos que infrinjam as regras 
de boa conduta no recinto da Câmara ou em suas demais dependências; 
  § 2º - A censura escrita será imposta pela Mesa da Câmara ao 
Vereador que: 
  I – reincidir as hipóteses previstas no parágrafo anterior; 
  II – usar, em discurso ou proposição, expressões atentatórias 
ao decoro parlamentar; 
                       III – praticar ofensas físicas ou morais em dependências da Câmara 
ou desacatar, por atos ou palavras, outro Vereador, membros da Mesa Diretora ou de 
Comissão, e respectivas presidências ou o plenário. 
  Art. 60 – Considera-se incurso na sanção de impedimento 
temporário do exercício mandato o Vereador que: 
  I – reincidir nas hipóteses previstas no parágrafo segundo do 
artigo anterior; 
  II – praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos deste 
Regimento; 
  III – revelar conteúdo de debates ou deliberações que a 
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Câmara ou Comissão haja resolvido devam ficar secretos; 
  IV – revelar informações e documentos oficiais de caráter 
reservado de que tenha tido conhecimento. 
  Parágrafo único – Nos casos indicados neste artigo, a 
penalidade será aplicada pelo plenário, em escrutínio secreto e por maioria simples, 
assegurada ao infrator ampla defesa.” 
Diante do exposto, mostra-se incorreto afirmar que a única penalidade cabível no caso de 
quebra do decoro parlamentar seria a perda do mandato quando, em verdade, 
primeiramente teria que ser seguida a ordem cronológica da censura verbal ou escrita e, no 
caso de reincidência, afastamento do cargo pelo período máximo de 30 dias e, só após esse 
ínterim, a penalidade de perda do mandato. Portanto, solicita-se a anulação da presente 
questão pelo argumentos ora apresentados.  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1419557/2f99642b50bef40a2524c5a40ee9dac6.JPG 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Sem razão, insurge o candidato recorrente, pois, a questão não indaga quais as sanções 
previstas e, muito menos, a ordem cronológicas de tais sanções.  
 
A questão propõe, entre as alternativas apresentadas, a consequência prevista, em Lei, para 
o Vereador cujo procedimento não for declarado compatível com o decoro parlamentar ou 
atentatório às instituições vigentes. 
 
ASSIM, NÃO HÁ INCORREÇÕES NA QUESTÃO, DEVENDO SER CONSIDERADA COMO 
RESPOSTA CORRETA, A OPÇÃO “D” 
 
Sem prejuízo de outras alegações, em amor ao debate, mister tecer adiante algumas 
considerações elucidativas acerca da questão proposta. 
A questão trazida no recurso pode ser elucidada de forma rápida e fácil, apenas se valendo 
da hermenêutica que, nada mais é do que a interpretação dos textos, do sentido das palavras. 
No caso em debate, não se trata de apontar se a conduta é ativa ou passiva (comissiva ou 
omissiva). 
Vejamos, ato comissivo é aquele que o agente pratica através de uma ação e o ato omissivo 
é aquele que se pratica através de uma omissão, um não agir, de modo que, em ambos, os 
casos, existe a prática de uma conduta. 
A questão é clara, em seu enunciado, quando diz: “O vereador cujo procedimento NÃO FOR 
DECLARADO COMPATÍVEL, com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições 
vigentes”: 
Significa dizer que aquilo que não é declarado compatível, POR CERTO QUE É 
INCOMPATÍVEL, por uma questão lógica. 
Assim, não há incoerência no enunciado da questão e o próprio candidato recorrente já traz a 
resposta ao recurso quando assevera (verbis): 
“para manter o cargo (e não sofrer a pena de sua perda), o vereador terá que ser declarado 
compatível; CASO CONTRÁRIO PERDERIA SEU MANDATO” (grifos e destaques nossos).  
Portanto “NÃO FOR DECLARADO COMPATÍVEL” é o contrário do que propôs o candidato 
recorrente, na parcial transcrição, acima, de seu recurso.  
PORTANTO, A OPÇÃO ASSINALADA COMO CORRETA NO GABARITO, É A OPÇÃO “D” 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1416755 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 36 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 22:07 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Há, claramente, duplo gabarito na questão indicada. Não somente a assertiva “c”, apontada 
como gabarito, mas também a alternativa “b”, expõem conteúdo incorreto. Classicamente, a 
doutrina aponta como requisitos do Ato Administrativo: competência, finalidade, forma, 
motivo e objeto. Ora, o examinador trocou motivo por motivação, palavras que, não obstante 
a identidade de radicais na formação, têm significado bastante distinto. Para Hely Lopes 
Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros: 2016), enquanto motivo é a 
situação fática ou jurídica que impulsionou a Administração Pública à prática do Ato e, assim 
sendo, não há que se falar em Ato Administrativo sem o revestimento do elemento motivo, 
motivação pode ser entendida como a fundamentação dos motivos que conduziram o 
administrador à realização do Ato, podendo vir ou não a acompanhá-lo.  É, pois, à luz do 
comando trazido na Lei nº 9.784/99, a exposição ou a indicação escrita dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos do Ato, estando ligada, portanto, ao elemento forma.  
Logo, ante a duplicidade de gabarito, requeiro seja anulada a questão ou, se assim entender 
a banca, sejam consideradas “b” e “c” como respostas corretas à questão indicada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1416755/b8009461d828d678b69210abe9072f32.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em detida análise das razões do recurso, o examinador concluiu que razão assiste ao 
recorrente, quando é feita a distinção entre “motivo e motivação”, os quais não se confundem. 
 
Na concepção de Alexandrino (2013, p. 481) motivo é “a causa imediata do ato administrativo. 
É a situação de fato e de direito que determina ou autoriza a prática do ato, ou, em outras 
palavras, o pressuposto fático e jurídico (ou normativo) que enseja a prática do ato”. 
 
Portanto, não se confunde com motivação, que é a explicação por escrito das razões que 
levaram à prática do ato administrativo. 
 
SE CURVANDO ÀS RAZÕES RECURSAIS DO CANDIDATO, ENCAMINHA A QUESTÃO 
PARA APRECIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA O EXAMINADOR, OPORTUNIDADE EM 
QUE SUGERE: 1) A ANULAÇÃO DA QUESTÃO OU, 2) A CONSIDERAÇÃO DAS 
ALTERNATIVAS “B” E “C”, COMO RESPOSTAS ADEQUADAS À QUESTÃO. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1419557 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 36 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 22:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO No que tange à questão número 36 consta como resposta incorreta no gabarito oficial a letra 
“C”, entretanto, conforme exposto, a questão apresenta duas respostas como incorretas. 
Vejamos: 
A alternativa de letra “B” descreve como correta a afirmativa que o ato administrativo deve 
preencher os requisitos como: competência, finalidade, forma, motivação e objeto. Ocorre 
que, conforme amplamente descrito nos manuais de Direito Administrativo, a motivação não 
é elemento do ato administrativo e sim elemento integrante do conceito de forma do ato. 
Nesse sentido, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito 
Administrativo, 28ª Edição, pag. 118) assim dispõe: “É interessante, por fim, averbar que, 
quando a motivação do ato for obrigatória, porque assim o impõe a lei, o vício nele existente 
pode situar-se no elemento forma, desde que haja descompasso entre o que a lei exige e o 
que consta do ato.” Ainda, nesse sentido também dispõe o doutrinador Dirley da Cunha 
Junior (Curso de Direito Administrativo, 12ª edição, 2013, pag. 125), conforme se vê: 
“Segundo a doutrina, integra o conceito de forma a motivação do ato administrativo, que 
consiste na exposição dos fundamentos que ensejaram a prática do ato”. Assim, é incorreto 
afirmar que a motivação é elemento ou requisito do ato administrativo, quando na verdade 
faz parte do elemento forma. O ato administrativo compõe, assim, de competência, motivo, 
forma, finalidade e objeto. Portanto, diante dos argumentos jurídicos apresentados há que se 
ressaltar que a alternativa merece ser anulada, tendo em vista a incidência de duas 
respostas como incorretas. Sendo assim, a candidata solicita a anulação da presente 
alternativa.  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1419557/ecde4c9995088353e790a328c3e41ba8.JPG 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em detida análise das razões do recurso, o examinador concluiu que razão assiste ao 
recorrente, quando é feita a distinção entre “motivo e motivação”, os quais não se confundem. 
 
Na concepção de Alexandrino (2013, p. 481) motivo é “a causa imediata do ato administrativo. 
É a situação de fato e de direito que determina ou autoriza a prática do ato, ou, em outras 
palavras, o pressuposto fático e jurídico (ou normativo) que enseja a prática do ato”. 
 
Portanto, não se confunde com motivação, que é a explicação por escrito das razões que 
levaram à prática do ato administrativo. 
 
SE CURVANDO ÀS RAZÕES RECURSAIS DO CANDIDATO, ENCAMINHA A QUESTÃO 
PARA APRECIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA O EXAMINADOR, OPORTUNIDADE EM 
QUE SUGERE: 1) A ANULAÇÃO DA QUESTÃO OU, 2) A CONSIDERAÇÃO DAS 
ALTERNATIVAS “B” E “C”, COMO RESPOSTAS ADEQUADAS À QUESTÃO. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1410989 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 37 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 22:05 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão nº 37. Esta questão trata de lições doutrinárias de Hely Lopes Meirelles, 
expressamente citado no enunciado. Impende salientar que o enunciado carece de 
referência completa sobre a obra de que trata. Ora, além do Anexo do Edital não especificar 
qual autor deveria ser estudado (em clara afronta ao princípio da Publicidade), a questão 
ainda deixa de explicar qual seria a obra específica de Hely Lopes Meirelles em que se 
basearia a resposta; o que torna muito vago tal enunciado e inviabiliza qualquer resposta 
diante da subjetividade que envolve as diferenças de livros e suas respectivas edições; tão 
variáveis).  
A falta de especificação do enunciado, bem como a vasta produção bibliográfica de Meirelles 
tornam muito capciosa a questão que acaba por adentrar em subjetivismo que não se 
coaduna com os fins e os procedimentos de um concurso público, ferindo de morte o 
princípio administrativo da impessoalidade e da publicidade, bem como a transparência que 
se exige de banca que exerce múnus público e deve se submeter aos princípios 
administrativos. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O candidato recorrente alega que ante à ausência de especificação acerca de qual obra de 
Hely Lopes Meirelles na formulação da questão, o enunciado estaria vago e apresentando 
subjetividade ante às diferenças de livros e suas respectivas edições, tão variáveis (conforme 
se expressa). 
 
No caso em debate, razão não assiste ao Recorrente, pois, sabedor das diferenças e 
entendimentos doutrinários existentes no ordenamento jurídico pátrio, o examinador cuidou de 
introduzir, no próprio enunciando, a expressão “A MELHOR DOUTRINA” (Hely Lopes 
Meirelles), para garantir a lisura da questão elaborada. 
 
MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE, Carla Rosado; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito 
administrativo brasileiro. 42. ed. atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2016, atualizada até a 
Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. 
 
Poderia se ter a questão como “capciosa” se não houvesse a indicação do doutrinador e que 
a sua doutrina é a que melhor se aplica naquilo que concerne ao Ato Administrativo. 
 
PORTANTO, IMPROCEDENTE O RECURSO, PERMANECENDO A OPÇÃO “A” COMO 
CORRETA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1410989 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 22:06 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão nº 39. Esta questão propunha a marcação da alternativa incorreta, apresentando no 
gabarito provisório a alternativa (B) como resposta, porém, está equivocada ante a 
inexistência de alternativa incorreta.  
A alternativa (B) traz a redação de que “Os Estados e Municípios expedirão, em prazo 
razoável, diretrizes de empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de 
parcelamento e de edificação, realização de vistorias e expedição de termo de verificação e 
conclusão de obras.” 
No mesmo sentido, o artigo 48 da Lei 10.257/01 determina que: 
“Art. 49. Os Estados e Municípios terão o prazo de noventa dias, a partir da entrada em vigor 
desta Lei, para fixar prazos, por lei, para a expedição de diretrizes de empreendimentos 
urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistorias 
e expedição de termo de verificação e conclusão de obras”.  
Ainda que não esteja literalmente idêntica a alternativa em relação a previsão legal, temos 
que possuem o mesmo sentido, pois, conforme destacado no artigo transcrito acima, “os 
estados e municípios fixarão, por lei, o prazo para ... (o restante segue como fiel transcrição 
da previsão legal)”. 
Ora, qual o erro verificado na assertiva que a torna incorreta? A única diferença entre a 
alternativa e o artigo, é que naquela consta a expressão “em prazo razoável” que, por seu 
caráter inicialmente indeterminado nada influi no entendimento que se absorve do artigo 49. 
Lógico que o prazo fixado por lei será sempre um prazo razoável!!!  
Como tratamos de Direito Administrativo, temos que impera aqui o princípio de que a lei 
seguirá sempre hermenêutica voltada a alcançar os fins que se propõe em benefício da 
coletividade. A inserção da expressão em prazo razoável não configura nenhum prejuízo ao 
administrado e, está justamente no mesmo sentido de que “em prazo justo” serão tomadas 
as medidas citadas na parte final do artigo.  
Em função disso, temos que não há nenhum detalhe na alternativa (B) capaz de torná-la 
falsa, eis que persiste em consonância com o artigo 49 da Lei 10.257/01.  
Percebemos então que a presente questão não possui alternativa incorreta, devendo ser 
anulada, ou, de forma subsidiária, a marcação do ponto da questão em favor deste 
recorrente. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Não subsiste a indagação do candidato, pois, conforme trazido em suas razões recursais, o 
art. 49 da Lei 10.257 de 10/07/2011 (Estatuto das Cidades), os Estados e Municípios terão o 
prazo de noventa dias, a partir da entrada em vigor daquela Lei. 
 
Significa dizer que existe prazo, LEGALMENTE, estabelecido, não havendo falar em 
razoabilidade quanto ao prazo para que os Estados e Municípios expeçam referidas diretrizes, 
mormente pelo fato de que, o que é razoável para um, não necessariamente, é razoável para 
outro.  
 
Poderia estar se falando em 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa), 180 (cento e oitenta) 
dias, ante à subjetividade do que é razoável. 
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PORTANTO CONSIDERANDO A LITERALIDADE DA LEI QUE, A SEU TURNO, ASSINALA 
PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, A QUESTÃO “B”, É A OPÇÃO INCORRETA. 
 
EMBORA DEFERIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO INTERPOSTO POR OUTROS 
CANDIDATOS, AS ALEGAÇÕES IMPOSTAS NESTE RECURSO NÃO PROSPERARAM. 
QUESTÃO ANULADA 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1415501 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/03/2019 23:15 

DESCRIÇÃO FATOS Questão apresenta mais de uma alternativa correta. 

FUNDAMENTAÇÃO A questão nº 39 da prova objetiva para o cargo de assessor jurídico deverá ser anulada, haja 
vista que todas as alternativas atendem ao enunciado da questão. Ora, o enunciado assim 
dispõe: “de acordo com o artigo 43 do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257 de 10 de julho de 
2001), assinale a opção incorreta:”. Verifica-se, assim, que a questão exige que se marque a 
alternativa que NÃO ESTEJA DE ACORDO COM O ARTIGO 43 DA LEI 10.257/2001. 
Ocorre que, nenhuma das alternativas apresentadas está de acordo com o artigo 
supracitado, conforme pode se ver por simples leitura do referido dispositivo legal, abaixo in 
verbis:  
 
Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, 
os seguintes instrumentos: 
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 
II – debates, audiências e consultas públicas; 
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 
municipal; 
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; 
V – (VETADO) 
 
Sendo assim, ainda que as alternativas constantes da questão em discussão contenham 
afirmativas corretas, do ponto de vista da Lei, estas não estão de acordo com o artigo 43 do 
Estatuto das Cidades, portanto, todas as alternativas atendem ao enunciado da questão. 
Verifica-se que de acordo com o enunciado todas as alternativas estão incorretas, pois 
nenhuma está de acordo com o dispositivo indicado na questão. Não pairam dúvidas de que 
a questão n. 39 da prova objetiva para o cargo de Assessor Jurídico deve ser anulada tendo 
em vista que todas as alternativas estão incorretas, considerando o artigo 43 da lei 
supramencionada. Diante do exposto, requer a anulação da questão acima referida. 
 
Fonte: Lei n. 10.257/2001 
 

PEDIDO Requer a anulação da questão. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1415501/e7699b19c689618edd81f99f68fcc602.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA PARCIAL RAZÃO ASSISTE AO RECORRENTE, quando de fato, o enunciado faz menção a, 
tão somente, o artigo 43 da lei número 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto das cidades), 
QUANDO NA VERDADE, AS DEMAIS QUESTÕES REMETEM AOS ARTIGOS 44 
(alternativa “A”), 52, II (alternativa “C”) e 47 (alternativa “D”) do mesmo diploma legal. 
 
Considerando, ainda, se tratar de erro material, quando o enunciado deveria ter suprimido a 
expressão “artigo 43”, fazendo constar apenas, a expressão “De acordo com o estatuto das 
cidades”, o examinador entende não haver prejuízo para o recorrente,  
 
PORTANTO, ENTENDE O EXAMINADOR, SE TRATAR DE ERRO MATERIAL QUANTO AO 
ENUNCIADO, NÃO HAVENDO PREJUÍZO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DAS 
ALTERNATIVAS. 
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Questão Anulada 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1416777 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 21:14 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 39) De acordo com o artigo 43 do estatuto das cidades (lei número 10.257 de 10 de 
julho de 2001), assinale a opção incorreta. 
 
De acordo com o gabarito oficial publicado no dia 18 de março de 2019 a resposta correta é 
a letra B “os estados e municípios expedirão, em prazo razoável, diretrizes de 
empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, 
realização de vistorias e expedição de termo de verificação e conclusão de obras”. 
Quanto a afirmação da resposta não há que se contestar, de fato, a resposta está 
equivocada (incorreta), conforme Artigo 49.  
Entretanto, equivoca-se a banca quanto ao enunciado da pergunta “De acordo com o artigo 
43 do estatuto das cidades (lei número 10.257 de 10 de Julho de 2001), assinale a opção 
incorreta”, admitindo de forma veemente que a questão baseia-se exclusivamente no artigo 
43 da lei citada, e na verdade baseou-se a questão tanto do artigo 47 “Os tributos sobre 
imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão 
diferenciados em função do interesse social”, inclusive é a afirmação da questão D. 
 
Do mesmo modo, a resposta da letra C consta no artigo 52, inciso II da citada lei “Art. 52. 
Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras 
sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 
8.429, de 2 de junho de 1992,quando: II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o 
adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao património público, conforme o disposto 
no § 4o do art. 8o desta Lei. 
Em que pese respeito a Banca Organizadora, mas desvirtuou completamente o enunciado 
das respostas, pois, baseou-se a questão apenas no artigo 43, e na verdade utilizou-se dos 
artigos 47 e 52 da já referida lei, impossibilitando\prejudicando claramente o entendimento 
da questão.  
Requer, que seja provido o recurso, e em continuidade “anulação” da questão 39 e seja 
computado pontuação máxima para o requerente Vanderley Bento dos Santos, CPF 
089.331.886-81. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA PARCIAL RAZÃO ASSISTE AO RECORRENTE, quando de fato, o enunciado faz menção a, 
tão somente, o artigo 43 da lei número 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto das cidades), 
QUANDO NA VERDADE, AS DEMAIS QUESTÕES REMETEM AOS ARTIGOS 44 
(alternativa “A”), 52, II (alternativa “C”) e 47 (alternativa “D”) do mesmo diploma legal. 
 
Considerando, ainda, se tratar de erro material, quando o enunciado deveria ter suprimido a 
expressão “artigo 43”, fazendo constar apenas, a expressão “De acordo com o estatuto das 
cidades”, o examinador entende não haver prejuízo para o recorrente, notadamente, pelo fato 
de que o candidato, em suas razões recursais, assim, consignou (verbis): 
 
“De acordo com o gabarito oficial publicado no dia 18 de março de 2019 a resposta correta é 
a letra B... Quanto a afirmação da resposta não há que se contestar, de fato, a resposta está 
equivocadíssima (incorreta), conforme Artigo 49. 
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QUESTÃO ANULADA 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1416777 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 21:18 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 39) De acordo com o artigo 43 do estatuto das cidades (lei número 10.257 de 10 de 
julho de 2001), assinale a opção incorreta. 
 
De acordo com o gabarito oficial publicado no dia 18 de março de 2019 a resposta correta é 
a letra B “os estados e municípios expedirão, em prazo razoável, diretrizes de 
empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, 
realização de vistorias e expedição de termo de verificação e conclusão de obras”. 
Quanto a afirmação da resposta não há que se contestar, de fato, a resposta está 
equivocadíssima (incorreta), conforme Artigo 49.  
Entretanto, equivoca-se a banca quanto ao enunciado da pergunta “De acordo com o artigo 
43 do estatuto das cidades (lei número 10.257 de 10 de julho de 2001), assinale a opção 
incorreta”, admitindo de forma veemente que a questão baseia-se exclusivamente no artigo 
43 da lei citada, e na verdade baseou-se a questão tanto do artigo 47 “Os tributos sobre 
imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão 
diferenciados em função do interesse social”, inclusive é a afirmação da questão D. 
 
Do mesmo modo, a resposta da letra C consta no artigo 52, inciso II da citada lei “Art. 52. 
Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras 
sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 
8.429, de 2 de junho de 1992,quando: II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o 
adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto 
no § 4o do art. 8o desta Lei. 
Em que pese respeito a Banca Organizadora, mas desvirtuou completamente o enunciado 
das respostas, pois, baseou-se a questão apenas no artigo 43, e na verdade utilizou-se dos 
artigos 47 e 52 da já referida lei, impossibilitando\prejudicando claramente o entendimento 
da questão.  
Requer, que seja provido o recurso, e em continuidade “anulação” da questão 39 e seja 
computado pontuação máxima para o requerente Vanderley Bento dos Santos, CPF 
089.331.886-81. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1416777/cb0089d3753543c88822f25113f6378b.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA PARCIAL RAZÃO ASSISTE AO RECORRENTE, quando de fato, o enunciado faz menção a, 
tão somente, o artigo 43 da lei número 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto das cidades), 
QUANDO NA VERDADE, AS DEMAIS QUESTÕES REMETEM AOS ARTIGOS 44 
(alternativa “A”), 52, II (alternativa “C”) e 47 (alternativa “D”) do mesmo diploma legal. 
 
Considerando, ainda, se tratar de erro material, quando o enunciado deveria ter suprimido a 
expressão “artigo 43”, fazendo constar apenas, a expressão “De acordo com o estatuto das 
cidades”, o examinador entende não haver prejuízo para o recorrente, notadamente, pelo fato 
de que o candidato, em suas razões recursais, assim, consignou (verbis): 
 
“De acordo com o gabarito oficial publicado no dia 18 de março de 2019 a resposta correta é 
a letra B... Quanto a afirmação da resposta não há que se contestar, de fato, a resposta está 
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equivocadíssima (incorreta), conforme Artigo 49. 
 
QUESTÃO ANULADA 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1418857 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 19:53 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de nº 39 requereu que o candidato que assinalasse a questão INCORRETA, 
dentre as alternativas de letra "a" à "d", de acordo com o ARTIGO 43 do Estatuto das 
Cidades (Lei n° 10.257 de 10 de julho de 2001). Segundo o gabarito oficial emitido por esta 
banca examinadora a alternativa correta desta questão é a alternativa de letra B. 
 
No entanto, em detida análise do artigo 43 do Estatuto das Cidades em confronto com as 
alternativas de letra "a" à "d", observa-se que o mesmo não traz NENHUMA DAS OPÇÕES 
constantes na questão de número 39, vejamos o disposto no artigo 43: 
 
Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, 
os seguintes instrumentos: 
 
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 
 
II – debates, audiências e consultas públicas; 
 
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 
municipal; 
 
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; 
 
V – (VETADO) 
 
Conforme pode-se observar, a alternativa de letra A, é a literalidade do artigo 44 do referido 
Estatuto (Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a 
alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e 
consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias 
e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara 
Municipal); 
 
- a alternativa de letra B, apesar de estar, de fato, incorreta, corresponde ao artigo 49,  e 
não ao artigo 43 conforme requer a referida questão (Art. 49. Os Estados e Municípios terão 
o prazo de noventa dias, a partir da entrada em vigor desta Lei, para fixar prazos, por lei, 
para a expedição de diretrizes de empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de 
parcelamento e de edificação, realização de vistorias e expedição de termo de verificação e 
conclusão de obras.); 
 
- a alternativa de letra C, corresponde a literalidade do artigo 52, inciso II (Art. 52. Sem 
prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções 
cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 
de junho de 1992, quando: II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado 
aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4o do 
art. 8o desta Lei); 
 
- a alternativa de letra D corresponde a literalidade do artigo 47 (Art. 47. Os tributos sobre 
imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão 
diferenciados em função do interesse social.) 
 
Ora, conforme se vê, nenhuma das alternativas apresentadas por esta banca correspondem 
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às opções postas no artigo 43 do Estatuto da Cidade, desta forma, e por estas razões requer 
seja anulada a respectiva questão, por não corresponder ao requerido. 
 
Por fim, ressalta-se que, apesar da questão de letra B estar incorreta, a mesma não 
corresponde ao que pretende a questão, que é a assertiva incorreta de acordo com o artigo 
43. O que se vê é que todas as alternativas estão INCORRETAS, pois nenhuma 
corresponde ao artigo 43. 
 
 
 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA PARCIAL RAZÃO ASSISTE AO RECORRENTE, quando de fato, o enunciado faz menção a, 
tão somente, o artigo 43 da lei número 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto das cidades), 
QUANDO NA VERDADE, AS DEMAIS QUESTÕES REMETEM AOS ARTIGOS 44 
(alternativa “A”), 52, II (alternativa “C”) e 47 (alternativa “D”) do mesmo diploma legal. 
 
Considerando, ainda, se tratar de erro material, quando o enunciado deveria ter suprimido a 
expressão “artigo 43”, fazendo constar apenas, a expressão “De acordo com o estatuto das 
cidades”, o examinador entende não haver prejuízo para o recorrente, notadamente, pelo fato 
de que o candidato, em suas razões recursais, assim, consignou (verbis): 
 
“a alternativa de letra B, apesar de estar, de fato, incorreta, corresponde ao artigo 49,  e não 
ao artigo 43 conforme requer a referida questão”. 
 
QUESTÃO ANULADA 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1410989 

CARGO Assessor Jurídico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 40 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 22:07 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão nº 40. A questão em análise propunha que fosse assinalada a opção correta, 
entretanto, temos que existem pelo menos 2 (duas) alternativas corretas em tal questão. O 
gabarito traz como correta apenas a alternativa (C), porém, temos que também a alternativa 
(D) está de acordo com o Código de Processo Civil de 2015. 
Vejamos que a alternativa (D) está em consonância com dois permissivos legais 
estampados no artigo 1.007 do CPC/2015. 
A alternativa está assim redigida: 
“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição de recurso, o recolhimento do 
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu 
advogado, para realizar o recolhimento, prazo de cinco dias, sob pena de preclusão”. 
Não é possível apontar incoerência nesta assertiva, pois, tanto o parágrafo 6º prevê que 
“Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por 
decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de cinco dias para efetuar o preparo”; como também o 
parágrafo 7º determina que, “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará 
a pena de deserção, cabendo ao relator, a hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, 
intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias.” 
Podemos notar que não há erro na alternativa (D) porque o enunciado da questão apenas se 
refere à previsão do art. 1007 do CPC e não faz qualquer especificação sobre questão a ser 
analisada. Assim, é plenamente possível e aceitável que tal assertiva esteja correta. 
Vejamos que logo no início apenas se identifica que a questão trata de recorrente que não 
comprovou o preparo no ato de interposição de recurso; assim, ele será intimado para 
recolher o preparo, através de seu advogado no prazo de cinco dias. Se não o fizer neste 
prazo, estará com a obrigação fulminada pelo fenômeno da preclusão.   
Como a alternativa é bastante genérica, não exclui a veracidade arrimada no parágrafo 6º, 
eis que trata de provar o recorrente ter havido justo impedimento para que seja contemplado 
com o prazo complementar de cinco dias. E se não se corrigir não poderá mais fazê-lo, por 
estar precluso. Ou seja, o recorrente que conforme proposto na letra (D) deixou de 
comprovar o preparo, poderá fazê-lo com a simples necessidade de demonstrar justo 
impedimento. 
Já no caso do parágrafo 7º, temos que o recorrente passou por equívoco no preenchimento 
da guia de custas, garantindo que diante deste erro ainda será possível sanar o vício na 
forma e prazo apontados na alternativa (D).  
Observe-se que, independente de diversidade na redação das alternativas em relação ao 
texto legal, as hipóteses dos parágrafos 6 e 7 são espécies de um gênero exposto na letra 
(D) que, de forma genérica trata do “recorrente que não comprovar o recolhimento do 
preparo...”. Ora, em nome da boa hermenêutica e em respeito a uma interpretação de texto 
condizente com nossa língua pátria, temos que a alternativa (D) permanece válida, 
verdadeira, por ser tão generalista em comportar em seu seio as duas hipóteses aqui 
tratadas que impedem que seja assinalada como errônea. 
Percebemos então que a presente questão não possui alternativa incorreta, devendo ser 
anulada, ou, de forma subsidiária, a marcação do ponto da questão em favor deste 
recorrente. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 



Lista de recursos - Edital  - 01/2018 
Inscrições 

RESPOSTA A assertiva contida na opção “D” está incorreta, pois, a expressão final diz: “sob pena de 
preclusão”, quando na verdade, deveria constar “sob pena de deserção”. O candidato, no 
texto de seu recurso afirma que “...a questão trata de recorrente que não comprovou o 
preparo no ato de interposição de recurso; assim, ele será intimado para recolher o preparo, 
através de seu advogado no prazo de cinco dias. Se não o fizer neste prazo, estará com a 
obrigação fulminada pelo fenômeno da preclusão. 
 
Na verdade, pela dicção do art. 1007 do CPC e seus parágrafos, não há qualquer menção ao 
instituto da preclusão, senão, vejamos (grifos e destaques nossos); 
 
Art. 1.007.  No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela 
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena 
de DESERÇÃO. 
 
§ 2º - A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará 
DESERÇÃO se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no 
prazo de 5 (cinco) dias. 
 
§ 4º - O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do 
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, 
para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de DESERÇÃO. 
 
§ 6º - Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de DESERÇÃO, por 
decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. 
 
§ 7º - O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de 
DESERÇÃO, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o 
recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
No caso em comento, existe diferença substancial entre deserção e preclusão, pois, 
DESERÇÃO, no âmbito do processo civil, é o abandono processual pelas partes em 
decorrência do não recolhimento das custas devidas, em prazo legal ou regimental e 
PRECLUSÃO, nas palavras do doutrinador Elpídio Donizetti, é a perda, extinção ou 
consumação de uma faculdade processual. 
 
PORTANTO, A ALTERNATIVA “D” É INCORRETA, POIS, A AUSÊNCIA DE PREPARO, 
MESMO DEPOIS DE O RECORRENTE TER SIDO INTIMADO PARA FAZÊ-LO E NÃO O 
FEZ, NÃO SIGNIFICA DE PERDA DE UMA FACULDADE PROCESSUAL PELA 
PRECLUSÃO, E SIM, ABANDONO PROCESSUAL, POR DESERÇÃO.  
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1380972 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/03/2019 15:42 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Sobre a questão numero 15, cuja resposta correta é a alternativa D)9, e no gabarito está a 
B)3. 
 Na questão pede o menor múltiplo de 3 que satisfaz a inequação X+5<2X-1 é:. Se colocar o 
numero 3 da alternativa B  fica 3+5<2x3-1 = 8<5 sendo que 8 não é menor que 5. As 
alternativas A e C também não satisfazem a resposta, pois na A)12, 12+5<2x12-1 = 17<23 
está correto, mas pede o menor múltiplo. Na C)6, 6+5<2x6-1 = 11<11, não está correto pois 
11 é igual a 11 e não menor e na D)9 é a alternativa correta 9+5<2x9-1 = 14<17. 14 é menor 
que 17. E entre as alternativas A e D 9 é menor que 12. Sendo a alternativa D)9 o menor 
múltiplo de 3 que satisfaz a inequação x+5<2X-1. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
935/1380972/cb9beaa153bd499e7c3758cf96be03b0.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Gabarito alterado de B para D. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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