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ESPELHO DE CORREÇÃO DA QUESTÃO DISCURSIVA 
ASSISTENTE JURÍDICO  

 
Conforme o Edital de Abertura 001/2018: 
 
9.30 Para o cargo de Assistente Jurídico além da prova objetiva será realizada juntamente uma prova discursiva com 1 (uma) questão. 

9.31 As provas discursivas serão corrigidas apenas para os candidatos habilitados na prova objetiva. 
9.31.1 Serão corrigidas as provas até a 20ª (vigésima) posição, mais empates, da lista de ampla concorrência; 
9.31.2 Serão corrigidas as provas até a 2ª (segunda) posição, mais empates, da lista de pessoas portadoras de deficiência; 
9.31.3 Serão corrigidas as provas até a 2ª (segunda) posição, mais empates, da lista de pessoas pretas ou pardas; 
9.31.4 O candidato que não atingir a colocação determinada acima não terá a prova discursiva corrigida, e será excluído do Concurso Público. 

9.32 A avaliação irá considerar a adequada abordagem do tema requisitado, grau de conhecimento, fluência, coerência da exposição, correção gramatical e precisão da 
linguagem técnica. 
9.33 Será atribuída a nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 5 pontos no total para ser habilitado na prova discursiva, que será 
avaliada conforme segue: 

a) Adequada abordagem do tema requisitado: 0 a 2 pontos; 
b) Grau de conhecimento: 0 a 3 pontos; 

c) Fluência e coerência: 0 a 3 pontos; 
d) Correção gramatical: 0 a 2 pontos. 

9.34 Será atribuída nota 0 (zero) à prova discursiva quando: 
a) Fugir a proposta apresentada; 
b) Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente ( apenas com desenhos, números e palavras soltas em forma de verso ou de outras formas); 
c) For assinada fora do local apropriado; 
d) Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 
e) For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade no campo definitivo; 
f) Estiver em branco; 
g) Apresentar letra ilegível. 

9.35 A resposta deverá conter no mínimo 05 (cinco) linhas e no máximo 10 (dez) linhas. 
9.36 A prova terá caráter classificatório e eliminatório, cujo assunto a ser abordado consta no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (conhecimentos específicos de 

Assistente Jurídico). 
9.37 O candidato que não obtiverem a nota mínima na prova discursiva será automaticamente excluído do Concurso Público. 
9.38 O espelho da correção da prova discursiva será publicado juntamente com o gabarito da prova objetiva. 
9.39 Em hipótese alguma haverá revisão da prova discursiva. 
9.40 Caberá recurso conforme disposto no item 11. 

 

QUESTÃO DISCURSIVA: 
A Lei Nº 8.666/93 institui as normas para licitações e contratos da Administração Pública, a mesma, tem como intuito à 
lisura nas aquisições da administração pública. Considerando as modalidades de licitações presentes nesta Lei, quais 
são as principais características, usualidades e diferenciais da modalidade denominada “TOMADA DE PREÇOS”? 

 
ITEM PRESENTE NOS SEGUINTES TÓPICOS DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Aquisição de bens pela administração; Peculiaridades e Interpretação dos Contratos 
Administrativos. 
 
Pontos a serem abordados na resposta: 
 
 Interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 
 O instrumento de contrato é obrigatório. 
 Os avisos contendo os resumos dos editais, das tomadas de preços, deverão ser publicados com antecedência, no 

mínimo, por uma vez.  
 O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de: trinta dias, quando a licitação 

for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço" e quinze dias, nos demais casos. 
 Valor estimado para contratação de obras e serviços de engenharia até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 

mil reais); e para compras e serviços diversos até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).  
 

 
Salvador, 07 de Agosto de 2018. 

 
 

DÉDALUS CONCURSOS 


