
ANÁLISE DE RECURSOS 
Formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

 

Dados da solicitação 01 

INSCRIÇÃO 1490025 

CARGO Assistente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/07/2019 19:17 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito anulação da questão 11 em virtude de edital cobrar Lei Orgânica do município e não 
NOME de membros do mesmo.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. O Edital 01/2019 em seu Anexo II - Conteúdo 
Programático da Prova Objetiva prevê que assuntos relacionados aos "Aspectos Políticos" do 
município de Rancho Queimado, desta forma, os agentes políticos entram nesta categoria. 
 
CONTEÚDOS 
Aspectos econômicos, geográficos, políticos e sociais do mundo, do Brasil, de Santa Catarina 
e de Rancho Queimado. Atualidades do Brasil e do mundo. Esportes, turismo e lazer. 
Economia mundial, nacional, estadual e municipal. Notícias publicadas na mídia escrita ou 
falada. Lei Orgânica do Município de Rancho Queimado.  

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 02 

INSCRIÇÃO 1488793 

CARGO Assistente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/07/2019 14:27 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 25 possui um problema de ambiguidade nas suas alternativas. Além de erros de 
pontuação e concordância ao longo dos enunciados da prova que não interferiram na 
resposta, a questão 25, porém, teve seu resultado prejudicado. Quando se fala que "a 
pessoa 1 está errada" ou "a pessoa 2 está errada" simplesmente, as duas opções estariam 
muito bem inseridas na alternativa "ambas estão erradas", pois "a pessoa 1 está errada" não 
diz nada sobre o veredito da pessoa 2 e vice-versa também se aplica. Ou seja, uma pessoa 
estar errada não significa que a outra esteja certa necessariamente. As duas pessoas podem 
estar erradas, portanto, a questão poderia muito bem ter duas respostas: "a pessoa 1 está 
errada" (sem falar da pessoa 2) e "ambas estão erradas" (referindo-se às duas pessoas). Essa 
possibilidade é real e bastante provável. Seguindo esta lógica, já que a prova preza e avalia 
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língua portuguesa e conceitos lógicos, a única resposta plausível é a alternativa A em que 
ambas as pessoas estão corretas, mesmo que dentro do enunciado esteja errada. 
Independente da pergunta da questão, a única resposta lógica é a letra A em que ambas as 
pessoas estariam corretas, pois as outras alternativas (B, C e D) estariam ou se contrapondo 
entre si ou sendo ambíguas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não assiste ao recorrente, visto que, o candidato sequer se deu ao trabalho de 
pesquisar os conceitos tratados no enunciado sobre a definição dos atos administrativos 
“permissão” e “admissão”. A argumentação do candidato não faz nenhum sentido, com a 
apresentação de suposições de que “poderia existir uma alternativa que tratasse que ambos 
estão corretos”. 
 
Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro,  
 
“Permissão, em sentido amplo, designa o ato administrativo unilateral, discricionário e 
precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta ao particular a 
execução de serviço público ou a utilização privativa de bem público.” 
 
“Admissão é o ato unilateral e vinculado pelo qual a Administração reconhece ao particular, 
que preencha os requisitos legais, o direito à prestação de um serviço público.”  
 
PIETRO, DI, Maria Zanella. Direito Administrativo, 31. Ed. p. 282. 
 
Isto posto, verifica-se que os conceitos tratados no enunciado são literalmente extraídos da 
obra supracitada, e que a única alternativa correta e possível de ser assinalada é a D, pois 
Andreia estava correta ao tratar o conceito de permissão pela nomenclatura adequada. 
 
Desta forma, o indeferimento do recurso é medida de rigor. 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 03 

INSCRIÇÃO 1490061 

CARGO Assistente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/07/2019 10:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 3, do 5 ao 10. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 17, 23, 30.    q 
Resposta B 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 
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Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao requerente. Recurso não possui fundamentação, não apresenta 
claramente qual é o motivo do questionamento. Não fez a descrição dos fatos e não fez a 
solicitação de pedido, quesitos mínimos para avaliação do recurso. 
 
Edital 01/2019 - Capitulo V 
5.4. Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Não se conhecerão 
os recursos que não estejam fundamentados com argumentação lógica e consistente, 
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou da nota. Recursos inconsistentes e/ou 
fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente indeferidos. 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 04 

INSCRIÇÃO 1490061 

CARGO Assistente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/07/2019 10:35 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto para dispensar o visto de visita para turistas 
de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão que viajarem ao Brasil. 
 
O decreto foi publicado nesta segunda-feira (18), em uma edição extra do "Diário Oficial da 
União" (leia a íntegra mais abaixo). De acordo com a Embratur, a medida é inédita. 
 
A publicação acontece em meio à viagem de Bolsonaro a Washington (EUA), onde o 
presidente se reunirá, nesta terça (19), com Donald Trump. 
 
O decreto editado por Bolsonaro entrará em vigor em 17 de junho deste ano e é 
"unilateral", ou seja, não vale para brasileiros que viajarem aos quatro países. ( G1 Globo). 
Pergunta 15 
Resposta C 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao requerente. Recurso não possui fundamentação, nem se quer 
apresenta claramente qual é o motivo do questionamento. Não fez a descrição dos fatos e 
não fez a solicitação de pedido, quesitos mínimos para avaliação do recurso. 
 
E no mais a pergunta 15 e clara, quando solicita qual o país que NÃO condiz com um dos 
países com visto de visita autorizado pelo Decreto do Governo Federal, neste caso a 
alternativa B - Israel.  
 
Edital 01/2019 - Capitulo V 
5.4. Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Não se conhecerão 
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os recursos que não estejam fundamentados com argumentação lógica e consistente, 
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou da nota. Recursos inconsistentes e/ou 
fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente indeferidos. 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 05 

INSCRIÇÃO 1485565 

CARGO Assistente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/07/2019 11:45 

DESCRIÇÃO FATOS Questão 17 no meu entendimento não está bem elaborada a questão. 

FUNDAMENTAÇÃO Gostaria de pedir anulação da questão 17, pois  a correta 
tecla de atalho para a funcionalidade “Salvar Como” 
no Microsoft Word:é CTRL+B e a tecla F12 é uma  tecla de função, essa tecla abri o 
documento para salvar. 

PEDIDO Gostaria da anulação da questão 17 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não assiste ao recorrente, visto que, a tecla F12 é uma tecla de atalho para “Salvar 
Como” no Microsoft Word, e a opção CTRL+B não era uma das alternativas de reposta, 
justamente com intuito de verificar os conhecimentos dos candidatos em todas as 
funcionalidade na operacionalização dos sistemas ora apresentados nos conteúdos 
programáticos. 

ANEXO Sem anexo 

 
 

Dados da solicitação 06 

INSCRIÇÃO 1486878 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/07/2019 12:37 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 19: 
De acordo com o Art. 3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002: 
Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do 
certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções 
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por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para 
fornecimento; 
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, 
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I 
deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem 
como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da     licitação, dos 
bens ou serviços a serem licitados; e 
Tendo em vista que os três incisos supracitados coincidem exatamente com as três 
afirmações que a questão citava e solicitava julgar correto ou incorreto; 
Logo, a resposta correta deveria ser:  “Todos os itens estão corretos”. Porém tal alternativa 
não está presente, e o gabarito indica como correta a alternativa “D – Todos os itens estão 
incorretos”.  
Além do erro que diz respeito à exatidão das três afirmações, há um erro no enunciado. Lá, 
afirma-se que essa modalidade é definida na Constituição Brasileira. Ora, não é a CF que 
regulamenta essa modalidade, mas sim a já citada Lei no 10.520, de 17 de Julho de 2002.   
A CF, em seu artigo 37 inciso XXI, apenas prevê que “as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes [...]”, não especificando as modalidades de licitação e 
menos ainda as regras para o pregão. Não se pode alegar que o enunciado assim redigido 
tivesse a intenção de testar a interpretação dos candidatos, uma vez que se trata de uma 
afirmação, e não pergunta.  
Portanto, proponho a anulação da questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/2185/1486878/8deacd87a0f1b0e9b0e883cd7d62d517.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO  
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão. 
A alternativa correta seria “Todos os itens estão CORRETOS”. 

ANEXO Sem anexo 

 
 

Dados da solicitação 07 

INSCRIÇÃO 1485117 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/07/2019 11:00 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito reavaliação do gabarito da questão 19 com possibilidade de anulação: 
 
A questão 19, apresenta a alternativa correta como D - TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO 
INCORRTAS. 
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Segundo a lei 10.520: 
"Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
 
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do 
certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções 
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para 
fornecimento; 
 
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, 
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 
 
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I 
deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem 
como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou 
serviços a serem licitados; ..." 
 
Logo, todas as alternativas estão CORRETAS e não INCORRETAS como consta o gabarito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO  
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão. 
A alternativa correta seria “Todos os itens estão CORRETOS”. 

ANEXO Sem anexo 
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