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ATO 005/CP/001/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO 

PRELIMINAR DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017  

 

O Senhor Pedro Luiz Ostetto, Presidente da Câmara de Vereadores de Bom Jardim da Serra, no uso 

de suas atribuições legais, juntamente com a comissão de Concurso Público e o Instituto o Barriga Verde, 

torna público o Julgamento dos Recursos contra questões de Prova, conforme segue:  

 
Questão 10– Língua Portuguesa Nível Médio 
Candidatos: 721945; 720468 
Alegação: Candidatos alegam que há mais de uma resposta correta para a questão, sendo B e C.  
INDEFERIDO: Aos candidatos não assiste razão, a única alternativa correta a ser assinalada é a letra 
“C”. A alegação de que a alternativa “B” também está correta não procede, pois, o pronome de reforço 
MESMO) =produto) concorda com o substantivo ou pronome a que se refere: NÓS MESMOS. O advérbio 
de intensidade BASTANTE (=muito) é invariável e o adjetivo quando se refere a dois substantivos de 
gêneros diferentes (o homem + a menina) concorda no masculino plural: “... o homem e a menina 
bastante machucados.” (Nogueira, Sergio. Soltando a Língua. V.1 p.45). 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

Questão 14– Conhecimentos Gerais Nível Médio 
Candidatos: 690160; 695883; 720468; 721945. 
Alegação: Candidatos insurgem-se contra a questão 14, pedindo sua anulação alegando que o assunto 
abordado na questão não está previsto em Edital; e que o enunciado fere isonomia por conter assunto 
relativo apenas ao município de Bom Jardim da Serra.  
INDEFERIDO: Os recursos não merecem acolhimento, tendo em vista que a questão trata de assunto 

devidamente previsto em Edital qual seja: “GERAIS E ATUALIDADES, Aspectos da História, 

Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização política do mundo, 

do Brasil, de Santa Catarina e da Câmara de Vereadores de Bom Jardim da Serra. Ciências naturais e 

meio ambiente”.  

Diante do exposto, esta Banca decide pelo indeferimento do recurso e mantém a questão.   

INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 15– Conhecimentos Gerais Nível Médio 
Candidatos: 690160. 

Alegação: Candidato alega que o enunciado fere a isonomia por conter assunto relativo apenas ao 

município de Bom Jardim da Serra. E que “Trata-se da história do município e não da Câmara. 
 INDEFERIDO: O recurso não merece acolhimento, tendo em vista que a questão trata de assunto 

devidamente previsto em Edital qual seja: “GERAIS E ATUALIDADES, Aspectos da História, Geografia, 

Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização política do mundo, do Brasil, de Santa 
Catarina e da Câmara de Vereadores de Bom Jardim da Serra. Ciências naturais e meio ambiente”.  
Quanto à alegação de que se trata de história do Município e não da Câmara, desnecessário citar que a 
Câmara faz parte do município, está nele inserida e o assunto tratado na questão faz parte do conteúdo 
de história do Município como um todo.  
Diante do exposto, esta Banca decide pelo indeferimento do recurso e mantém a questão.   

INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 32– Específica Assistente Administrativo 
Candidatos: 695883 
Alegação: Candidato alega que Segundo o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Bom Jardim 
da Serra, a alternativa B está errada. “Há um problema na questão 32”. Segundo a Constituição Federal a 
lei complementar exige a maioria absoluta de votos. Contudo, o Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores de Bom Jardim da Serra, segundo o artigo 156, § 1° afirma que: 
Capítulo IX - Dos projetos de Leis Complementares 
§ 1° - O projeto será discutido e votado em dois turnos e só será aprovado se obtiver o voto mínimo 
favorável de dois terços dos membros da Câmara em cada votação. 
Ou seja, de acordo com o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Bom Jardim da Serra a Lei 
Complementar exige a aprovação da maioria qualificada dos membros do poder legislativo (art. 79, § 3°). 
 INDEFERIDO: Primeiramente cumpre ressaltar que a Constituição é a Lei maior do Brasil, sendo que 
todos os demais instrumentos jurídicos estão subordinados a ela. O enunciado da questão apresentou a 
expressão “no mínimo”, visto ser esta a exigência da Constituição Federal da República, de forma que os 
demais entes podem adotar exigência de quórum maior, mas nunca menor. Ademais, constava no Edital 
como objeto de estudo o Manual De Redação Da Presidência Da República e, no referido documento, 
consta a mesma exigência para a lei complementar: voto favorável da maioria absoluta dos membros do 
poder. Diante do exposto, o recurso deve ser rejeitado. 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

 
 

Questão 36– Específica Assistente Administrativo 
Candidatos: 721945 
Alegação: A questão solicita ao candidato que identifique qual postura deve um servidor público, adotar 
no caso de receber, para protocolar, uma documentação com documento rasurado. "Entendo que o 
termo “deverá”, adotado no caput da questão indica que o procedimento a ser adotado é uma regra, muito 
bem definida pela lei, doutrina ou jurisprudência. No entanto, nada consta nessas fontes à respeito de tal 
procedimento. 
Assim vejo que o termo “deverá” prejudica o entendimento da questão, sendo que o termo “poderá” 
melhor caberia. Nesse sentido, como não há um entendimento geral e amplamente constituído sobre o 
assunto, a não ser a legislação que veta a recusa de pedido de protocolo, as alternativas B, C e D são 
possíveis e, portanto, válidas, pois o servidor estaria, em todos os casos, cumprindo a lei, recebendo a 
documentação, sendo a segunda parte dos procedimentos jurídica e teoricamente não vetados. "Portanto, 
diante dos argumentos aqui apresentados, rogo pela anulação da questão 36.  
INDEFERIDO: A Administração Pública do Brasil é pautada por princípios e normas jurídicas. Os direitos 
fundamentais asseguram celeridade nos processos administrativos e judiciais, de forma que o servidor 
não pode reter um documento em hipótese alguma, devendo dar seguimento ao processo o mais breve 
possível. Já a Lei que rege os Processos Administrativos, Lei Federal nº 9.784 menciona que o servidor 
não pode recusar o recebimento de documentos. Posto isto, fica evidente que as alternativas a, b e c não 
representam condutas apropriadas de um servidor público, devendo receber a documentação, dar 
andamento ao setor de destino e mencionar/informar sobre a rasura evitando que alguma decisão seja 
proferida com base em documentação inidônea. 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 37– Específica Assistente Administrativo 
Candidatos: 695883; 721945 
Alegação: Candidatos alegam que A alternativa C é a correta, pois se houve entrega de materiais 
solicitados e estes não foram registrados, a quantidade em estoque será maior que a registrada no 
sistema, por exemplo, se houve a entrega de 20 itens e estes não foram registrados no sistema a 
quantidade em estoque seria de 120 e a registrada no sistema seria de 100." Alegam ainda que o  
gabarito preliminar apontou, erroneamente, que a causa seria que ocorreu um “REGISTRO NO SISTEMA 
de quantidade SUPERIOR à que efetivamente foi entregue ao setor.” 
Nesse caso, haveria então, o contrário do enunciado, pois o número de quantidades em estoque seria 
MENOR do que o registrado no sistema. A alternativa C, porém explicaria mais corretamente a causa de 
haver mais produtos em estoque do que o registrado: “Entrega de materiais solicitados por um gabinete e 
não registrada no sistema”. 
Solicitam alteração de gabarito para alternativa C. 
DEFERIDO: Equivocadamente foi divulgada como correta a alternativa B, mas o gabarito definitivo deve 
considerar como correta a alternativa C,  dentre as alternativas apresentadas somente o registro de 
quantidade superior àquela efetivamente entregue poderia gerar uma divergência a maior na contagem 
física, entrega de dez unidades e registro no sistema de quinze, desta forma no sistema foi registrada 
uma saída de cinco unidades que ainda permanecem em estoque.   
DEFERIDO GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “C” 

 
Questão 30– Específica Secretário Geral  
Candidatos: 720468 
Alegação: Candidato alega que o conteúdo abordado na questão, não foi previsto em Edital. Solicita a 
anulação da questão. 
INDEFERIDO: O Edital representa a Lei do Concurso, regendo todo o certame com regras e demais 
informações. Já está plenamente pacificado que o conteúdo do Edital cita os tópicos, de forma que a 
Bibliografia e Legislação ficam a critério de cada um dos Candidatos. No Edital constava o tópico Direito 
Administrativo e, dentre os itens que compõe o tópico constava expressamente o conteúdo “Processo 
Administrativo”. Neste sentido, nada há que se falar em utilizar a legislação federal que versa sobre o 
tema processo administrativo. Recurso INDEFERIDO.     
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 38– Específica Secretário Geral  
Candidatos: 721189 
Alegação: Candidato alega que o conteúdo abordado na questão, não foi previsto em Edital. Solicita a 
anulação da questão. 
INDEFERIDO: O Edital representa a Lei do Concurso, regendo todo o certame com regras e demais 
informações. Já está plenamente pacificado que o conteúdo do Edital cita os tópicos, de forma que a 
Bibliografia e Legislação ficam a critério de cada um dos Candidatos. No Edital consta o tópico Gestão 
Pública. A Gestão Pública compreende a parte administrativa, contábil e financeira e, em se tratando de 
um cargo de nível superior, nada mais justo do que cobrar dos Candidatos conhecimentos sobre 
Contabilidade Pública, atividade totalmente inserida na Gestão Pública. Sobre o fato de a questão versar 
sobre uma declaração financeira, não há qualquer óbice, visto que os Candidatos possuem plenas 
condições de possuir o conhecimento ou no caso específico da contabilidade pública, a norma a ser 
estudada seria a Lei Federal n 4320/1964 que trata do tema. Recurso NEGADO. 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

Bom Jardim da Serra, 28 de novembro de 2017. 
 

Pedro Luiz Ostetto  
Presidente da Câmara 


