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ATO 006/2017  

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA  

E GABARITO PRELIMINAR  

DO EDITAL  DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017  

 
A  Presidente do IPREVE - Instituto de Previdência Social do Município de Barra Velha, no  uso 

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

Verde,  tornam público o Julgamento dos Recursos Contra Questões de prova, conforme segue:  

 
Questão 02 – Língua Portuguesa Nível Médio 
Candidatos:  745642; 745049; 774458 
Alegação: em síntese, candidatos alegam que o  gabarito preliminar da questão 2 apontou a letra D, 
como correta  mas deveria ser a letra C. 
DEFERIDO: De fato a questão está com o gabarito inadequado, recurso deferido. O correto seria 

letra C. Ocorreu por erro na hora de grifar o gabarito. As Classes invariáveis são Conjunção, 

Interjeição, Preposição e Advérbio. Portanto, esta Banca decide pela alteração de Gabarito para letra 

C. 

QUESTÃO MANTIDA. GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C”. 

 

Questão 01 – Língua Portuguesa Nível Superior 
Candidatos:  775620; 775620; 739521; 775620; 739521  
Alegação: Candidatos alegam em síntese que o Gabarito apontou de forma equivocada a alternativa 
C) Eufemismo como correta e que a alternativa que corresponderia corretamente ao enunciado da 
questão seria a alternativa B) Metáfora, solicitam anulação da questão.  
INDEFERIDO: Os recursos em análise não fazem com que a questão seja anulada, pois segundo os 

candidatos a figura de linguagem é uma metáfora, mas de fato temos um eufemismo. 

Segundo Othon Garcia (1969) “(...) a metáfora é, em essência, uma comparação implícita, i. e., 

destituída de partículas conectivas (como, do que, tal qual, tal como, assim como) ou palavras que 

ocasionalmente exerçam essa função (parece, lembra, semelha, assemelha-se, dá a impressão de). 

É uma distinção puramente material e didática, que não convém aprofundar porque o “terreno” é 

perigoso, propício a dissertações teóricas mais ou menos inconsequentes. Limitemo-nos ao aspecto 

prático da questão”. 

Já o eufemismo tem como finalidade amenizar uma expressão com o objetivo de suavizar uma 
situação. No caso em tela, a frase de Machado de Assis refere-se na verdade para falar que a 
pessoa vive de esmola, um pedinte. É sabido que dizer que a pessoa viver de esmolas não é algo 
agradável, então a expressão foi amenizada com a intenção de diminuir esse fato desagradável. 
Além disso, a expressão não tem uma comparação para ser uma metáfora, apenas diz que vive de 
caridade, excluindo então a alternativa que diz que é uma metáfora e todas as outras, pois a questão 
referida é eufemismo. 
QUESTÃO MANTIDA.  
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Questão 02 – Língua Portuguesa Nível Superior 
Candidatos:  770363; 775620 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que a alternativa B é a correta, e ainda que a questão 
apresenta mais de uma alternativa correta. Solicitam anulação da questão.  
INDEFERIDO: A questão em análise não deve ser anulada, pois o gabarito em si é a única opção em 
que não há dígrafo.  
Segundo Bechara (2009) “Não há de confundir dígrafo ou digrama com encontro consonantal. 
Dígrafo é o emprego de duas letras para a representação gráfica de um só fonema: passo (cf. paço), 
chá (cf. xá), manhã, palha, enviar, mandar”. 
Dessa forma, só é dígrafo quando há um só fonema, diferente de tranquilo: 
Cuidados na identificação de dígrafos 
“Os grupos qu, gu, sc, xc e xs nem sempre formam dígrafos.” 
QU e GU 
“São dígrafos apenas quando seguidos de e ou i e quando não se pronuncia a vogal u:” 

 queda; 
 guerra; 
 quitanda; 
 guito; 
 …  

Não são dígrafos quando seguidos de a e o ou quando a vogal u é pronunciada:  
 quase; 
 quadro; 
 aquoso; 
 cinquenta; 
 frequente; 
 tranquilo; 
 linguiça; 
 aguentar; 
 … 

Disponível em:  https://www.normaculta.com.br/digrafo/ 
QUESTÃO MANTIDA.  

 
Questão 03 – Língua Portuguesa Nível Superior 
Candidato:  775620  
Alegação:  Candidato alega que A questão nº 3 traz como conhecimento necessário para resolução, 
matéria “não” prevista no edital do concurso público. Vejamos o que dispõe o Edital, acerca das 
matérias passíveis de serem cobradas: LÍNGUA PORTUGUESA. Leitura e interpretação escrita e 
visual. Semântica e figuras de linguagem. Fonologia: ditongos crescentes e decrescentes, orais e 
nasais; tritongo oral e nasal e hiato. Dígrafos e Dífono. Classes morfológicas. Sintaxe do período 
simples e composto. Regras da nova ortografia. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Colocação pronominal. Texto jornalístico e publicitário. Figuras de Linguagem e de 
Pensamento. Ou seja, embora haja previsão da \"Colocação pronominal\", nada se tem acerca de 
\"substantivos\". Diante do exposto, tal questão deve ser anulada. 
INDEFERIDO: O pedido sobre a questão não procede, pois há sim a presença de substantivo no 
conteúdo programático. O substantivo faz parte das classes morfológicas. 

1 Morfologia e Classes Morfológicas 
Na língua portuguesa, a morfologia é uma parte da linguística que estuda as estruturas e/ou a 
formação das palavras. Do grego, a palavra morfologia corresponde a união dos termos “morfo” 
(forma) e “logia” (estudo). 

https://www.normaculta.com.br/digrafo/
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1.1 Classes Morfológicas 

De maneira geral, a morfologia estuda a origem, as derivações e as flexões das palavras, expressas, 
na língua portuguesa, por dez classes morfológicas ou gramaticais de acordo com a função de 
cada. 
Elas são classificadas em: 

 palavras variáveis: substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo e verbo. Elas podem 
variar em gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo e diminutivo) 

 palavras invariáveis: preposição, conjunção, interjeição e advérbio. 
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/morfologia-e-classes-morfologicas/ 
QUESTÃO MANTIDA.  

 
 
Questão 04– Língua Portuguesa Nível Superior 
Candidato:  746023; 743024  
Alegação:  Candidatos alegam que no gabarito preliminar a resposta  apontada como correta foi 
alternativa d) Pleonasmo, e que ao analisar o trecho citado, verifica-se que resta presente a Metáfora 
alternativa A. Alegam ainda que Na questão 4, existem as duas figuras de linguagens: Pleonasmo 
(D) e Metáfora (A), portanto, há duplicidade de respostas. Solicitam anulação da questão 4 por este 
motivo. 
INDEFERIDO: A questão em si não pode ser anulada porque de fato o enunciado pede a figura de 
linguagem do primeiro verso e não dos dois versos. Isto é, no primeiro há a presença do pleonasmo 
e no segundo que vem a metáfora, quando há a comparação. O que ocorreu foi apenas erro de 
interpretação por parte dos candidatos. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 05– Língua Portuguesa Nível Superior 
Candidatos:  738655  
Alegação: candidato alega que o gabarito preliminar da questão Número 05, considerou como 
correta a alternativa B, porém a questão apresenta como verdadeira também a alternativa C, pois as 
conjunções coordenativas recebem diferentes classificações, baseadas nas diferentes relações de 
sentido que elas dão às orações coordenadas, podendo ser aditivas (com valor positivo ou negativo), 
adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. 
INDEFERIDO: A questão referida não pode ser anulada, visto que a conjunção “nem” tem valor 
aditivo, ou seja, relação de adição; que está de acordo com o que é pedido na questão, mesmo que 
dentro de sua classificação tenha a ideia de negativo, mas não há valor negativo e sim unidades 
negativas. Segundo Bechara (1999): 
“Conjunções aditivas – A aditiva apenas indica que as unidades que une (palavras, grupos de 
palavras e orações) estão marcadas por uma relação de adição. Temos dois conectores aditivos: e 
(para a adição das unidades positivas) e nem (para as unidades negativas).”  
Portanto, o valor é sim aditivo, há uma relação de adição e não valor negativo, pois isso está dentro 
da classificação de adição. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/morfologia-e-classes-morfologicas/
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Questão 15- Conhecimentos Gerais Nível Médio 
Candidatos:  739602 
Alegação: A candidata deixa de peticionar nulidade da questão, ou alteração de resultado já 
anunciado, resumindo seu pleito na indagação sobre os motivos pelos quais, no texto que falava 
sobre DETRAN, havia uma pergunta sobre meio ambiente. 
INDEFERIDO: Como se depreende do enunciado da questão, havia um texto para leitura dos 

candidatos e com base nele, foram feitas duas questões. A manchete falava do CONTRAN e a 

regulamentação de legislação, que também envolve controle e combate à poluição, assunto que 

atualmente no Brasil, é da alçada do Ministério do Meio Ambiente. 

QUESTÃO MANTIDA.  

  

 
Questão 11- Conhecimentos Gerais Nível Superior 
Candidatos: 739521;752188;777265;777699  
Alegação: O primeiro candidato pede anulação da questão e alega que o enunciado é de informática, 
sendo assunto já tratado no espaço especifico da prova, conforme o edital, extrapolando assim o 
mesmo assunto. Os demais candidatos apresentam exatamente o mesmo texto em recurso, dizendo 
que a questão possui duas respostas, confundindo URL com ID, desconhecendo portanto seus 
significados e funções. 
INDEFERIDO: A banca se manifesta pela descaracterização de extrapolação de conteúdo alegado 

inicialmente, pois se trata de conhecimentos gerais no quesito informática, atendendo assim as 

exigências do edital. Fica também destacada a confusão das demais recursantes, entre ID e URL, 

como nos links abaixo – FICAM OS RECURSOS INDEFERIDOS E MANTIDA A QUESTAO. Seguem 

os links: http://br.ccm.net/contents/288-o-que-e-um-url 

http://legauss.blogspot.com.br/2013/03/dica-rapida-como-obter-o-ip-partir-de.html 

https://www.significados.com.br/url/ 

QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 12- Conhecimentos Gerais Nível Superior 
Candidatos: 775620;746023;754451;775620;746023;754451 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que a questão deve ser anulada pois o gabarito considerou  
que como sendo todas as alternativas verdadeiras, contestando a veracidade de várias afirmativas. 
INDEFERIDO: A questão foi elaborada e extraída inteiramente do livro “Cartas Extraordinárias, 
Companhia das Letras, 2015, organizado por Shaun Usher e traduzido por Hildegard Feist” e no 
enunciado desta questão o que se destaca é o poder da correspondência. Vamos aos recursos e 
contestações. 1 - A idade de Fidel Castro quando escreveu em inglês ao Presidente Americano, 
fundamentando no ECA, e portanto não era criança mas tinha 12 (14!) anos, vide. Pag.69, (Não há 
ECA nem em CUBA nem nos EUA, que surgiu no Brasil depois do fato, no caso não existe 
correlação); No Livro citado, (p.69), a cópia da carta, com a letra de Fidel Castro. INDEFERIDO. 2 – 
A Carta do Inferno, à George Lusk, chefe do comitê de vigilância na Inglaterra, está condizente com 
o enunciado mas o recursante, entende necessário trazer às minúcias, a área de delimitação 
territorial de atuação deste comitê que investigava a identificação de Jack, o que ultrapassa a 
ponderação lógica. INDEFERIDO. 3 – Patrick Hitler conseguiu ser aceito nas forças Armadas 
Americanas, como são conhecidas em todo o mundo, em todos os países, em todos os idiomas, 
aquelas pertencentes aos Estados Unidos da América do Norte. Conseguiu ingressar depois que sua 
carta foi lida pelo presidente, não existindo outro entendimento ou razão interpretativa que não seja o 
“Presidente Estadunidense”, inclusive no enunciado da afirmativa. INDEFERIDO. 4 – Hitler não 
recebeu a carta que Gandhi lhe escreveu, pois este nunca existiu, e sim Maohandas Karamchand   
Gandhi. Ora, então podemos afirmar que o “Duce”, aliado de Hitler, também não existiu e nesta 
mesma lógica, pode ser que o Hitler que estamos tratando seja o sobrinho de Adolfo. INDEFERIDO. 

http://br.ccm.net/contents/288-o-que-e-um-url
http://legauss.blogspot.com.br/2013/03/dica-rapida-como-obter-o-ip-partir-de.html
https://www.significados.com.br/url/
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5 - Telegrama enviado do Titanic pela White Star Line para o Correio de Londres. A afirmativa é 
correta, conforme as páginas 294 e 295 do livro citado, que contém uma cópia fiel e colorida do 
telegrama. Importante esclarecer que em 14 de abril de 1912, 4 dias depois de sua viagem inaugural, 
o Titanic começou a afundar no meio do Atlântico e numerosos telegramas informaram sobre o 
desastre. O texto (SECRETARIO CORREIO GERAL LDN = SEGURADORAS TÊM MENSAGEM DE 
NOVAYORK QUE VIRGINIAN ESTÁ PERTO DO TITANIC E QUE NÃO HÁ PERIGO DE PERDAS 
HUMANAS = ISMAY) informa claramente o equívoco deste telegrama, enviado DO Titanic, PARA O 
Correio de Londres (do qual havia diversos funcionários a bordo, ATRAVÉS da White Star Line. Por 
isso a importância deste documento, pois se perderam 1517 vidas. INDEFERIDOS OS RECURSOS.  
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 13- Conhecimentos Gerais Nível Superior 
Candidatos: 743024; 743978 ;744641;746961;747273;749725;751417;752188;753624;764000 764010 
;770363 ;775620 ;777265 ;777699. 
Alegação: Candidatos pedem em síntese, anulação da questão sob alegação de que a resposta ao 
enunciado está incorreta como divulgada, eis que o Rei da Suécia é chamado por nome diferente de 
Carlos Gustavo. 
INDEFERIDO: Parece desnecessário esclarecer que a grafia correta do monarca, quando traduzida 

de seu idioma original sofre variações e no Brasil este soberano é chamado e conhecido por Carlos 

Gustavo, por toda a imprensa, canais governamentais e oficiais. INDEFERIDOS OS RECURSOS e 

mantida a questão. Seguem alguns links dos principais e mais respeitados meios de notícia. -   

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-

marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-

marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html 

https://www.efe.com/efe/brasil/cultura/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-

de-bob-dylan/50000241-3121282 

QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 15- Conhecimentos Gerais Nível Médio 
Candidato: 775620  
Alegação: Candidato pede anulação da questão alegando que ainda faltam alguns meses para 
completar dois séculos da revolução pernambucana, que no seu entender, ocorrerá somente em março 
de 2018. Entretanto, em sua própria argumentação traz a data de 6 de março de 1817 como o início da 
eclosão emancipacionista. 

INDEFERIDO: Como se vê, em nada muda o que já foi anunciado, em relação à produção artística 

(Romance) “A Noiva da Revolução”, sendo seu recurso INDEFERIDO e mantida a resposta como 

anunciada preliminarmente. O site oficial do MEC trata da questão com detalhes. 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=48341:tv-escola-produzira-filme-sobre-

revolucao-pernambucana-pela-proclamacao-da-republica 

QUESTÃO MANTIDA 

 

 
 
 
 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan,5a3cace7b2f4f6397a668efafba16c4f8vro80f9.html
https://www.efe.com/efe/brasil/cultura/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan/50000241-3121282
https://www.efe.com/efe/brasil/cultura/rei-da-suecia-entrega-premios-nobel-com-ausencia-marcante-de-bob-dylan/50000241-3121282
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=48341:tv-escola-produzira-filme-sobre-revolucao-pernambucana-pela-proclamacao-da-republica
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=48341:tv-escola-produzira-filme-sobre-revolucao-pernambucana-pela-proclamacao-da-republica


 
 

Concurso Público 01/2017          IPREVE – BARRA VELHA                                         Página 6 de 9 
 

Questão 20 – Advogado. 
Candidatos: 750688; 775620; 738655; 750688. 
Alegação: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, 
que deve ser anulada, pois a assertiva estaria incompleta. 
DEFERIDO: Assiste razão aos recorrentes ao alegar que a questão em análise merece ser anulada. 
Tendo em vista o erro material grosseiro na alternativa B da questão em análise, que foi considerada 
correta pelo gabarito preliminar, mas que apenas fez referência à palavra “orgânica”, enquanto que o 
correto seria “lei orgânica”. Para evitar qualquer prejuízo às partes interessadas, em especial aos 
candidatos que realizaram a prova, diante do erro material presente na assertiva divulgada como 
correta pelo gabarito preliminar considera-se necessário a anulação da referida questão. 
QUESTÃO ANULADA 

 

Questão 22 – Advogado. 
Candidato: 775620. 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que 
há incoerência na sua formulação, que divulgou como alternativa correta a letra B. Diz que a criação 
de Município, embora dependa de lei estadual, terá início mediante representação dirigida à 
Assembléia Legislativa, assinada por no mínimo 100 eleitores residentes e domiciliados na área a ser 
desmembrada, com firma reconhecida. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece ser 
anulada. Em um primeiro momento há de se mencionar que a questão foi formulada tendo por objeto 
o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal de 1988 – sendo que temas envolvendo este 
diploma legal, inclusive acerca da organização político-administrativa do Estado Brasileiro, foram 
devidamente previstos no edital de abertura deste certame.  
O cabeçalho da questão foi claro e objetivo ao indagar o concursando a respeito de qual espécie de 
norma jurídica, lei em sentido estrito, seria necessário para a criação de um novo município. Com 
fundamento no supramencionado parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, a criação de um 
novo município será realizada por Lei Estadual – motivo pelo qual a alternativa B da questão em 
análise esta correta. 
Ao contrário do que foi alegado pelo autor do recurso, não há qualquer incoerência na elaboração da 
questão que foi formulada com matéria prevista no edital e que está de acordo com o texto de lei. 
Também não há qualquer dissonância entre o conteúdo da questão, que abordou apenas um dos 
requisitos para a criação de novos municípios, com o eventual procedimento interno da respectiva 
Assembléia Legislativa (lei estadual não foi objeto da prova). 
Salientasse, por fim, que a questão não pediu qual seria o primeiro requisito formal a ser preenchido 
no processo para a criação de novos municípios, também não fez menção, em qualquer momento, 
que seria um único requisito a ser cumprido. 
Outrossim, a Lei Complementar nº 1, de 9 de novembro de 1967, que é anterior à Carta Magna de 
1988, também estabelece em seu artigo 1º que a criação de municípios dependerá de lei estadual e, 
sendo assim, não há qualquer incongruência ou motivos hábeis a ensejar a anulação da questão. 
Referência Bibliográfica: 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: > 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm <. Acesso em 3 de janeiro de 2018. 
 
Lei Complementar nº 1, de 9 de novembro de 1967. Estabelece os requisitos mínimos de população 
e renda pública e a forma de consulta prévia as populações locais para a criação de novos 
municípios, e dá outras providências. Disponível em: > 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp01.htm <. Acesso em 3 de janeiro de 2018. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 25 – Advogado. 
Candidato: 775620. 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que 
há incoerência na sua formulação, que divulgou como alternativa correta a letra C. Diz que a 
alternativa A está correta, pois em tese estaria de acordo com o disposto no artigo 2º do Decreto-Lei 
n. 4.657, de 4 de setembro de 1942 e que a expressão “automaticamente” deveria ser substituída por 
“na ausência de previsão em lei”. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece ser 
anulada. De fato, a questão foi elaborada tendo por base o Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro 
de 1942 – a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
A alternativa divulgada pelo gabarito preliminar de fato está correta, pois se mostra em consonância 
com o disposto no parágrafo 4º do artigo 1º do supramencionado texto de lei, que assim dispõe: “As 
correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova”. Já a alternativa A está incorreta, pois, a 
teor do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a regra geral é 
a de que a lei revogada não será restaurada quando a lei revogadora perder a sua vigência. 
A lei revogada somente será restaurada, em caso de a lei revogadora perder a sua vigência, quando 
houver expressa previsão legal neste sentido. 
Diante do exposto, não havendo qualquer erro grosseiro na questão em análise não há que se falar 
em sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
Disponível em: > http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm <. Acesso 
em 3 de janeiro de 2018. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 28 – Advogado. 
Candidato: 775620. 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que 
há incoerência na sua formulação, que divulgou como alternativa correta a letra B, mas que a 
alternativa D em tese também estaria correta. Diz que a teor do artigo 207 do Código Civil, também 
se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece ser 
anulada. A questão foi elaborada tendo por base as normas relativas ao instituto da Decadência, 
previstas no Código Civil Brasileiro. A alternativa D de fato está incorreta e, ao contrário do que alega 
o autor do recurso em análise, a regra geral é a de que “salvo disposição legal em contrário, não se 
aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição” – grifo 
nosso. 
Já a alternativa B realmente está correta, pois em consonância com o disposto no artigo 208 em 
cumulação com o artigo 195 do Código Civil, ou seja, “os relativamente incapazes e as pessoas 
jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à 
prescrição, ou não a alegarem oportunamente” – conforme o artigo 208, a mesma regra se aplica à 
decadência. 
Diante do exposto, não havendo qualquer erro grosseiro na questão em análise há que se falar em 
sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: > 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm <. Acesso em 3 de janeiro de 2018. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 30 – Advogado. 
Candidato: 775620. 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que 
há incoerência na sua formulação, que divulgou como alternativa correta a letra C. Diz que o gabarito 
está equivocado, pois os itens I, III e IV estão corretos e que o erro estaria na alternativa III que 
ofende o disposto no artigo 37 da Constituição Federal. Alega que a alternativa B deve ser 
considerada correta, pois elenca os itens II e III como incorretos. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece ser 
anulada. A questão foi elaborada tendo por base os Princípios da Administração Pública e o item III, 
ao contrário do que alegado pelo autor do recurso em análise realmente está correto. 
Isso porque, em consideração ao Princípio da Impessoalidade, sem qualquer afronta ao artigo 37 da 
Carta Magna, a Administração Pública não está proibida de estabelecer discriminações, mas 
somente naquelas que se revelem gratuitas. 
“Seguindo pela ordem apresentada no art. 37, chega-se agora ao princípio da impessoalidade, que 
pode ser traduzido pela obrigação atribuída ao Poder Público de manter uma posição neutra em 
relação aos administrados, só produzindo discriminações que se justifiquem em vista do interesse 
público” (SPITZCOVSKY, 2006, p. 38). 
Sendo assim, a assertiva presente no item III também está correta, não havendo possibilidade de 
troca de gabarito. Diante do exposto, não havendo qualquer erro grosseiro na questão em análise 
também não há que se falar em sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
SPITZCOVSKY, Celso. Direito Administrativo. 8ª ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2006. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 35 – Advogado. 
Candidato: 775620. 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que 
há incoerência na sua formulação, que divulgou como alternativa correta a letra B. Diz que não 
houve previsão da matéria no Edital de Abertura do Concurso Público. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece ser 
anulada. A questão foi elaborada tendo por base o parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição 
Federal de 1988. Aliás, tributos em espécie, o respectivo conceito, natureza jurídica e a respectiva 
classificação foi matéria devidamente prevista no edital de abertura do certame, não havendo que se 
falar em anulação da questão por ausência de previsão da matéria. Vejamos: 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO Conceito. Conteúdo. Natureza. Autonomia. Fontes. 
Relação com o Direito Financeiro. Sistema Constitucional Tributário: Poder de 
tributar. Competência tributária. Capacidade tributária. Legislação tributária: 
vigência no tempo e no espaço. Aplicação. Hermenêutica tributária. 
Interpretação e integração de legislação tributária no Código Tributário 
Nacional. Norma Tributária: Incidência. Vigência. Aplicação. Interpretação. 
Tributos: Conceito. Natureza Jurídica. Classificação. Espécies. Princípios 
constitucionais do Direito Tributário: legalidade, Isonomia. Irretroatividade. 
Anualidade e anterioridade. Proibição de uso de tributo com efeito de 
confisco; Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 170/1983; Lei de 
Execuções Fiscais (Lei Federal nº 6.830/80; Lei Complementar ISS (Lei 
Complementar nº 116/2003);  

 
Diante do exposto, não havendo qualquer incoerência na questão em análise não há que se falar em 
sua anulação pelo que deve ser mantida. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 36 – Advogado. 
Candidato: 743978. 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que 
em consideração ao disposto no artigo 109 do Código Tributário Nacional, os princípios gerais do 
direito privado não são vedados na interpretação da legislação tributária pela autoridade competente, 
motivo pela qual a alternativa D também estaria correta. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece ser 
anulada. 
A questão foi elaborada tendo por base o artigo 108 do Código Tributário Nacional. Sendo assim, 
tratando-se especificamente de Direito Tributário, quando o intérprete da lei, ou ainda a autoridade 
competente, considerar que não existe norma jurídica capaz de regulamentar determinada situação, 
somente neste caso poderá fazer uso de determinados meios de integração da legislação tributária. 
De acordo com o artigo 108 do CTN, deve-se suprimir tais lacunas por meio da analogia (inciso I), os 
princípios gerais do direito tributário (inciso II), os princípios gerais de direito público (inciso III) e a 
equidade (inciso IV). Embora que o rol não seja taxativo, sempre que possível deve-se observar sua 
ordem preferencial. 
Quanto ao artigo 109 do CTN, têm-se que os princípios gerais do direito privado são utilizados 
apenas para “pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e 
formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários”, ou seja, não trata-se de 
modalidade de analogia do direito tributário. 
Referência Bibliográfica: 
Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o sistema tributário nacional e institui normas 
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: > 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm<. Acesso em 3 de janeiro de 2018. 
QUESTÃO MANTIDA 
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