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ATO 008/IPSMN/2014  

 
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA ESCRITA DO EDITAL Nº 

001/2014 DE CONCURSO PÚBLICO 
 

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes, Estado de 
Santa Catarina, juntamente a Comissão de Concurso e o Instituto o Barriga Verde, tornam público as 
decisões dos pedidos de recursos contra as questões e provas escritas aplicadas em 08 de Fevereiro 
de 2015, constam abaixo divulgadas:  

 

Conhecimentos Gerais cargos de Nível Superior 
 
Questão 02 – Língua Portuguesa 
Candidato: 35882, 43574 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui duas 
opções corretas (B e C). 
INDEFERIDO: Não assiste razão aos candidatos, os mesmos não apresentam referência bibliográfica 
que fundamente suas alegações. O enunciado da questão solicita para assinalar a alternativa em que 
o termo destacado é uma oração substantiva subjetiva. A única alternativa a ser assinalada é a letra 
“C” “É claro que tenho medo.” (Ferr. De Castro, in MCP, 128), que é uma oração substantiva subjetiva 
(exercem a função de sujeito), todas as demais são Oração substantiva Direta (exercem a função de 
objeto direto) 
KURY, Adriano da Gama. Novas Lições de Análise Sintática. 9ª Edição. Ed.Atica. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 04 – Língua Portuguesa 
Candidato: 35640 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que figuras de pensamento não 
consta do conteúdo programático. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao candidato o conteúdo programático prevê: “figuras de linguagem”, 
ou seja: “As figuras de linguagem são recursos que tornam mais expressivas as mensagens. 
Subdividem-se em figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras de palavras.” 
KURY, Adriano da Gama. Novas Lições de Análise Sintática. 9ª Edição. Ed.Atica. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 05 – Língua Portuguesa 
Candidato: 35640 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que figuras de pensamento não 
consta do conteúdo programático. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao candidato o conteúdo programático prevê: “figuras de linguagem”, 
ou seja: “As figuras de linguagem são recursos que tornam mais expressivas as mensagens. 
Subdividem-se em figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras de palavras.” 
KURY, Adriano da Gama. Novas Lições de Análise Sintática. 9ª Edição. Ed.Atica. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 06 – Língua Portuguesa 
Candidato: 35640, 35178, 43040 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que o conteúdo “crase” não 
consta no edital.  
INDEFERIDO: Não assiste razão ao candidato o conteúdo programático prevê: “ortografia, classe 
estrutura e formação de palavras”, nos quais se insere o estudo da “crase”. Ortografia é a parte da 
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gramática que trata do emprego correto das letras e dos sinais gráficos na língua escrita. É a maneira 
correta de escrever as palavras.  
Cunha, Celso. Cintra, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5ª Edição. Ed. Lexikon 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 07 – Língua Portuguesa 
Candidato: 43574, 35882 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma está 
incompleta, não definindo se está tratando de concordância nominal ou verbal. 
INDEFERIDO: Não assiste razão aos candidatos que não apresentaram referência bibliográfica que 
fundamente suas alegações. O enunciado da questão é claro e o candidato deve identificar nas 
alternativas a frase que possui erro de concordância, independente de qual tipo de concordância. 
Sendo a única alternativa ser assinalada a alternativa “A”.  Em que o correto é: “Jonas e Claudia têm 
grande chance de aprovação. 
 
Mesmo com o novo acordo ortográfico foram mantidos os acentos das formas de plural do presente do indicativo 
dos verbos "ter" e "vir" (eles têm, eles vêm) e do "porquê" na condição de substantivo (em oposição à forma 
"porque", que funciona como conjunção). 
 
Dessa forma, nada mudou em frases como as seguintes: "Vai pôr [colocar]os livros na estante", "Caminhava por 
[preposição] estradas tortuosas", "Não pôde [passado] ir à reunião ontem", "Hoje ela não pode [presente] sair 
cedo", "Eles têm [plural] medo do futuro", "Ele tem [singular] muita sorte", "Eles vêm [plural] para cá todos os 
anos", "Ele vem [singular] aqui de vez em quando", "Não se sabe o porquê[substantivo]de sua decisão", "Tomou 
aquela decisão porque [conjunção] foi pressionado".  
 
Portanto apenas “A” contempla erro de concordância. 
QUESTÃO MANTIDA  

 
Questão 08 – Língua Portuguesa 
Candidato: 35640, 35178, 43040 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que o conteúdo “crase” não 
consta no edital. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao candidato o conteúdo programático prevê: “ortografia, classe 
estrutura e formação de palavras”, no qual se insere o estudo da “crase”. Ortografia é a parte da 
gramática que trata do emprego correto das letras e dos sinais gráficos na língua escrita. É a maneira 
correta de escrever as palavras.  
Cunha, Celso. Cintra, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5ª Edição. Ed. Lexikon 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 15 – Matemática 
Candidato: 35178 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão não está correta, 
solicitando anulação. 
INDEFERIDO: Em análise ao recurso interposto, verificamos que o candidato se equivocou ao 
considerar que uma milha equivale a 1.760m, uma vez que a milha é equivalente 1.609,344m, embora 
a relação entre elas seja de 0,62137. 
 
Partindo desta relação podemos calcular: 
 

𝑘𝑚 = 𝑚𝑖
0,62137⁄ , onde km é quilômetro e mi é milhas; 
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Sabendo que km é igual a 2,5 km, temos: 

2,5 = 𝑚𝑖
0,62137⁄  

2,5 ∗ 0,62137 = 𝑚𝑖 
1,553425 = 𝑚𝑖 
 
Logo por arredondamento com duas casas decimais, temos: 
𝑚𝑖 = 1,55 
 
Desta forma, 2,5 km equivalem a 1,55 mi. 
 
Portanto a alternativa correta é “C)1,55 milhas”. 
 
Desta forma, INDEFERIMOS o recurso interposto e mantemos a alternativa correta como sendo 
“C)1,55 milhas”. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 21 – Gerais e atualidades 
Candidato: 39867, 35882 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui duas 
alternativas corretas (B e C). 
DEFERIDO: Assistem razão os candidatos, a questão possui duas alternativas corretas, devendo ser 
anulada. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 24 – Gerais e atualidades 
Candidato: 35178 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma está incompleta. 
INDEFERIDO: O nome do Senador é amplamente divulgado e conhecido pela mídia, jornais e revistas, 
que sempre se utilizam apenas de " Renan Calheiros". Ademais, a única alternativa possível para a 
questão seria a alternativa D, e sabendo o candidato o nome completo do senador, também teria 
assinalado a única alternativa possível, qual seja, a D, já que as demais alternativas contém nomes 
totalmente diferentes do dele. 
 O próprio Senado o trata como tal: 
http://www.senado.gov.br/senadores/ 
http://www.senado.gov.br/senadores/mesaDiretora.asp 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 30 – Informática 
Candidato: 43040 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a resposta está incompatível 
com o cabeçalho da mesma. 
DEFERIDO: Assiste razão o candidato, realmente a pergunta traz combinação de teclas quando na 
verdade é uma tecla apenas, "F9". 
QUESTÃO ANULADA 

 
Conhecimentos Específicos cargos de Nível Superior 
 
Questão 03 – Legislação 
Candidato: 35210, 37304 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa C está 
incorreta e que a alternativa D estaria correta. 

http://www.senado.gov.br/senadores/
http://www.senado.gov.br/senadores/mesaDiretora.asp
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INDEFERIDO: O gabarito deve ser mantido na letra D (assinalar a incorreta). 
No entanto, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes, a alternativa 
C está correta conforme o parágrafo único do art. 37, e a alternativa D está incorreta conforme art. 38, 
§ 1º:  
Art. 38 - O aproveitamento de servidor público que se encontre em disponibilidade por mais de 12 
(doze) meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica 
oficial. 
§ 1º - Se julgado apto, o servidor público assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicação do ato de aproveitamento.  
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 06 – Legislação 
Candidato: 39015, 35210, 35882, 43574 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que o enunciado da questão 
estaria incorreto ou incompleto. 
INDEFERIDO: O gabarito deve ser mantido na letra D. 
No entanto, de acordo com o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Quadro Geral dos Servidores 
Públicos Municipais de Navegantes, Lei Complementar N. 11/2003, poderá ocorrer a progressão do 
servidor municipal que sofrer pena de advertência por falta de dedicação ao serviço durante o período 
aquisitivo, visto que tal penalidade não está prevista dentre as elencadas no art. 8º, parágrafo único, 
da referida Lei. 
Os critérios dispostos no art. 8º da Lei independem da questão de estar o servidor em estágio 
probatório, não se podendo confundir com o período aquisitivo para a progressão funcional. 
Ademais, a interpretação da questão faz parte da prova. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 09 – Legislação 
Candidato: 343040 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa C estaria 
correta e o enunciado indicava para assinalar a incorreta. 
INDEFERIDO: O gabarito deve ser mantido na letra C. 
No entanto, de acordo com a Lei Complementar Municipal N. 152/2012, que reestrutura o Instituto de 
Previdência de Navegantes, a alternativa C está incorreta porque o pedido de “vista” não impede que 
os demais Conselheiros profiram seus votos, conforme art. 27, §1º da Lei. A condição de que se 
declarem habilitados para tanto é um complemento ao artigo, mas a questão principal a ser interpretada 
a partir da letra da lei é de que o pedido de vista não impede que os demais Conselheiros profiram os 
seus votos. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 30 – Procurador Autárquico Previdenciário 
Candidato: 43040 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui mais de 
uma alternativa correta. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao afirmar que a alternativa C também está correta. A 
Lei nº 12.462/2011, no § 2º do artigo 1º, estabelece que a opção pelo RDC que constar de forma 
expressa no instrumento convocatório resultará no afastamento das normas contidas na Lei nº 
8.666/93, exceto os casos expressamente previstos na mesma.  

Art. 1º [...] 
§ 2o  A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório e 
resultará no afastamento das normas contidas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
exceto nos casos expressamente previstos nesta Lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 

NAVEGANTES 
EDITAL Nº 001/2014 - NAVEGANTESPREV 

 
Veja-se que a afirmação da alternativa C é precisa e delimita o tema aos casos em que a opção pelo 
RDC constar expressamente no instrumento convocatório. Nesse caso, a norma é expressa: afasta-se 
a aplicação da Lei nº 8.666/93. Por outro lado, está absolutamente errado dizer que a Lei nº 8.666/93 
tem aplicação subsidiária no caso precisamente descrito, qual seja, quando a opção pelo RDC constar 
expressamente no instrumento convocatório. 
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 31 – Procurador Autárquico Previdenciário 
Candidato: 43040 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui duas 
alternativas incorretas. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao afirmar que a alternativa A também está incorreta, 
apresentando-se, também, como resposta adequada ao enunciado. O enunciado da questão pede 
indicar a afirmação em desacordo com a Lei nº 8.429/1995.  
A afirmação contém duas partes/hipóteses, separadas conjunção e. 
Na primeira diz-se que "A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência 
de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento" conforme previsão do artigo 21, 
inciso I e a segunda afirma que "A aplicação das sanções previstas nesta lei independe... da aprovação 
ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas", 
conforme preconizado no inciso II do mesmo dispositivo.  

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 
I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de 
ressarcimento; (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009). 
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo 
Tribunal ou Conselho de Contas. 

Portanto, a alternativa A está em perfeita consonância com a legislação vigente. 
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 41 – Procurador Autárquico Previdenciário 
Candidato: 43040 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o conteúdo “súmula 232 do 
STJ não encontra-se no edital. 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao afirmar que a Súmula 232 do STJ - objeto da 

alternativa B da questão, a qual não é a resposta correta - não está contemplada no edital. O edital de 

Abertura do Concurso, ao estabelecer o conteúdo programático dispõe expressamente, ao tratar do 
cargo de Procurador Autárquico Previdenciário: "*Integram o conteúdo de todas as matérias a 
legislação pertinente, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais." (Disponível em: 
<http://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/195/edital-01_2014-navegaprev-pdf_114.pdf>, página 24, 
acesso em 13/02/2015, às 10:57h)  
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 42 – Procurador Autárquico Previdenciário 
Candidato: 43040 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o conteúdo “súmula 484 do 
STJ não encontra-se no edital. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao afirmar que a Súmula 484 do STJ - objeto do item I 

da questão, a qual não é a resposta correta - não está contemplada no edital. O edital de Abertura do 

Concurso, ao estabelecer o conteúdo programático dispõe expressamente, ao tratar do cargo de 
Procurador Autárquico Previdenciário: "*Integram o conteúdo de todas as matérias a legislação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12120.htm#art1
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pertinente, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais." (Disponível em: 
<http://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/195/edital-01_2014-navegaprev-pdf_114.pdf>, página 24, 
acesso em 13/02/2015, às 10:57h)  
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 44 – Procurador Autárquico Previdenciário 
Candidato: 43040 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa indicada como 
correta está incorreta. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente. O enunciado da questão é claro e objetivo ao solicitar 
do candidato a indicação da alternativa incorreta. Conforme argumentou a recorrente, a alternativa B 
está incorreta, sendo que esta foi considerada a resposta adequada pelo gabarito. De tal sorte, não há 
reparos a fazer. 
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 47 – Procurador Autárquico Previdenciário 
Candidato: 43040 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma foi mal elaborada, 
evidenciando confusão de ideias. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente. A questão retrata o contido artigo 19, § 1º, inciso IV da 
LC nº 101/2000 (LRF). A expressão "custeadas com recursos provenientes" consta expressamente na 
norma, conforme segue: 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com 

pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder 
os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
[...] 
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão 
computadas as despesas: 
[...] 
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos 
provenientes: 

a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 
b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art. 201 da Constituição; 
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, 
inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit 
financeiro. (Grifamos) 

Portanto, além inexistir qualquer impropriedade na formulação da questão, a utilização da expressão 
citada pela requerente era absolutamente necessário para bem delimitar o tema. 
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 16 – Técnico Administrativo Financeiro 
Candidato: 43574 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o art. 23 da Lei 12.846/2013 
prevê suspensão das atividades da empresa ligadas ao Poder Público. 
INDEFERIDO: O Recurso NÃO merece prosperar visto que o(a) candidato(a) equivocou-se na 
interpretação das afirmativas. A afirmativa nº III apresenta o seguinte texto: Suspensão ou Interdição 
parcial de suas atividades. 
Primeiramente cabe analisar o artigo apresentado como embasamento do recurso (art. 23) que não 
trata do tema sanções, somente faz menção sobre Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201§9
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Pode-se entender que o candidato quis reportar-se ao artigo 19 que menciona a possibilidade de 
Suspensão parcial das atividades, mas tal sanção deve ser requerida em ação proposta junto ao Poder 
Judiciário, enquanto que o enunciado foi claro ao solicitar sanções na esfera administrativa. 
Diante do exposto, o recurso não merece provimento e o gabarito deve ser mantido na letra A. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 25 – Técnico Administrativo Financeiro 
Candidato: 35636 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, solicitando anulação da mesma e cita como 
argumento o fato de que a alternativa apresentada como resposta não estaria Incorreta. 
DEFERIDO: O Recurso MERECE provimento uma vez que, por erro de redação da alternativa D a 
questão não apresentou nenhuma afirmativa que responda ao enunciado. 
Diante do exposto, o recurso MERECE DEFERIMENTO. 
QUESTÃO ANULADA 

 

Questão 37 – Técnico Administrativo Financeiro 
Candidato: 37561 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o art. Parágrafo 1º da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 prevê o prazo de dois dias para Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte apresentarem comprovante de regularização fiscal. 
INDEFERIDO: O Recurso NÃO merece prosperar visto que o(a) candidato(a) utilizou legislação 
desatualizada para embasar o pedido. 

A Lei Complementar Federal nº 147/2014 de 07/08/2014 alterou o referido artigo, passando a 
constar com a seguinte redação: 

“Art. 43.  ........................................................................ 
§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
Diante do exposto, ressalvando que a alteração da legislação ocorreu anterior à publicação do Edital 
de abertura do concurso (cerca de quatro meses antes) e o fato de que uma das obrigações dos 
candidatos é utilizar material atualizado para o estudo, o recurso não merece provimento e o gabarito 
deve ser mantido na letra B. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 12 – Técnico Administrativo Previdenciário 
Candidato: 35210 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa correta seria a 
letra D e não A conforme gabarito. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente. Os analfabetos são inelegíveis para cargos políticos 
conforme prescreve o artigo 14, § 4º, mas os maiores de setenta anos são elegíveis. Dessa forma, a 
afirmação do item III está incorreta. 
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 13 – Técnico Administrativo Previdenciário 
Candidato: 35210 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma possui duas 
alternativas corretas (B e D). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp123.htm#art43§1.
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INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente. O número de vereadores nos municípios é definido em 
função da quantidade de habitantes do mesmo, conforme artigo 29, inciso IV, alíneas a até x da 
Constituição Federal. A alternativa B afirmou incorretamente que tal definição se dá em relação ao 
eleitorado.  
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 16 – Técnico Administrativo Previdenciário 
Candidato: 35882 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não está correta. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente. O enunciado da questão é claro e objetivo e indaga 
sobre as penalidades aplicáveis na esfera administrativa segundo a Lei nº 12.846/2013 (Lei 
Anticorrupção). O artigo 6º da mencionada lei autoriza apenas as punições indicadas nos itens I e II na 
esfera administrativa. A outra (item III) poderá ser imposta por condenação judicial. 
Por outro lado, diga-se de passagem, mesmo que a argumentação do recorrente pudesse ser admitida, 
o item III não estaria correto, já que a Lei nº 8.666/93 não prevê a penalidade de suspensão ou 
interdição parcial de atividades, mas apenas suspensão temporária de participar de licitações. 
Evidentemente há grande diferença entre ambas, vez que a suspensão ou interdição de atividades 
veda qualquer tido de contratação, seja com particular ou com órgãos públicos.  
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 18 – Técnico Administrativo Previdenciário 
Candidato: 35882 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não está correta. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente. Os atos de improbidade administrativa que atentam 
contra os princípios da administração públicas estão descritos no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 
Grifamos 

[...] 

As sanções, para tanto, estão previstas no artigo 12, III da mesma lei: 
Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do fato:         (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009). 
[...] 
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de 
até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de três anos. 

Veja-se que a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio não consta do 
dispositivo mencionado.  
O inciso I do artigo 12 trata das sanções para os casos de atos administrativos que importam 
enriquecimento ilícito, os quais estão previstos no artigo 9º da Lei.  
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 21 – Técnico Administrativo Previdenciário 
Candidato: 39015, 35882 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando: Recurso 1 - Que além da 
alternativa C, a alternativa B também está correta; Recurso 2 - Que nenhuma alternativa está correta. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12120.htm#art1
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INDEFERIDO: Parecer 1 - Não assiste razão ao recorrente. A alternativa B está incorreta, pois não é 
somente no caso dos Professores que se admite a acumulação de aposentadorias. Os profissionais 
da saúde também estão autorizados a tanto, bem como os cargos eletivos e em comissão conforme 
previsto na Constituição Federal: 

Art. 40. [..] 
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do 
art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos 
e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998). Grifamos 

 
Art. 37. [...] 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 

Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
 
Parecer 2 - Não assiste razão ao recorrente. O enunciado da questão é claro e objetivo. Indaga: 
...segundo as regras constitucionais... 
Pois bem, a alternativa A está errada porque a Constituição não veda a acumulação de pensões com 
aposentadoria. 
A alternativa B está incorreta, pois não é somente no caso dos Professores que se admite a 
acumulação de aposentadorias. Os profissionais da saúde também estão autorizados a tanto, bem 
como os cargos eletivos e em comissão conforme previsto na Constituição Federal: 

Art. 40. [..] 
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do 
art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos 
e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998). Grifamos 

 
Art. 37. [...] 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 

A alternativa C está correta porque a Constituição não veda a acumulação de pensões. 
A alternativa D está incorreta porque o § 10º do artigo 40 da Constituição Federal tem como regra a 
vedação da acumulação de aposentadorias. 
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 27 – Técnico Administrativo Previdenciário 
Candidato: 35243, 35178 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a resposta correta seria a 
alternativa C. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art37%C2%A710
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc34.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art37%C2%A710
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc34.htm#art1
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INDEFERIDO: Não assiste razão aos recorrentes. Aplica-se à questão a regra de transição prevista no 
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003: 

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo 
art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, 
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação 
desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à 
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, 
na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição 
contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as 
seguintes condições: 
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; 
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e  
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 
aposentadoria. 

A alternativa A está correta porque a publicação da referida emenda se deu em 31/12/2003, e entrou 
em vigor nesta data.  
A alternativa B está incorreta porque o inciso III do dispositivo acima citado exige vinte anos de serviço 
público. 
As alternativa C e D estão corretas conforme o inciso IV do dispositivo acima. 
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 29 – Técnico Administrativo Previdenciário 
Candidato: 35882 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não está correta. 
DEFERIDO: Assiste razão ao recorrente. A alternativa foi colocada sem considerar a exceção prevista 
no §º 1 do artigo 12. A norma da Portaria MPS nº 154, de 16/05/2008, é expressa:  

Art. 12. A CTC só poderá ser emitida para ex-servidor. 
§ 1º Na hipótese de vinculação do servidor ao RGPS por força de lei do ente 
federativo, poderá ser emitida a CTC relativamente ao período de vinculação ao 
RPPS mesmo que o servidor não esteja exonerado ou demitido do cargo efetivo 
na data do pedido. 

Então, quando um ente federativo extinguir o regime próprio determinando a vinculação de seus 
servidores ao RGPS, o servidor poderá ainda no exercício do cargo obter a certidão do RPPS. 
Ante o exposto, DEFERE-SE para ANULAR a questão. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 34 – Técnico Administrativo Previdenciário 
Candidato: 35882 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa correta é a B. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente. A questão indaga sobre quem é dependente, e não 
trata da comprovação de dependência econômica. São coisas distintas. Veja-se o art. 8º da LC 
Municipal nº 99/2011: 

Art. 8º São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 
dependentes do segurado: 
I - o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 
condição, menor de vinte e um anos ou inválido; 
II - os pais; ou 
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. 

Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 35 – Técnico Administrativo Previdenciário 
Candidato: 35178 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
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O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa B não é 
completamente correta. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente. A questão indaga sobre as parcelas que a Lei 
Complementar Municipal nº 99/2011 exclui expressamente da remuneração de contribuição. E o artigo 
17 traz tal previsão no inciso VII. 

Art. 17 Entende-se por remuneração de contribuição o valor constituído pelo vencimento 
do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei 
e dos adicionais de caráter individual, excluídas: 

[...] 
VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; Grifamos 

A previsão do § 1º constitui opção do servidor, ou seja, enquanto ele não fizer a opção a verba é 
excluída expressamente. Portanto, indubitavelmente a lei prevê a exclusão da referida verba. Assim, 
n]ao é incorreto dizer que a referida lei exclui expressamente, porque verdadeiramente o faz. 
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 46 – Técnico Administrativo Previdenciário 
Candidato: 35882 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma não está correta. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente. De fato há exceções à regra. Contudo, a questão 
indagou sobre a regra geral, a qual se encontra prevista no artigo 57, caput, da Lei nº 8.666/93.  

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:  
[...] 

Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 47 – Técnico Administrativo Previdenciário 
Candidato: 39015 
O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que no enunciado da mesma 
não fica claro para qual caso específico independe de carência. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente. O enunciado é claro e objetivo e indaga, à luz da Lei 
nº 8.213/91, o benefício que não exige carência dentre os ali elencados. O tema é tratado nos artigos 
26 e 27 da menciona Lei, que dispõe:  

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 
depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:  
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;  
II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 
180 contribuições mensais. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994) 
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 
I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente; (Redação dada 

pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)  (Vide Medida Provisória nº 664, de 2014) (Vigência) 
Ante o exposto, indefere-se o pedido mantendo-se a questão e o gabarito divulgado. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 48 – Técnico Administrativo Previdenciário 
Candidato: 40126, 35882 
Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa B é a 
correta. 
DEFERIDO: Assiste razão ao recorrente. O gabarito foi divulgado incorretamente indicando a 
alternativa D, quando na verdade a alternativa correta é alternativa B, haja vista que o item II está 
incorreto em desacordo com o § 3º do artigo 10 da Lei nº 12.527/2011. 

Art. 10. [...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8870.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv664.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv664.htm#art5
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§ 3o  São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da 
solicitação de informações de interesse público. 

Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido para alterar o gabarito da alternativa D para correta a 
alternativa B. 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

 
 
 
CONTRA PROVA ESCRITA 
Técnico Administrativo Previdenciário 
Candidato: 41929 
A candidata impetrou recurso sobre a aplicação da prova escrita alegando que no dia alguns fatos 
contrários e irregulares ao edital foram acometidos pela Banca, solicitando anulação do concurso. 
INDEFERIDO: 
1. A candidata alega que AS INSTRUÇÕES DAS PROVAS NÃO FORAM LIDAS OU EXPLICADAS PELOS 

FISCAIS, SOMENTE DESCRITAS UM PEQUENO AVISO NO QUADRO, sem relatar sobre como seria o 
preenchimento dos gabaritos. Ademais, os Fiscais MANDARAM QUE OS CANDIDATOS LESSEM O QUE 
ESTAVA NO QUADRO E NA PROVA, QUE NÃO FARIAM EXPLICAÇÕES, que a sala ficaria em silêncio. 
As instruções contidas no cartaz da sala e na folha de instruções da prova são as mesmas que constam do 
edital, apenas repedidas de forma resumida, não sendo nenhuma delas novidade para quem se inscreveu, 
leu e concordou com as normas do edital, não sendo necessária maiores explicações dos fiscais. 

 

2. A candidata alega “INÍCIO DA PROVA PARA OS CANDIDATOS EM . DIFERENTES”. Não assiste razão 

à candidata, em ata de sala de provas constam como início da prova às 14h10min, As provas só 

iniciaram com a entrega de todo o material aos candidatos. O tempo gasto para distribuição do 

material foi compensado no final, ficando todos os candidatos com o tempo de 4 horas de prova, 

conforme edital.  
 

3. A candidata questiona a ENTRADA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NAVEGANTES, COM SUA RÚBRICA ATRÁS DE CADA GABARITO DE RESPOSTA. A candidata 
resta equivocada nas suas alegações, as “pessoas” que entraram em sala de provas foram 
acompanhadas por membro do IOBV responsável pela aplicação das provas, e foi explicado que 
tratava-se de membros da Comissão Municipal de concurso, comissão constituída através de 
portaria que consta do edital, com a função de fiscalizar o concurso. Em sala as pessoas foram 
apresentadas aos candidatos e foi explicado que a rubrica nos cartões era apenas mais uma 
medida de segurança e solicitou-se se algum candidato tinha alguma objeção. Na sala da 
candidata em ata de sala não consta nenhuma objeção sendo rubricado todos os cartões, inclusive 
o da requerente que não se manifestou contrária na ocasião. Esta decisão de rubricar os cartões 
foi tomada em reunião da comissão e constada em ata. Ainda na mesma reunião decidiu-se que a 
comissão também acompanhará a correção dos cartões no dia 20/02/2015, sendo que o malote e 
envelopes de provas permanecem lacrados, conforme lacrados no dia da prova e só serão abertos 
na presença da comissão de concurso que cumpre seu papel de fiscalizadora do certame. 

 

4. Alega ainda a candidata que: - ENTREGA DE 02 CADERNOS DE PROVAS COM 02 GABARITOS 
DIFERENTES, contendo o primeiro 20 questões e o segundo 30 questões, TOTALIZANDO 50 
QUESTÕES no total. Porém, como era sabido pela Requerente, para o cargo de Técnico 
Administrativo Previdenciário – ENSINO SUPERIOR a prova deveria ser de 80 questões, sendo 
prejudicada com esta feita, já que a proporção de questões diminuiria, aumentando o valor de cada 
questão, não observando o Edital publicado. Ademais, incluíram questões de matemática não 
descritas no Edital. Novamente não assiste razão à candidata, todos os candidatos receberam um 
caderno de questões composto de uma prova (01) com 30 questões de conhecimentos gerais e 
uma prova (02) com 50 questões de conhecimentos específicos totalizando 80 questões conforme 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 

NAVEGANTES 
EDITAL Nº 001/2014 - NAVEGANTESPREV 

 
prevê o edital. Caso as provas da candidata não continham essas quantidades de questões a 
mesma poderia se manifestar e seria substituído suas provas e constado em ata de sala, o que 
nada consta. Tanto a folha de instruções como o edital tem essa previsão: 

 

8.6.12   Na hipótese de serem verificadas falhas de impressão no caderno de questões, o coordenador do local de prova, 
antes do início da prova, diligenciará no sentido de: 

a) substituir os Cadernos de questões defeituosos; 

b) proceder, em não havendo número suficiente de cadernos para a devida substituição, a leitura dos itens onde ocorreram 
falhas, usando, para tanto, um caderno de questões completo. 

c) estabelecer prazo para compensação do tempo usado para regularização do caderno, se a ocorrência verificar-se após o 
início da prova. 

 

4.1. Quanto a alegação das questões de matemática não constarem no edital, não assiste razão pois o 

edital é claro: 

 

.2.2. Escolaridade: Ensino Superior 
, 

Cargos Tipo Prova Disciplinas 
Número 

de 
questões 

Valor de 
cada 

questão 

Total 
Nota por 

Disciplina 

Todos de 
nível superior 
 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 10 

0,10 3,00 
Matemática 10 

Gerais e Atualidades 5 

Informática 5 

Conhecimentos 
Específicos 

Legislação 10 

0,14 7,00 Conhecimentos técnicos 
profissionais 

40 

  Total 80  10,00 

 

5. A candidata alega também que foram os candidatos levados a ERRO, já que foram entregues 
dois cadernos de provas, o primeiro identificado como CADERNO DE PROVA 1, e o segundo 
identificado como CADERNO DE PROVA 2, incluindo dois gabaritos distintos e separados por 
folhas isoladas.  A prova elaborada de forma isonômica para todos os candidatos seguiu o que 
estabelece o edital bastando atenção dos candidatos. As provas já foram entregues 
identificadas com o número da prova, inclusive os cartões, já foram marcados com o número 
correto da prova, assim como o número de controle do candidato, evitando que este cometesse 
erro ao preencher seu número de controle ou número de sua prova. Portanto os cartões estarem 
“marcados” com o número da prova foi um facilitador para o candidato. 

E ainda conforme o edital: 
 

8.6.18. O correto preenchimento do cartão resposta é de total responsabilidade do candidato, não sendo 
responsabilidade do fiscal de sala alertá-lo das incorreções. 

 
Havia apenas um único caderno de questões, o qual era composto pela prova 01 de conhecimentos 

gerais e o da prova 02 de conhecimentos específicos, somando os dois 80 questões. Sendo um cartão para cada 

prova, somando os dois 30 questões, ressaltamos que ambos aas provas e cartões estavam identificadas 

visivelmente com o número da prova, o que era perfeitamente claro. 

Face ao exposto indefere-se o recurso. 

Navegantes, 19 de fevereiro de 2015 

JAN ULLRICH 
Diretor Presidente do NAVEGANTESPREV 


