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Ato 010/CP/PMAC/001/2016  

 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA 

DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

 

O Senhor Antônio Paulo Remor, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, juntamente 
com a comissão responsável e o Instituto o Barriga Verde tornam público o Julgamento dos Recursos 
Contra Questões de Provas conforme segue: 

 

QUESTÃO 01- Língua Portuguesa (Nível Superior)  
Candidata: 331265 
Alegação: A candidata alega que na afirmativa IV é feito um juízo que extrapola os limites semânticos 
do texto, havendo assim desvirtuamento do que é dito, ou seja, uma espécie de superinterpretação, 
alegando-se coisas que o texto não permite dizer.  
 
Decisão: Banca examina recurso e julga improcedentes as afirmações feitas pela candidata, mesmo 
embasado teoricamente, pois as afirmações não ultrapassam verdadeiramente os limites do texto, 
mas procuram veicular o que está nas suas entrelinhas. Assim a especulação é um expediente válido 
para abordar o que fica além do dito, ou seja, o entredito, que um candidato com nível superior deve 
identificar. Desta forma, podemos também nos embasar teoricamente na teoria da Análise de discurso 
para quem a interpretação perpassa qualquer discurso, pois quando se defronta com seus múltiplos 
aspectos (sociais, históricos, ideológicos, artísticos, etc.) percebe-se que eles não são lineares, mas 
sim velados e imprecisos. Assim: “Não há sentido sem interpretação.” (ORLANDI, 1996, p. 9) Ou: 
“Porque há muitos modos de significar e a matéria significante tem plasticidade, é plural.” (Idem, p. 12) 
Há ainda tendências como o Pós-estruturalismo de Barthes, em que a presença do intertexto, ou seja, 
de outros textos fomentando determinado texto, enriquecendo-o e constituindo-o de sentido. Ou como 
nos diz Ingedore Villaça Koch: “...todo texto é um objeto heterogêneo, que revela uma relação radical 
de seu interior com seu exterior...” (KOCH, 2011, p. 59) Por tudo isto indefere-se o recurso. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
ORLANDI, Eni P. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Petrópolis: Vozes, 
1996.  
KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção do sentido. 10ª ed. São Paulo: Contexto, 2011. 
 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.  
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QUESTÃO 04- Língua Portuguesa (Nível Superior)  
Candidata: 329387 
Alegação: A candidata alega que as palavras “história” e “farmácia” são ao mesmo tempo exemplos 

de ditongo e hiato e neste último caso, haveria de se reconsiderar a resposta da questão. 

Alegação: Apesar de haver certa flexibilização no uso das duas formas, as melhores gramáticas 

consideram o uso de palavras como “história” e “farmácia” um desvio na norma. Há assim aqueles que 

condenem este recurso: “É esta hipótese (resultado da instabilidade dos ditongos crescentes) que 

justifica a possibilidade de separação na translineação defendida nalgumas gramáticas (mas 

condenável por deixar uma vogal isolada, susceptível de se confundir com o artigo)...” (D’Silvas Filho). 

Recurso Indeferido.  

INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA. 

QUESTÃO 06- Matemática (Nível Superior)  
Candidata: 331267, 342777. 
Alegação: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que o conteúdo 
cobrado na questão não foi previsto em Edital, que a questão não é objetiva e que a resposta correta 
seria a alternativa “C) 278”. 
 
INDEFERIDO: Em análise aos recursos, verificamos que estes não procedem. Em relação a utilização 
de custo de produção é habitual no ensino de funções de primeiro e segundo grau, sendo que a 
questão se faz valer do conteúdo de funções de primeiro grau, constante no conteúdo programático. 
Quanto a objetividade levantada pelos candidatos, o enunciado deixa claro que o custo de produção é 
por caixa produzida e também descrimina o valor do custo fixo, desta forma, cabe ressaltar que a 
interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão. Tratando-se da alternativa correta, os 
candidatos equivocaram-se na resolução dos cálculos, que segue: 

Dados do enunciado 

Custo de produção por caixa: R$ 43,00 

Custo fixo diário: R$ 652,00 

Valor de Venda por caixa: R$ 61,00 

Quantidade de caixas produzidas em 5 dias para obter lucro de R$ 5.002,00: ? 

Portanto temos: 

Função custo para 5 dias: , ou seja,  

Função venda:  

Função lucro: , logo: 

 

Como queremos obter lucro de R$ 5.002,00, temos: 
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Portanto a única alternativa CORRETA é a alternativa “D) 459”. Assim, mantemos a questão. 

QUESTÃO MANTIDA 

 

QUESTÃO 07- Matemática (Nível Superior)  
Candidata: 367317 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que um dia tem 24 
horas e que não é possível fazer 4/3 de um dia. 
 
INDEFERIDO: Em análise ao recurso, verificamos que o recurso não procede. Cabe colocar que ao 
citar a referência de um dia na questão, esta referência serve somente de base de cálculo. Segue a 
resolução: 

 

1 dia = 24 horas 

 

4/3 de um dia = 24*4/3 = 32 horas 

 

Portanto a única alternativa CORRETA é a alternativa “C) 32 horas”. Assim, mantemos a questão. 

QUESTÃO MANTIDA 

 

QUESTÃO 13- Conhecimentos Gerais (Nível Superior)  
Candidata: 329387. 
Alegação: O candidato impetrou recurso discorrendo sobre como a febre por Vírus Zila é transmitida e 

quais são os principais sinais e sintomas da doença. A pergunta era: A febre por Vírus Zika é uma 

doença viral aguda, transmitida principalmente por mosquitos, tais como Aedes aegypti. Apresenta 

evolução benigna e os sintomas geralmente desaparecem espontaneamente após 3-7 dias. Com base 

nas orientações do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.  

Decisão: Não há razão para as alegações do candidato, uma vez que só existe uma possibilidade de 
alternativa correta.  

A alternativa correta é a que apresentou a seguinte resposta:  

O principal modo de transmissão descrito do vírus é por vetores, no entanto, está descrito na literatura 

cientifica, a ocorrência de transmissão ocupacional em laboratório de pesquisa, perinatal e sexual, 

além da possibilidade de transmissão transfusional.  

Não existe confirmação de correlação entre a infecção ZIKAV e a ocorrência de síndrome de 

Guíllain-Barré (SGB).  

A zika é considerada uma doença benigna, na qual nenhuma morte foi relatada e autolimitada. 
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As ações de controle são voltadas principalmente na esfera municipal. Quando o foco do mosquito é 

detectado, e não pode ser eliminado pelos moradores de um determinado local, a Secretaria Municipal 

de Saúde deve ser acionada.. 

Referência Bibliográfica: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/perguntas-e-respostas-zika 

INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 14- Conhecimentos Gerais (Nível Superior)  
Candidatos: 364004, 342777. 
Alegação: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a mesma 

não possui resposta correta, das alternativas apresentadas a pergunta de que o estado de Santa 

Catarina possui uma planta símbolo, cujo nome cientifico é Laelia purpurata. Alegam que em plantas, 

as flores são os órgãos reprodutivos das angiospermas (grupo de plantas que têm como principal 

característica a presença de flores e frutos). De forma geral, nós humanos classificamos as plantas de 

acordo com os seus “usos”, seus “serviços” ou suas características. 

No caso de plantas que são cultivadas por sua beleza, chamamos de plantas ornamentais. Assim, o 

termo correto a ser utilizado para a espécie Laelia purpurata seria o de planta ornamental e não o de 

flor, que é um órgão reprodutivo e não uma classificação de uso, serviço ou característica, a não ser 

que a questão solicitasse, por exemplo, a principal atratividade da espécie em questão. Alegam ainda 

que a Flor é a estrutura reprodutora da planta e não um tipo de planta, como colocado na questão.  

Decisão: Não existe razão aos candidatos, visto que só há uma alternativa correta possível. A Laelia 
purpurata é uma planta. Uma espécie de orquídea, que produz rácemos florais que sustentam de 3 a 5 
flores. O período mais comum na produção de flores é nos três últimos meses do ano.  

As flores são de grande beleza, sobretudo quando em conjunto, e são de grande variedade de cores, 
indo do branco puro - a variedade alba, até o púrpura escuro, a que os especialistas dão nomes como 
atro-purpúreas, passando por uma imensa variação de cores e desenhos, sobretudo nas pétalas, 
como venações e manchas. 

A grande beleza da flor é acentuada pelo labelo, de cores muito variáveis e que, de certo modo, 
determina a ordem classificatória das diversas variedades aceitas nos estados em que esta espécie é 
mais cultivada: Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

Não foi a beleza do caule, nem as folhas ou as raízes dessa planta que a fizeram flor símbolo do 
Estado de Santa Catarina. Foi a beleza das suas flores.  

Portanto, a Laelia purpurata não pode ser considerada uma árvore, nem uma espécie de grama ou 
samambaia. No sitio oficial do Governo Catarinense, essa planta é tratada como “Flor Símbolo de 
Santa Catarina”. 

Referência Bibliográfica: http://www.sc.gov.br/simbolos-de-sc  

http://www.orquidario.org/plantames/dez/dezpage.htm  

INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

 

 

 
 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/perguntas-e-respostas-zika
http://www.sc.gov.br/simbolos-de-sc
http://www.orquidario.org/plantames/dez/dezpage.htm
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QUESTÃO 15- Conhecimentos Gerais (Nível Superior)  
Candidata: 331267. 
Alegação: O candidato impetrou recurso discorrendo sobre a questão, alegando que divergências nos 
índices percentuais que serviram de base para a questão. As estatísticas foram baseadas no 
documento “Indicadores Econômicos-Fiscais” de abril de 2016, publicação periódica da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC).  
Alega também que dentro da estrutura da SEF/SC a Diretoria de Planejamento Orçamentário (DIOR) 
que é a responsável pela edição de tal Boletim e que não é a fonte primária das informações 
disponibilizadas neste Indicador de Conjuntura. Apenas consolida e organiza as informações 
econômicas a partir de dados de conhecimento público, cujas fontes primárias são instituições 
autônomas, públicas ou privadas.  
Esse periódico possui a seguinte nota de rodapé em sua primeira página: “NOTA EXPLICATIVA: A 
DIOR não é a fonte primária das informações disponibilizadas neste Indicador de Conjuntura. Apenas 
consolida e organiza as informações econômicas a partir de dados de conhecimento público, cujas 
fontes primárias são instituições autônomas, públicas ou privadas”. Pois bem, no que se refere a 
alternativa 
O requerente justifica que o número de emplacamentos de veículos em SC, segundo a (Fenabrave 
Santa Catarina) o crescimento do emplacamento de veículos cresceu no total 18,46% e não 22,8%. 
Outro dado contraditório é que, quando cita que o acumulado do ano, a retração está em 23,8%, 
sendo que a fonte original nos coloca o resultado total de 23,53%. Por fim, o último dado exigido 
consta que a retração, em 12 meses, supera 30% embora, na realidade, este valor chega apenas em 
20,66%.  
Por último, alega o candidato, que se faz necessário fazer a citação da fonte primária, eliminando 
qualquer dúvida: “Em relação a março de 2015, houve uma queda de 20,66%, conforme levantamento 
da Fenabrave-SC. No total, 13.289 unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões, 
ônibus e motos, foram emplacadas em março de 2016. 

Decisão: Não há razão para a alegação do candidato, o enunciado da questão, explica que os dados 
para sua elaboração, são baseadas nos “Indicadores Econômicos-Fiscais” de abril de 2016, 
publicação periódica da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC). Portanto, não 
pode ser considerado dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave), uma entidade representativa do setor de Distribuição de Veículos no Brasil.  

O boletim “Indicadores Econômico-Fiscais” de Santa Catarina traz dados estatísticos da economia e 
das receitas do Estado. O boletim reúne as mais recentes estatísticas econômicas oficiais, 
abrangendo informações sobre o Produto Interno Bruto (Pib), emprego, balança comercial, produção 
agrícola e industrial, vendas e receitas do comércio, consumo de energia elétrica, consumo aparente 
de cimento, vendas de óleo, inflação e câmbio, e as expectativas de agentes econômicos, entre outros 
indicadores da economia estadual. 

Os indicadores são atualizados periodicamente propiciando o monitoramento do nível da atividade 
econômica presente no Estado, sua comparação com o País e o delineamento das tendências de 
curto prazo da economia. São cerca de 20 indicadores econômicos organizados e divulgados pela 
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. 

Referência Bibliográfica: 
http://www.sef.sc.gov.br/relatorios/dior/boletim-de-indicadores-econ%C3%B4mico-fiscais  

INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

 

 

 

http://www.sef.sc.gov.br/relatorios/dior/boletim-de-indicadores-econ%C3%B4mico-fiscais
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QUESTÃO 19- Legislação (Nível Superior)  
Candidata: 368271, 342777. 
Alegação: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada alegando em síntese que 
a alternativa “C” também estaria correta, pois segundo afirma sua redação está de acordo com o artigo 
51 da Lei Orgânica do Município de Antônio Carlos – Santa Catarina. 

Decisão: Não assiste razão aos recorrentes ao alegar que a questão em análise deve ser anulada, 

isso porque assim como restou divulgado pelo gabarito preliminar somente há uma alternativa correta 
a ser assinalada – mais precisamente a alternativa “D”. 
 
Isso porque a alternativa “C” de fato está equivocada. Através de uma leitura atenta do artigo 51 da Lei 
Orgânica do Município de Antônio Carlos, é possível concluir que o vice-prefeito irá substituir o 
prefeito em caso de impedimento. Por outro lado, o vice-prefeito irá suceder ao prefeito em caso de 
vaga. 
 
 
Referência Bibliográfica 
Lei Orgânica do Município de Antônio Carlos. Disponível em: 
>http://www.antoniocarlos.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/33804/codNorma/4130<. 
 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

 
 

QUESTÃO 26- Assistente Social  
Candidatos: 367317,313132,334740. 
Alegação: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que possui mais 
de uma alternativa a ser assinalada, sendo que o enunciado solicita  que se assinale apenas uma 
alternativa, que se apresenta incorreta. 
 

Decisão: Defere-se o Recurso, pois a questão apresenta mais de uma alternativa a ser assinalada.   

Referência Bibliográfica:  

 LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993. Artigo 16. 

DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO 33- Assistente Social  
Candidatos: 367317 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que possui mais de 
uma alternativa incorreta, sendo que solicita apenas uma alternativa a ser assinalada. 
 

Decisão:  De acordo com o decreto mencionado na questão, a questão está correta, a única 

alternativa a ser assinalada é a alternativa “D”. 

 

Referência Bibliográfica:  

DECRETO Nº 6.135, DE 26 DE JUNHO DE 2007. Artigo 2º, § 1o. 

INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA. 

 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.135-2007?OpenDocument
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Questão 34 – Assistente Social.   
Candidato: 333003 
Alegação: A candidata impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa (A) 
não consta nos documentos citados no Edital 01/2016, sendo que estas informações são encontradas 
somente no documento "Orientações para a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social". As 
demais alternativas estão presentes nos documentos citados no edital, porém só uma das alternativas 
expõe um documento não citado no edital. 
 
Decisão:  Houve equivoco por parte da candidata ao mencionar que não consta no edital a letra A, 
consta no conteúdo programático plano Municipal de Assistência social, não possui bibliografias 
especificas, outras podem ser utilizadas não perdendo o foco que é sobre o Plano  Municipal de 
Assistência Social.  
 
Referência Bibliográfica:  

Orientações para a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social / ORIENTAÇÕES PARA A 

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quadriênio 2010-2013. 

INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA. 

 
Questão 40 – Assistente Social.   
Candidato: 367317 
Alegação: A candidata impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão 40 
fala sobre os dois eixos da vigilância socioassistencial e traz a alternativa \"B\" como incorreta.  
Porém a questão \"C\" também fala sobre os padrões de serviços, que podem ser coletados, por sua 
vez, através de informações e levantamentos socioassistenciais. 
 
Decisão: Como a candidata menciona a questão das informações em levantamentos 
socioassistencias não deixam de ser ações da vigilância socioassistencial, porém a vigilância 
socioassistencial organiza-se em dois eixos distintos:  Eixo da Vigilância de Riscos e Vulnerabilidade 
e Eixo da Vigilância sobre padrões de serviços, a alternativa correta permanece sendo a B. Os 
levantamentos socioassistenciais, estão dentro do Eixo da Vigilância sobre padrões de serviços. 
Deixando claro que a questão solicita o eixo e não as ações. 
 
Referência Bibliográfica:  
http://www.assistenciasocial.al.gov.br/programas-projetos/vigilancia-social. 
 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA. 

 
 
Questão 22- Contador 
Candidatos: 331580, 368271,342777,329387. 
 
Alegação: Candidatos alegam que a questão possui mais de uma alternativa a ser assinalada. 
 
Decisão: Recursos Indeferidos. A Lei 4.320/1964 é clara quando classifica a aquisição de imóveis 
como Inversão Financeira, não somente na descrição das despesas, mas na demonstração da 
classificação econômica: 
Investimentos 
Obras Públicas Serviços em Regime de Programação Especial  
Equipamentos e Instalações 
Material Permanente  
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou 
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Agrícolas 
 
Inversões Financeiras 
Aquisição de Imóveis  
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou 
Financeiras  
Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresa em Funcionamento  
Constituição de Fundos Rotativos  
Concessão de Empréstimos  
Diversas Inversões Financeiras     
 
A classificação da aquisição de um imóvel como Investimento só será permitida quando tal aquisição 
seja EXCLUSIVA para a realização de uma obra, ou seja, a regra é classificação como Inversão 
Financeira, enquanto que a classificação como Investimento é uma exceção e somente poder ser 
adotada quando imprescindível para uma obra pública, o que não foi citado no enunciado. 
 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 23- Contador 
Candidatos: 368271. 
Alegação: Candidato alega que há erro no enunciado da questão.  

Decisão: Ao candidato assiste razão, pois houve um equívoco na elaboração do enunciado da 
questão, onde deveria constar para que fosse assinalada a alternativa que apresentava somente 
Receitas Diversas constou equivocadamente DESPESAS Diversas. Portanto defere-se o Recurso e 
Anula-se a Questão. 
 
DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA 

 
 
Questão 26- Contador 
Candidatos: 368271. 
 
Alegação: Candidato alega que a alternativa A responderia corretamente a questão.  
 
Decisão: Ao candidato não assiste razão, o cronograma previsto na Lei Complementar Federal nº 
101/2000 trata do desembolso mensal, ou seja, trata dos pagamentos (recursos financeiros) 
disponíveis em cada mês para as unidades, enquanto que a previsão da Lei Federal 4.320/1964 é 
sobre o montante da despesa orçamentária autorizado, exatamente o que solicitava o enunciado: 
 
Art. 47. Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com base nos limites nela fixados, 
o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade 
orçamentária fica autorizada a utilizar. 
 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 28- Contador 
Candidatos: 363400, 342777, 329387. 
 
Alegação: Candidatos alegam em síntese que a questão deve ser anulada por não apresentar 
alternativa a ser assinalada.  
 
Decisão: Aos candidatos não assiste razão. Os candidatos equivocam-se ao apresentar os 
lançamentos contábeis, visto que não há sistema contábil específico para Variações Patrimoniais, os 
valores desta demonstração devem ser extraídos do sistema patrimonial: 
  
Registro da baixa do crédito a receber inscrito em dívida ativa 
Natureza da informação: PATRIMONIAL 
D 1.1.1.1.1.xx.xx  Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F) 
C 1.x.x.x.x.xx.xx  Créditos a Receber – Dívida Ativa 
 
 
 O Anexo da Lei Federal nº 4.320/1964 determina a composição de cada Demonstração Contábil e 
consta, EXPRESSAMENTE, que o recebimento da Dívida Ativa será considerado uma Variação 
Passiva na DVP. 
 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 29- Contador 
Candidato: 346086. 
Alegação: Candidato alega que a cobertura de déficits de empresas públicas e autarquias não deveria 
ser classificada como uma subvenção econômica.  
Decisão: Ao candidato não assiste razão, vejamos o que está disposto na legislação vigente: 
 
 Lei Federal nº 4.320/1964: 
 
  Art. 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou 
não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do 
orçamento da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal 
 
  Art. 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, pela inclusão: 
        I - como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das 
receitas e despesas; 
        II - como subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal 
em contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e despesas. 
 
O Anexo da Lei Federal nº 4.320/1964 determina que a cobertura de déficits de empresas públicas 
sejam classificados como subvenções econômicas. 
 
 INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 30- Contador. 
Candidato: 329387. 
Alegação: Candidato alega que ao inserir “em tramitação” no enunciado da questão, a Banca tornou a 
questão duvidosa.  
 
Decisão: Ao candidatao não assiste razão, a menção da palavra em tramitação não altera em nada o 
sentido da afirmativa II, ou seja, o projeto ainda não foi aprovado, independentemente de estar em 
tramitação ou não, somente serão admitidas emendas para projetos APROVADOS, de forma que a 
afirmativa II está correta. 
 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 31- Contador. 
Candidato: 368271. 
Alegação: Candidata alega que a alternativa C estaria incorreta.  
 
Decisão: Vejamos o que dispõe a legislação: 
 
Lei Complementar Federal nº 101/2000: 
 
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:       (Vide Medida Provisória nº 
2.159, de 2001) (Vide Lei nº 10.276, de 2001) 
 
        I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da 
lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 
 
        II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio 
do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição 
 
Podemos perceber que a renúncia de receita deve estar acompanhada da estimativa do impacto 
financeiro no exercício de início de vigência e nos dois seguintes. Deverá estar acompanhada de uma 
das medidas previstas nos incisos I e II, ou seja, PODERÁ demonstrar que a renúncia foi considerada 
na lei orçamentária OU estar acompanhada de medidas de compensação. Concluindo, a renúncia 
poderá estar acompanhada das medidas de compensação, o que torna a alternativa “C” correta.  
 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 21- Professor Licenciatura Plena em Artes. 
Candidato: 368715. 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando: que a alternativa 
apontada como correta pelo gabarito preliminar estaria diferente daquilo que é previsto na meta 7 do  
PNE.  
 
Decisão: Não assiste razão ao recorrente ao alegar, sendo que: 
- a resposta esperada (e certa) é a alternativa “C”. 
- embora na alternativa a alternativa “C” não se apresente “ipsis litteris” a alínea "b", item 7.2, a mesma 
expõe em sua essência e completude, o que está firmado como estratégia pertinente à meta 7 do PNE 
(2014), a saber: qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades. E nisso, não 
descontextualiza, tão pouco dá margem para dúvidas na interpretação da resposta em relação ao 
enunciado da questão, uma vez que a alternativa “A”, “B” e “D” constituem estratégias da meta 4 do 
PNE (2014) que se referem à educação especial. 
 
 
Referência Bibliográfica: 
 
BRASIL. Lei n 13.005, de 25 de junho de 2014. Plano Nacional de Educação.Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm 
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