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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LONTRAS – SC 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL01/2015 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

CONTRA A PROVA ESCRITA 

 

1. Questões Comuns: 

Questão nº 07: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO.  

Considere as orações: 

I. Fruta é bom para a saúde. 

II. Lemos bastantes livros durante as férias. 

De acordo com a norma culta: 

A) Somente I está correta. 

B) Somente II está correta. 

 

A alínea I está correta, pois não há artigo antes do sujeito, o que faz com que o 

predicativo do sujeito não seja flexionado. Caso fosse: "A fruta", aí sim, seria BOA para a 

saúde. 

Na alínea II, o “bastante” é um adjetivo. 

Ao contrário de quando atua como advérbio, a palavra “bastante”, quando adjetivo, é 

variável, isto é, pode sofrer flexão de número, e o termo subsequente na oração deverá 

concordar com essa variação. Quando houver dúvida sobre empregá-la ou não no plural, 

faça a substituição pela palavra “suficiente”. Observe: 

 

Já há bastantes brinquedos em seu quarto! 

(Já há brinquedos suficientes em seu quarto!) 

 

Questão nº 08: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Por erro de digitação no enunciado a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 20: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Por erro de digitação da soma a questão será ANULADA. 

 

2. Questões Específicas: 

 

2.1. Assistente Administrativo: 

Questão nº 25: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta. Memorando não é uma prerrogativa 

exclusiva do setor público. 

http://www.brasilescola.com/redacao/memorando.htm 

http://www.brasilescola.com/redacao/memorando.htm
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http://www.portugues.com.br/redacao/a-estruturacao-um-memorando-.html 

 

Questão nº 29: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta dentro dos princípios estabelecidos 

na Constituição de 1988. 

 

Questão nº 32: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão elaborada de forma correta dentro dos princípios estabelecidos 

na Constituição de 1988 e das normas estabelecidas pelo MANUAL DE REDAÇÃO DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/2002. 

 

Questão nº 40: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Um candidato requer a anulação da questão alegando que a mesma não 

se encontra no conteúdo programático do Edital, porém está explícita a palavra Browsers 

e a questão não solicita nenhuma característica ímpar de um determinado software, 

apenas que aponte qual não é um Browser. Outro alega que o Outlook é um Browser, 

porém mesmo que ele possa ser utilizado para navegação na internet, esse software é 

um gerenciador de e-mails e não um browser. 

https://www.microsoft.com/pt-br/outlook-com/ 

 

 

2.2. Contador: 

Questão nº 25: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Segundo a Lei nº 4.320/64: 
“Art. 43 - A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da 
existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida 
de exposição justificativa. 
§ 1º - Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não 
comprometidos: 
I - o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 
anterior; 
II - os provenientes de excesso de arrecadação; 
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou 
de créditos adicionais, autorizados em lei; 
IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que 
juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.” 

A interpretação da Lei nº 4.320/64 referencia-se a autorização legislativa constante na 
LOA – Lei de Orçamento Anual, que autoriza o Poder Executivo a anular parcial ou total 
dotações orçamentárias do orçamento ou créditos ADICIONAIS abertos no orçamento, 
tudo via DECRETO EXECUTIVO. Geralmente esta autorização é prevista em percentual 
(%). 
 

Questão nº 31: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

http://www.portugues.com.br/redacao/a-estruturacao-um-memorando-.html
https://www.microsoft.com/pt-br/outlook-com/


Página 3 de 4 
 

INDEFERIDO. A questão enfatiza e/ou destaque e/ou salienta e/ou ressalta a expressão: 
“segundo o Grupo de Natureza da Despesa”. Tal expressão usualmente utilizada por 
Contador Público e prevista no MCASP, se não vejamos: 

“4.2.4. Classificação da Despesa Orçamentária por Natureza 
A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-
se de: 
a. Categoria Econômica 
b. Grupo de Natureza da Despesa 
c. Elemento de Despesa 
A natureza da despesa será complementada pela informação gerencial 
denominada “Modalidade de Aplicação”, a qual tem por finalidade indicar se 
os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da 
mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas 
respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da 
dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. 
4.2.4.1. Estrutura da Natureza da Despesa Orçamentária 
Os arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320/1964, tratam da classificação da despesa 
orçamentária por categoria econômica e elementos. Assim como na receita 
orçamentária, o art. 8º estabelece que os itens da discriminação da despesa 
orçamentária mencionados no art. 13 serão identificados por números de 
código decimal, na forma do Anexo IV daquela Lei, atualmente 
consubstanciados na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, e 
constantes deste Manual. 
O conjunto de informações que constitui a natureza de despesa 
orçamentária forma um código estruturado que agrega a categoria 
econômica, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento. Essa 
estrutura deve ser observada na execução orçamentária de todas as esferas 
de governo. 
O código da natureza de despesa orçamentária é composto por seis dígitos, 
desdobrado até o nível de elemento ou, opcionalmente, por oito, 
contemplando o desdobramento facultativo do elemento. 
A classificação da Reserva de Contingência bem como a Reserva do 
Regime Próprio de Previdência Social, quanto à natureza da despesa 
orçamentária, serão identificadas com o código “9.9.99.99”, conforme 
estabelece o parágrafo único do art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 
nº 163, de 2001. 
4.2.4.2. Categoria Econômica 
A despesa, assim como a receita, é classificada em duas categorias 
econômicas, com os seguintes códigos: 
Categoria Econômica 
3 Despesas Correntes 
4 Despesas de Capital 
• 3 – Despesas Correntes 
Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, 
diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. 
• 4 – Despesas de Capital 
Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, 
diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. 
Observação: 
É importante observar que as despesas orçamentárias de capital mantêm 
uma correlação com o registro de incorporação de ativo imobilizado, 
intangível ou investimento (no caso dos grupos de natureza da despesa 4 – 
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investimentos e 5 – inversões financeiras) ou o registro de desincorporação 
de um passivo (no caso do grupo de despesa 6 – amortização da dívida). 
4.2.4.3. Grupo de Natureza da Despesa (GND) 
É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características 
quanto ao objeto de gasto, conforme discriminado a seguir: 
Grupo de Natureza da Despesa 
1 Pessoal e Encargos Sociais 
2 Juros e Encargos da Dívida 
3 Outras Despesas Correntes 
4 Investimentos 
5 Inversões Financeiras 
6 Amortização da Dívida” 

 

Questão nº 38: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Por erro de digitação no enunciado da questão, ela será ANULADA. 

 

 

Lontras, 18 de novembro de 2015. 


