
 

Página 1 de 11 

 

Belo Horizonte, 11 de Dezembro de 2019. 
 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito Provisório. 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à divulgação do 
Gabarito provisório das provas objetivas de múltipla escolha, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital - 
01/2019. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO Nº 02. RECURSO INDEFERIDO. Ao invertemos a frase, sem partícula 
apassivadora, a frase fica “Casa é vendida”. Dessa forma, nota-se a necessidade de concordância do verbo com o 
elemento que é vendido. 
 
Maiores informações, consultar as Gramáticas Normativas da Língua Portuguesa na matéria Concordância Verbal. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO Nº 07. RECURSO INDEFERIDO. A referida questão encaixa-se em "leitura e 
interpretação de textos diversos" e em "denotação e conotação". Para responder à questão, o candidato deveria 
interpretar o enunciado e saber o significado da palavra "pejorativo", ou seja, interpretar o seu sentido denotativo 
no texto que, nesse caso, era o próprio comando da questão. Após identificar o solicitado, novamente o candidato 
deveria interpretar os textos seguintes, dessa vez em forma de alternativa, e resolvê-la. Ressalta-se que "texto" é 
um conjunto de palavras, frases e/ou símbolos encadeados que permitem interpretação e transmitem uma 
mensagem. Também destaca-se que "pejorativo" é uma palavra ou expressão que possui sentido desagradável. 
Sendo assim, o requerido na questão reclamada era interpretação de texto, que teve como gênero formal global a 
própria "questão" da prova. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO Nº 09. RECURSO INDEFERIDO. Vale lembrar aqui que a concordância 
solicitada é a nominal (entre os pronomes), porém o verbo também direciona tal concordância. Para a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, são aceitáveis as duas formas abaixo para este caso: 
 
Fui eu que abri a porta da geladeira. 
Fui eu quem abriu a porta da geladeira. 
 
Para maiores esclarecimentos, consultar as Gramáticas Normativas da Língua Portuguesa ou 
https://www.google.com/amp/s/guiadoestudante.abril.com.br/blog/duvidas-portugues/fui-eu-quem-fiz-ou-fui-eu-quem-

fez/amp/. 
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PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO Nº 10. RECURSO INDEFERIDO. Para uma conjunção ser classificada como 
coordenativa, a mesma deve participar de períodos compostos com relação de coordenação, ou seja, 
independência. No período da alternativa “D”, as orações podem ser separadas em “Tentei não me atrasar” e “Não 
consegui (não me atrasar)”. Vale ressaltar que a repetição contida nos parênteses se faz necessária na separação 
das orações e foi omitida no período composto por motivo de coesão. Já a oração da alternativa “C” não que é 
ligada pela conjunção “embora” não permite tal separação. As duas alternativas referidas, no entanto, possuem 
sentido de contrariedade, de oposição. 
 
Consultar as Gramáticas Normativas da Língua Portuguesa no item “conjunções” ou “períodos compostos”. 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO Nº 12. RECURSO INDEFERIDO. A questão aborda os conceitos de arranjo 
e combinação, conteúdo da análise combinatória. Analisando a questão temos: 
Cn,p = Combinação n, p a p. 
An,p = Arranjo n, p a p. 
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Assim, temos como opção correta letra “C”  
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO Nº 15. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Analisando a 
questão temos: 
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A resposta correta para a questão não foi apresentada nas alternativas. Portando a mesma deve ser anulada.  
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO Nº 16. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Analisando a 
questão temos: 
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Não foi utilizado √3 na questão. Portando a mesma deve ser anulada. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 04, QUESTÃO Nº 31. RECURSO INDEFERIDO. A alternativa “D” faz parte de um dos 
benefícios de utilizar o armazenamento em nuvem, está subtendido que ao transferir os arquivos para a nuvem o 
usuário libera espaço no seu ambiente local, se o usuário está com pouco espaço localmente ele transfere os dados 
para a nuvem e resolve o problema.  
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 04, QUESTÃO Nº 38. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  A Anulação 
procede pelo fato de que o comando < precisa do Shift pressionado, e ao selecionar uma frase ou palavra e digitar 
Ctrl + Shift + < ou > ele diminui e aumenta respectivamente, portanto existem duas alternativas corretas.  
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 05, QUESTÃO Nº 01. RECURSO INDEFERIDO. Primeiramente, reconhece-se um equívoco 
de digitação na afirmativa II que trouxe como redação o termo “O recurso de humor o texto” em vez de “O recurso 
de humor DO texto”. Tal equívoco, porém, em nada prejudica a interpretação geral da afirmativa, pois é facilmente 
identificado e cognitivamente corrigido pelos candidatos no ato da leitura. O erro citado, portanto, não anula a 
questão, visto que, sensatamente, as afirmativas deveriam ser analisadas como corretas ou erradas mediante à 
interpretação do texto e, de maneira alguma, tratava-se de uma “pegadinha” para excluir os candidatos do certame. 
 
Sendo assim, afirma-se que o item I está correto, pois a tirinha possui balão de fala e balão de pensamento, ou seja, 
indicativos diferentes. No item II e III, tem-se afirmativas também corretas, pois o personagem, que está lendo um 
livro específico sobre peixes, parece animado ao ter um novo peixe, portanto há uma quebra de expectativa no 
último quadrinho, quando Garfield está com a barriga inchada, demonstrando que devorou o peixe. Na última 
alternativa, porém, temos uma inadequação quanto à interpretação textual, pois percebemos a quebra de 
expectativa justamente através da linguagem não verbal citada anteriormente (o gato de barriga inchada e deitado, 
como se estivesse indigesto. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 05, QUESTÃO Nº 02. RECURSO INDEFERIDO. Na alternativa “B”, como figura de 
linguagem, tem-se a “comparação” ou “símile”, pois nota-se claramente a partícula comparativa “como”. 
 
Na alternativa “D”, por sua vez, há sinestesia (mistura indicativa dos sentidos humanos) e também uma 
“metonímia”, pelo locutor ter se apaixonado pelo locutário e não somente pelos olhos. 
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Para maiores esclarecimentos, consultar materiais de Estudo da Literatura ou Gramáticas no item “Figuras de 
Linguagem” ou “Figuras de Estilo”. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 05, QUESTÃO Nº 04. RECURSO INDEFERIDO. Nas orações reduzidas, os verbos fazem o 
papel da oração desenvolvida, portanto, essas ganham os nomes dos verbos segundo a sua função nominal. 
 
Na letra “A” e “B”, tem-se oração reduzida de gerúndio, relacionada aos verbos “gritando” e “correndo”, 
respectivamente. Na alternativa “C”, há oração reduzida de infinitivo direcionada pelo verbo “terminar”. A única 
alternativa que possui oração reduzida de particípio é a indicada no gabarito relacionada com o verbo “terminado”. 
 
Para maiores esclarecimentos, consultar as Gramáticas Normativas da Língua Portuguesa em “orações reduzidas”. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 05, QUESTÃO Nº 05. RECURSO INDEFERIDO. “Jonas” é vocativo, termo de chamamento, 
está deslocado da oração por vírgula, conforme regras gramaticais. Outra regra gramatical é que não se separa 
sujeito do predicado por vírgula. 
 
Maiores informações nas Gramáticas Normativas da Língua Portuguesa em “termos da oração”. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 05. QUESTÃO Nº 07. RECURSO INDEFERIDO. O advérbio “imediatamente” pode ser de 
modo ou, como no contexto, de tempo, significando “sem demora”, “agora”. As classificações de muitos termos da 
língua portuguesa precisam ser contextualizados para que a classificação seja constatada. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 05, QUESTÃO Nº 09. RECURSO INDEFERIDO. O verbo “aspirar” no sentido de almejar 
precisa da preposição. O verbo “assistir” no sentido de presenciar, de ver, precisa da preposição. O verbo “namorar” 
não requer nenhum elemento de ligação. O verbo “visar” no sentido de “dar visto” também não precisa de nenhum 
elemento de ligação, por isso está adequado ao emprego na alternativa “B”. 
 
Esclarecimentos podem ser encontrados nas Gramáticas Normativas da Língua Portuguesa em “regência verbal”. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 06, QUESTÃO Nº 13. RECURSO INDEFERIDO.  O questionamento feito pelo candidato 
não procede, pois a alternativa “B” já consta como resposta de acordo com o gabarito provisório publicado. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 06, QUESTÃO Nº 16. RECURSO INDEFERIDO.  A questão especifica nitidamente qual lei 
devia-se basear a resposta, não deixando brechas para interpretações adversas. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 06, QUESTÃO Nº 18. RECURSO INDEFERIDO. A questão não apresenta nenhuma 
alternativa em duplicidade.  
 
A alternativa “A” refere-se à “ELABORAÇÃO” de pronunciamento que envolva ofensas as Instituições Nacionais (..)” 
 
A alternativa “D” refere-se à “PUBLICAÇÃO” de pronunciamentos que envolvam ofensas as Instituições Nacionais 
(...)” 
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Ou seja, a diferença entre as alternativas.  
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADMINISTRADOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO Nº 07, QUESTÃO Nº 26. RECURSO 
INDEFERIDO. O programa da referida prova determina as seguintes áreas de estudo:  
 

“Administração financeira: princípios e funções. Técnicas de análise e planejamento financeiro. 

Demonstrações contábeis (interpretação) e relatórios financeiros (elaboração e análise). Fluxo de caixa: 

elaboração e gestão. Matemática financeira aplicada. Planejamento e processos organizacionais: gestão de 

projetos, gestão da informação, administração de contratos e operações bancárias. Marketing: 

planejamento e implementação de ações de marketing institucional.” 

 
Diante disso, a administração de contratos como acima destacado é uma das áreas pragmáticas incluídas como 
matéria de estudo, e como administrador de compras no setor público a referida lei é impreterivelmente vinculada 
as funções do cargo. Como descrito nessa lei em seu artigo 1º destaca-se o seguinte: 
 
 

“Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios.”.  

 
Por tanto, não há razões para deferir o pedido de anulação. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADMINISTRADOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO Nº 07, QUESTÃO Nº 30. RECURSO 
DEFERIDO. Alterar gabarito para letra “D”. 
 
Conforme descrito, há erro na resposta da questão, pois a “Metodologia acima da linha” (Alternativa D) é o método 
no qual faz-se a apuração dos resultados primários levando em consideração as receitas e despesas de determinado 
período. 
 
Já a “Metodologia abaixo da linha” (Alternativa C) corresponde ao resultado nominal das contas do setor público, ou 
seja, leva em consideração os juros percorridos e o efeito da inflação durante os períodos anteriores. 
 
Já as metodologias “Verticais” (Alternativa B) e “Horizontais” (Alternativa A) estão relacionadas ao tipo de gestão na 
estrutura organizacional que não fazem referencia a questão em si.  
 
Por tanto, a alternativa D é alternativa que está correta. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADMINISTRADOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO Nº 07, QUESTÃO Nº 33. RECURSO 
INDEFERIDO. O programa da referida prova determina as seguintes áreas de estudo:  
 

“Administração financeira: princípios e funções. Técnicas de análise e planejamento financeiro. 

Demonstrações contábeis (interpretação) e relatórios financeiros (elaboração e análise). Fluxo de caixa: 

elaboração e gestão. Matemática financeira aplicada. Planejamento e processos organizacionais: gestão de 

projetos, gestão da informação, administração de contratos e operações bancárias. Marketing: 

planejamento e implementação de ações de marketing institucional.” 
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Dessa forma, em conformidade com o que está expresso no edital, a administração de contratos está incluso no 
conteúdo pragmático e incluem todos os tipos de contratos administrativos públicos, e na referida questão dispõe 
sobre a modalidade pregão, onde a lei 10.520 de 2002 discorre sobre entre outros fatores as competências do 
pregoeiro. 
 
Vale ressaltar que, além disso, as atribuições previstas no edital deixam claro o trabalho a ser desenvolvido pelo 
Administrador que incluem a coordenação, supervisão e elaboração de editais de licitação, sendo necessário 
conhecer as leis que regem os métodos que resultarão nos contratos. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADMINISTRADOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO Nº 07, QUESTÃO Nº 40. RECURSO DEFERIDO. 
A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Existem duas assertivas na questão, pois não há um consenso especifico no que tange 
os termos “único” ou “Exclusivo” dos doutrinadores em Gestão de Projetos, dessa forma, não há apenas uma 
resposta correta na questão referida. Diante do exposto, por conter duas alternativas consideradas corretas, a 
presente questão deve ser anulada. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 08, QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicitou que o 
candidato assinalasse, entre as assertivas, a competência do Presidente da Republica que seria passível de delegação.  
 
Demandava o conhecimento do candidato, portanto, de que, como regra geral, tem-se pela indelegabilidade das 
competências do Presidente da Republica, e que, o paragrafo único do artigo 84 da CRFB/88, dispõe sobre as 
competências passíveis de delegação:  

 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

VI -  dispor, mediante decreto, sobre: 

a) Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção 

de órgãos públicos; 

b) Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos 

XII -  conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei; 

XXV -  PROVER e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; 

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira 
parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites 

traçados nas respectivas delegações. 

 
A assertiva “A” narrou que se trata de uma competência delegável a atribuição de “Prover e extinguir os cargos 
públicos federais, na forma da lei”, o que está incorreto, eis que, de acordo com o texto constitucional retro, 
somente a primeira parte do inciso XXV pode ser delegada, isto é, em que pese a possibilidade de delegar o 
“provimento” (inciso XXV, primeira parte), a competência para “extinguir cargos públicos federais” (inciso XXV,  
 
segunda parte), não se trata de competência delegável (regra geral: indelegabilidade das competências), salvo, 
quando vagos (inciso VI), o que não fora ressalvado na assertiva e tornando-a incorreta. 
 
Assim, verifica-se que a assertiva “D” trata-se de única alternativa que possui uma competência passível de 
delegação (XII, art 84, CRFB/88). 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 08, QUESTÃO Nº 28. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicitou que o 
candidato, entre as assertivas, assinalasse a opção INCORRETA, sendo que, o ponto da questão, deve ser atribuído 
ao candidato que assinalou a alternativa ”B” como resposta. 
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O conceito trazido na assertiva “B” trata-se, em verdade, de conceito que diz respeito ao instituto da “lesão”, 
conforme art. 157 do Código Civil, in verbis: “quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, 
se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”, tornando a referida 
assertiva INCORRETA e sendo esta a resposta da questão. 
 
As opções “A”; “C” e “D” reproduzem a literalidade dos artigos 139, 144 e 147 do código civil, respectivamente. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 08, QUESTÃO Nº 31. RECURSO INDEFERIDO. O recurso interposto foi no 
sentido de que o conteúdo programático abordado na questão extrapolou o conteúdo do edital, motivo pelo qual 
foi solicitada a anulação da questão. 
 
Razão não assiste o referido argumento, eis que o edital menciona: “Obrigações: Fontes das obrigações; Elementos 
da obrigação; Efeitos da obrigação; Obrigações e suas classificações” (...) “Da mora; Da arras; Da cláusula penal”. 
 
Sendo assim, verifica-se que a questão abordou matéria que se encontra compreendida no edital, motivo pelo qual 
não merece qualquer alteração ou reparos. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 08, QUESTÃO Nº 32. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
questão solicitou que o candidato, entre as assertivas, assinalasse a opção CORRETA.  
 
A assertiva “C” trata-se de reprodução da literalidade do art. 453 Do Código Civil. 
 
A assertiva “D”, por sua vez, que foi dada incialmente como incorreta, deve ser entendida como correta, eis que o 
artigo 457 do Código Civil afirma que “Art. 457 Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa 
era alheia ou litigiosa”, e, sendo assim, não há óbice de propositura de ação demandando por evicção pelo 
adquirente que não sabia que a coisa era alheia ou litigiosa, conforme abordado na assertiva em questão. 
 
Diante do exposto, por conter duas alternativas consideradas corretas, a presente questão deve ser anulada. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 08, QUESTÃO Nº 34. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicitou que o 
candidato, entre as assertivas, assinalasse a opção INCORRETA, sendo que, o ponto da questão, deve ser atribuído 
ao candidato que assinalou a “D” como resposta. 
 
A assertiva “B” trata-se reprodução da literalidade do artigo 443 CLT, sendo assim, trata-se de assertiva correta e 
não responde a questão. 
 
O equívoco da questão “D” está no termo “inexistente”, sendo que o correto seria “existente”, conforme disposição 
do artigo 447 da CLT. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 08, QUESTÃO Nº 35. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicitou que o 
candidato, entre as assertivas, assinalasse a opção INCORRETA, sendo que o ponto da questão deve ser atribuído ao 
candidato que assinalou a ”C” como resposta. 
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A questão “C” afirmou que “A destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos em regra é permitida.” E, conforme o art. 199, §3º do da constituição da republica federativa do 
Brasil: 

 

Art. 199, § 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos. 

 
Sendo assim, por contrariar o referido dispositivo, a assertiva é incorreta, sendo esta a resposta da questão. 
 
As opções “A”; “B” e “D” fazem expressa menção aos artigos 197, 196 e 199, §2º da Constituição da Republica 
Federativa do Brasil, respectivamente. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 08, QUESTÃO Nº 36. RECURSO INDEFERIDO. Contra a questão, foram 
apresentados duas fundamentações para a anulação da questão. 
 
A primeira alegação foi no sentido de que o conteúdo programático abordado na questão extrapolou o conteúdo do 
edital, motivo pelo qual foi solicitado a anulação da questão, contudo, não assiste razão a presente argumentação, 
já que há indicação no edital quanto ao conteúdo cobrado na presente questão: “Direito Previdenciário - Seguridade 

social: Origem e evolução legislativa no Brasil; Conceituação; Organização e princípios constitucionais. Legislação 

previdenciária: Conteúdo, fontes, autonomia; Aplicação das normas previdenciárias (Vigência, hierarquia, 

interpretação e integração); Orientação dos tribunais superiores. Regime geral de previdência social: Segurados 
obrigatórios; Segurado facultativo” 
 
Outro argumento utilizado foi de que o artigo 201, §1º da CRFB/88 sofreu alteração no seu texto com a Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019), cuja publicação se deu em 13/11/2019, motivo pelo qual foi solicitado a anulação 
da questão. 
 
Razão também não assiste o referido argumento. A publicação do edital com o conteúdo programático do presente 
concurso ocorreu em 07/07/2019, sendo assim, verifica-se que, quando da publicação do presente edital, o artigo, 
objeto da questão, encontrava-se vigente sendo, portanto, passível de cobrança, sobretudo, por se tratar de 
matéria/conteúdo prevista no edital. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 08, QUESTÃO Nº 37. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicitou que o 
candidato, entre as assertivas, assinalasse a opção CORRETA, sendo que, o ponto da questão, deve ser atribuído ao 
candidato que assinalou a assertiva “A” como resposta. 
 
Trata-se a assertiva “A” de transcrição da literalidade do artigo 39, §4º da Constituição da Republica Federativa do 
Brasil. 
 
A assertiva “B” asseverou que “O servidor público estável só perderá o cargo nos casos de sentença judicial 

transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.” o que não 
pode ser considerado correto, tendo em vista que não é somente nesses casos em que ocorrerá a perda do cargo, 
conforme disposto no artigo 41, §1º, I, II, III: 
 

Art. 41, § 1º: O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação da EC 19/1998): 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (Incluído pela EC 19/1998); 
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II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; (Incluído pela EC 
19/1998); 

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa. (Incluído pela EC 19/1998). 

 
Sendo assim, verifica-se que a única alternativa correta e que responde a questão trata-se da assertiva “A”. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 08, QUESTÃO Nº 39. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
questão solicitou que o candidato, entre as assertivas, assinalasse a opção INCORRETA, sendo que o gabarito 
considerou como INCORRETA a assertiva “C”. 
 
De fato a assertiva “C”, gabarito da questão, apresenta-se incorreta, eis que contraria o disposto no art. 37, §8°, da 
CRFB/88. 
 
Já a assertiva “D”, considerada no gabarito como assertiva correta, afirmava que “Fundações públicas são pessoas 

jurídicas de direito público, criadas por lei, para executar atividades típicas da administração pública indireta”. Em 
que pese haver entendimento de que as fundações públicas podem ser de direito público, há também 
entendimento de que podem se tratar de direito privado, conforme colacionado o entendimento da Prof. Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro: 
 

“é a fundação instituída pelo Poder Público como o patrimônio, total ou parcialmente público, dotado 
de personalidade jurídica de direito público ou privado e destinado, por lei, ao desempenho de 

atividades do Estado de ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da 

Administração Pública, nos limites da lei (Prof. Maria Sylvia Zanella Di Pietro).” 

 
Sendo assim, por haver duas alternativas que respondem a questão, merece acolhimento o presente recurso para 
ANULAR a presente questão. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 08, QUESTÃO Nº 40. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicitou que o 
candidato, entre as assertivas, assinalasse a opção INCORRETA, sendo que, o ponto da questão, deve ser atribuído 
ao candidato que assinalou a opção “D” como resposta. 
 
O ponto debatido no recurso foi a veracidade ou não da informação constante na assertiva “B”, cuja assertiva 
reproduziu o exato conceito de Atos Normativos adotado por Hely Lopes Meirelles na sua obra DIREITO 
ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 
 
De acordo com Hely Lopes Meirelles: 
 

“Atos administrativos normativos são aqueles que contêm um comando geral do Executivo, visando 
a correta aplicação da lei. O objetivo imediato de tais atos é explicitar a norma legal a ser observada 

pela Administração e pelos Administrados. Esses atos expressam em minúcia o mandamento abstrato 

da lei, e o fazem com a mesma normatividade da regra legislativa, embora sejam manifestações 

tipicamente administrativas. 

Tais atos, conquanto normalmente estabeleçam regras gerais e abstratas de conduta, não são leis em 

sentido formal, por isso estão necessariamente subordinados aos limites jurídicos definidos na lei 
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formal. São leis apenas em sentido material, vale dizer, provimentos executivos com conteúdo de lei. 

Esses atos, por serem gerais e abstratos, têm a mesma normatividade da lei e a ela se equiparam para 

fins de controle judicial, mas quando, sob a aparência de norma, individualizam situações e impõe 

encargos específicos aos administrados, são considerados de efeitos concretos e podem ser atacados e 

invalidados direta e imediatamente por via judicial comum, ou por mandato de segurança (...).” 

(MEIRELLES, Hely Lopes. DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 37ª Edição. MALHEIROS. 2011) 
 
 

PROVA ESPECÍFICA ANALISTA DE SISTEMA Nº 09, QUESTÃO Nº 24. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR PARA A LETRA 
“A”. De fato o Kernel como sendo o núcleo do sistema operacional só detecta os hardwares ao iniciar o sistema 
operacional e não o computador, pois antes do sistema operacional existe o BIOS que faz uma série de verificações 
antes. Sendo assim a única alternativa correta é a letra “A”. 
 
 

PROVA ESPECÍFICA ANALISTA DE SISTEMA Nº 09, QUESTÃO Nº 37. RECURSO INDEFERIDO. Nas alternativas [A], [C] 
e [D] estão os comandos INSERT, UPDATE e DELETE que fazem parte dos comandos DML (Data Manipulation 
Language), sendo assim a única alternativa que contém apenas exemplos de comandos DDL (Data Definition 
Language) é a “B”. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA ANALISTA DE SISTEMA Nº 09, QUESTÃO Nº 38. RECURSO INDEFERIDO. Segundo a Microsoft, 
um disco formatado com FAT é alocado em clusters, cujo tamanho é determinado pelo tamanho do volume. 
Quando um arquivo é criado, uma entrada é criada no diretório, e o primeiro cluster contendo dados é 
estabelecido.  
 
Disponível em: https://support.microsoft.com/pt-br/help/100108/overview-of-fat-hpfs-and-ntfs-file-systems 

 
A alternativa incorreta é a “C”, pois quando o tamanho do volume aumenta, o desempenho do FAT diminui 
rapidamente. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA ANALISTA DE SISTEMA Nº 09, QUESTÃO Nº 40. RECURSO INDEFERIDO. Em um ambiente 
corporativo se faz necessário estabelecer níveis de acesso aos usuários, é uma prática de segurança padrão, isso 
evita que dados sejam manipulados por pessoas não autorizadas.  
 
 
O ato de realizar backups não previne a iminência de um ataque digital, mesmo com um backup realizado, se a 
segurança for falha, pode sim acontecer um ataque digital, o que previne não é um backup em si. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA PARA CONTADOR Nº 10 QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com o enunciado 
todas as alternativas possuem ao menos um (no mínimo um) princípio orçamentário, sendo que na alternativa “a” 
“nulidade” não é um princípio orçamentário, o que torna a resposta correta da questão. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA PARA CONTADOR Nº 10, QUESTÃO Nº 32. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
resposta correta seria R$ 400 000,00. Como não possui esta opção a questão deve ser anulada. 
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PROVA ESPECÍFICA PARA CONTROLADOR INTERNO Nº 11, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. Os conceitos 
mencionados na referida questão incluem-se no tópico conceitos básicos do tema, finanças públicas e orçamento 
público.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA PARA CONTROLADOR INTERNO Nº 11. QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO. O tema faz 
parte do D exigido no Edital, estando inserido em Teoria das finanças públicas que engloba dentre outros temas a 
Despesa Pública e conseqüentemente a Execução do Orçamento. Assim, ao cobrar Art. da Lei 4320/64 que trata da 
Despesa Pública em especial quanto a sua execução não há prejuízo ao candidato. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA PARA CONTROLADOR INTERNO Nº 11, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. O Art. 37 da Lei 
nº 4.320/1964, as despesas de exercícios encerrados, para os quais o orçamento respectivo consignava crédito 
próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, assim entendidas 
aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício financeiro 
correspondente, mas cuja obrigação tenha sido cumprida pelo credor no prazo estabelecido.  Assim, aquele que 
tenha conhecimento do tema Classificação e conceituação da despesa orçamentária brasileira estava apto a 
responder a questão. 
O Edital implicitamente cobra a Lei 4320/64, pois não há como tratar dos temas Finanças Públicas e Orçamento 
Público: Conceitos Básicos; Teoria das Finanças Públicas; Orçamento Público: Conceito e princípios orçamentários; 
Plano Plurianual – PPA; Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; Classificação e conceituação da receita orçamentária 
brasileira. Classificação e conceituação da despesa orçamentária brasileira; sem mencionar a referida Lei, posto que 
ela trate Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA PARA CONTROLADOR INTERNO Nº 11, QUESTÃO Nº 30. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTÁ ANULADA.  Ao não constar a LOA – Lei Orçamentária Anual no Conteúdo Programático a questão resta 
prejudicada. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA PARA CONTROLADOR INTERNO Nº 11, QUESTÃO Nº 32. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTÁ ANULADA. A divergência se deu em virtude de não mencionar o Art. ao qual se referia.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA PARA CONTROLADOR INTERNO Nº 11. QUESTÃO Nº 37. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com 
o disposto Art. 169§ 3º, I e II da CF, a única resposta correta é a letra “A”. 
 
Redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; exoneração 
dos servidores não estáveis; 
 
Portanto, em que pese duas alternativas idênticas estas estão erradas, fato este que não afetaria o objetivo da 
questão que é assinalar a opção CORRETA. 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


