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Belo Horizonte, 06 de Dezembro de 2019. 
 

 

 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito Provisório. 
Processo Seletivo – 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 Processo Seletivo desta Câmara, Edital 
01/2019. 
 
 
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO Nº 02. QUESTÃO Nº 14. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
O erro de digitação poderia prejudicar o entendimento da questão, desse modo deve ser anulada.  
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 03. QUESTÃO Nº 21, 22, 23 E 24. RECURSO DEFERIDO AS QUESTÕES ESTÃO ANULADAS. 
As questões não foram elaboradas de acordo com que se pede no conteúdo programático do Edital, desse modo 
devem ser anuladas. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 04. QUESTÃO Nº 26. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
Conforme previsto na lei 13.467 de 13 de julho de 2017,  

 
“Art. 134.  .............................................................  

§ 1º  Desde que haja concordância do empregado, as Férias poderão ser usufruídas em até três períodos, 
sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores 
a cinco dias corridos, cada um.  

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO PÚBLICA Nº 05. QUESTÃO Nº 38. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Foi citado a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, o correto seria lei 10.520 de 17 de julho 
de 2002. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE DIREITO Nº 08. QUESTÃO Nº 33. RECURSO INDEFERIDO. A Alternativa “B” trata-se de 
literalidade da sumula 421 do STF. 
 
A alternativa “A” trata-se de afirmativa INCORRETA. O cargo de Ministro da Justiça, ao contrário do que afirmou a 
questão, não se encontra entre os cargos que somente podem ser ocupados por brasileiro nato, ora constantes no 
artigo 12, §3°, da CRFB, o que tornou assim a referida opção INCORRETA. 
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A alternativa “C” demandava o conhecimento do candidato acerca de que a imposição de naturalização, pela norma 
estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou 
para o exercício de direitos civis, trata-se de um dos casos excepcionados pela CRFB em que não ocorrerá a perda da 
nacionalidade, conforme estabelecido no artigo 12, § 4º, II, da CRFB, o que tornou o item, portanto, INCORRETO, 
tendo em vista que não ocorrerá a perda automática da nacionalidade brasileira no caso narrado, para o caso 
narrado, conforme afirmou a questão. 
 
A alternativa “D” demandava conhecimento do candidato de que, o crime politico, ao contrário do afirmado na 
questão, não se encontra entre os casos previstos no artigo 5°, LI, da CRFB, isto é, entre os casos, previstos em Lei, 
em que poderá ocorrer a extradição do brasileiro, tornando-se, assim a opção INCORRETA. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE DIREITO Nº 08. QUESTÃO Nº 38. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR A ALTERNATIVA PARA 
LETRA C. A questão solicitou que o candidato, entre as quatro alternativas, assinalasse a opção CORRETA. Segundo a 
Prof. Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Di Pietro, 2014, p. 97.) é consequência do poder hierárquico a competência 
para:  
 
“*...+ editar atos normativos (resoluções, portarias, instruções), com o objetivo de ordenar a atuação dos órgãos 
subordinados; trata-se de atos normativos de efeitos apenas internos e, por isso mesmo, inconfundíveis com os 
regulamentos; são apenas e tão somente decorrentes da relação hierárquica, razão pela qual não obrigam pessoas 
a ela estranhas;” 
 
Na mesma linha, Hely Lopes Meirelles, (Meirelles, 2013, p. 192) ensina que: Enquanto os regulamentos externos 
emanam do poder regulamentar, os regimentos provêm do poder hierárquico do Executivo, ou da capacidade de 
auto-organização interna das competências legislativas e judiciárias, razão pela qual só se dirigem aos que se acham 
sujeitos à disciplina do órgão que os expediu” 
 
Sendo assim, de acordo com os referidos PROFESSORES, a questão “D” encontra-se INCORRETA, tendo em vista que 
o regimento interno de um órgão decorre do poder hierárquico. 
 
A letra “c” trata-se do exato conceito acerca do poder hierárquico, motivo pelo qual, deve ser alterada a resposta da 
questão. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE DIREITO Nº 08. QUESTÃO Nº 39. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicitou que o candidato 
assinalasse, entre as alternativas, a opção CORRETA. Segundo Hely Lopes Meirelles, atos administrativos 
enunciativos são todos aqueles em que a Administração se limita a certificar ou a atestar um fato, ou emitir uma 
opinião sobre determinado assunto, sem se vincular ao seu enunciado. 
 
Sendo Assim, a assertiva “II” trata-se de correta explanação acerca dos atos administrativos enunciativos, 
encontrando-se, portanto, CORRETA a assertiva em questão. 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


