
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA 

 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  
 

Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 
alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital, a 

Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 06/01/2017 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: SOMENTE PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato com a pretensão de ver anulada a questão, argumentando que, no seu dizer, 
ipsis litteris: “ Segundo os dicionários “isto é” é uma expressão usada para iniciar uma “explicação” adicional em 
relação a algo que foi dito anteriormente, e não “retificação” como afirma o gabarito preliminar, que considera 
erroneamente a alternativa “A” da questão em analise como correta. Como sinônimos de “isto é” temos: “ou seja”, 
“quer dizer”. A expressão em análise pode de fato expressar explicação, mas também retificação. No contexto em 
que se insere, tem o autor não  a intenção de explicação, mas substituir o que foi dito antes por outra expressão 
de adequação à sua intenção comunicativa. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato com a pretensão de ver anulada a questão, argumentando que, no seu dizer, 
ipsis litteris: “A alternativa “C” da questão analisada é considerada correta em virtude de caracterizar-se como 
frase que possui valor adjetivo pelo fato da palavra “decoradas” exprimir uma característica ao substantivo 
“latas”. Portanto a questão possui mais de 01 (um) resposta eivando-a desta forma de nulidade.”. Engana-se o 
candidato. A alternativa “C” da questão traz a seguinte afirmação: “A segunda oração tem valor adjetivo.”. Ora a 
segunda oração do período analisado é “vem dentro de latas decoradas”. Essa oração não é introduzida por 
pronome relativo, portanto não tem valor adjetivo que é próprio das orações subordinadas adjetiva. A oração em 
análise é coordenada assindética.         

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato com a pretensão de ver anulada a questão, argumentando que, no seu dizer, 
ipsis litteris: “...não encontra-se no texto apresentado no início da prova a afirmativa de que “certas questões são 
exclusivas da ciência, enquanto outras pertencem somente à religião”. O candidato busca estabelecer uma 
dissociação entre compreensão e interpretação com o fim de amparar seu argumento de que a questão deve ser 
anulada. No entanto, para o bom leitor, tais questões são irrelevantes. Ademais, a questão, pela forma como se 
apresenta, não prescinde nem de uma nem de outra forma, uma vez que tem como objetivo avaliar se o candidato 
é capaz de mergulhar nos elementos de compreensão ou intelecção de texto – consiste em analisar o que 
realmente está escrito, ou seja, coletar dados do texto e, por consequência, chegar ao nível interpretação de texto 
– consiste em saber o que se infere (conclui) do que está escrito. Neste caso, os argumento trazidos pelo candidato 
não apontam consistências sobre a existência de falhas na elaboração do enunciado, erro grosseiro insuperável,  
capaz de comprometer a resposta para a  questão. Por outro lado, corrobora a alternativa “D” o que se diz em “A 
distinção essencial entre ciência e religião está no que cada uma delas pressupõe ser a natureza da realidade. 
Enquanto a religião adota uma realidade sobrenatural coexistente e capaz de interferir com a realidade natural, 
a ciência aceita apenas uma realidade, a natural. Aqui aparece a razão principal do conflito entre as duas.” (L. 
27/30). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a alternativa 
“D”. Não há por que reformar o gabarito, uma vez que na alternativa “D” consta que “A ciência tem necessidade 
de compreensão da realidade metafísica.”. Ora, pelas informações do texto, a ciência não se volta para os aspectos 
metafísicos, que é o que transcende a natureza física das coisas. Isso é para a religião. Pelo contrário, ela está 
voltada para o aspecto físico das coisas. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a alternativa “D”. 
Não há por que reformar o gabarito. A questão versa relações sintáticas. No caso, a função sintática de “dos 
planetas” (L.15) é adjunto adnominal, pois se trata de uma locução adjetiva com valor restritivo em relação a 
“movimentos”. Já a expressão “das pessoas” (L.23) é objeto indireto do verbo tirar. Portanto, funções sintáticas 
diferentes. Por sua vez, “sem religião” é restritivo de mundo, portanto, adjunto adnominal. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato com a pretensão de ver anulada a questão, argumentando que, no seu dizer, 
ipsis litteris: “a assertiva “B” é INCORRETA, já que a expressão “que ainda não é acessível ao conhecimento” tem 
valor de complemento nominal, e não adjunto adnominal.”. Equivocada a análise do candidato, uma vez que a 
oração “que ainda não é acessível ao conhecimento necessite de explicação sobrenatural” é introduzida por um 
pronome relativo “que” que retoma o pronome demonstrativo “o”. Portanto, sintaticamente, é oração 
subordinada adjetiva restritiva e as orações adjetivas desempenham a função de adjunto adnominal. Para a 
constatação, basta uma consulta superficial à gramática. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa 
“B”. Não há por que reformar o gabarito. Diz o recorrente que, ipsis litteris:  “a expressão “apenas” da letra “D” na 
construção: “a ciência aceita apenas uma realidade, a natural”, tem ideia de exclusividade, ou seja, o sentido da 
oração é que a ciência aceita exclusivamente, só a realidade natural.”.  Ora, a própria argumentação do candidato 
corrobora a alternativa dada como certa, isso porque o significado de apenas, no contexto em que se insere, 
demonstra de fato uma maneira exclusiva,  que tem capacidade para excluir os demais. Diferentemente do 
argumentado pelo apelante, a expressão “ou” (l.26) não exprime a ideia de exclusão, mas de adição, uma vez que 
a segunda expressão introduzida não tem a intenção  de excluir a primeira. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato com a pretensão de ver anulada a questão, argumentando que, no seu dizer, 
ipsis litteris: “além da assertiva “A”, a letra “C” também está correta, pois também existe predicado verbal na letra 
“C”.”.  Engana-se o candidato. Na letra “C”, consta a oração “esse tem sido o seu caminho” (L.35)”. Ora, a construção 
do predicado se dá a partir do tempo composto  verbal “tem sido” em que o verbo principal está no particípio 
“sido”,  que é verbo de ligação. Logo o predicado é nominal. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve um erro de digitação no gabarito preliminar que precisa ser alterado, portanto, o gabarito 
correto é a letra “B” 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 
 

CARGO: SOMENTE PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A banca acata o recurso do candidato já que o mesmo recorre afirmando que falta na alternativa 
uma situação hipotética para a questão já que a tecla de atalho “Windows + M” só tem finalidade se houver janelas 
ou páginas abertas, o que não foi mencionado na questão, por isso, opta-se pela anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A referida questão menciona sobre o assunto internet e intranet onde o candidato irá assinalar 
a que esteja correta, dentre todas as alternativas constata-se que a letra D se encontra correta, senão vejamos: 

A alternativa D diz que a Intranet é uma rede de computador local que permite a navegação off-line, ou 
seja, sem acesso à internet. Porém (para navegação off-line como menciona a alternativa) todos os 
computadores e dispositivos devem estar interligados através do mesmo protocolo, igual a internet, e 
também no mesmo local físico para que tal rede funcione. 

- UMA REDE DE COMPUTADORES QUE PERMITE A NAVEGAÇÃO OFF-LINE (correta, pois a intranet permite sim 
a conexão off-line). 

- Os quais todos os computadores devem estar conectados no mesmo protocolo da internet (correto pois tanto a 
internet quanto a intranet se utilizam dos mesmos protocolos. 

- No mesmo local físico (correto, pois estamos conceituando a rede off-line). 

Ou seja, em nenhum momento a referida questão menciona o modo online ou que esteja conectado com internet, 
se for o modo off-line, 

POIS SE UMA REDE DE INTRANET PERMITIR O ACESSO EXTERNO DE SEU CONTEUDO, MESMO SOLICITANDO 
USUARIO E SENHA PARA AUTORIZAR TAL ACESSO, ELA DEIXARÁ DE SER INTRANET E SERÁ CLASSIFICADA 
COMO EXTRANET, OU SEJA, OS DADOS CONTINUAM RESTRITOS, MAS AGORA ENCONTRAM-SE NA INTERNET.   

A intranet é uma rede de computadores semelhante à Internet, porém é de uso exclusivo de uma determinada 
organização, ou seja, somente os computadores da empresa podem acessá-la. A Intranet é o veículo de 
comunicação inicial para melhorar a comunicação dentro de uma empresa.  

Realizando a melhoria dessa comunicação, ela poderá ser expandida para fornecedores, criando uma Extranet. 

 

Ou seja, diz-se que se uma intranet está conectada à internet e permite o acesso a partes de sua rede a pessoas 
(funcionários e fornecedores, por exemplo) fora da empresa, essa rede torna-se uma extranet. 

 

A intranet é instalada em uma rede local de computadores com servidor local, com protocolos iguais ou não da 
internet, dependendo do seu programador, onde o acesso só é permitido através de usuário e senha específicos, 
além de ser necessário que os computadores e servidor local estejam no mesmo espaço físico (mesmo polo ou 
empresa, por exemplo).  

 

Agora, se o acesso poderá ser realizado fora da empresa, remotamente, mesmo com acesso garantido através de 
usuário e senha, o sistema não estará mais em uma rede local e em um servidor local. Sua hospedagem será feita 
em um servidor online, diretamente na internet. E a combinação de um sistema individual de uma empresa 
(intranet) com o acesso externo (na internet) a empresa, dará origem a outro tipo de rede, denominada extranet. 

 

Por isso, como na questão foi solicitada a definição de intranet, ou seja, de uma rede local sem acesso a internet, 
a alternativa D está correta.  

Pois se for necessário que outras pessoas acessem a intranet de uma determinada empresa, fora do local físico de 
trabalho, tal rede já será classificada como Extranet.  

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa correta é a Letra “B” 

BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

Com o objetivo de conceder empréstimos aos países membros, o BIRD, também conhecido como Banco Mundial, 
oferece financiamento e assistência técnica aos países menos avançados, a fim de promover seu crescimento 
econômico. É formado por 185 países-membros e iniciou suas atividades auxiliando na reconstrução da Europa 
e da Ásia após a Segunda Guerra Mundial. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve um equívoco na divulgação do gabarito, a única alternativa que atende o ao disposto na 
alternativa é a letra C, itens I e III estão corretos. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  

Qual alternativa apresenta corretamente um exemplo de um meio de comunicação individual? 

A) Telefone. 

B) Rádio. 

C) Televisão. 

D) Jornal. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO: 

Fundamentos básicos de administração: conceitos, características e finalidade. Funções administrativas: 
planejamento, organização, controle e direção. Estrutura organizacional. Comportamento organizacional. Rotinas 
administrativas: técnicas de arquivo e protocolo. Racionalização do trabalho. Higiene e segurança do trabalho: 
conceito, importância, condições do trabalho. Técnicas administrativas e organizacionais. Delegação de poderes; 
centralização e descentralização. Liderança. Motivação. Comunicação. Redação oficial e técnica. Etiqueta no 
trabalho. Ética. Relações humanas: trabalho em equipe; comunicação interpessoal; atendimento ao público. 
Qualidade no atendimento. Qualidade de vida no trabalho. Legislação: Constituição da República Federativa do 
Brasil: dos Princípios Fundamentais; dos Direitos e Garantias Fundamentais (dos Direitos e Deveres Individuais 
e Coletivos); da Administração Pública (Disposições Gerais; dos Servidores Públicos). 

 

O que é comunicação? 

Comunicação é o ato de transmitir e de receber informações, notícias, comentários, conhecimentos, fofocas, 
recados e etc. 

 

A forma que nos comunicamos é transmitida pelos meios de comunicação. Esses meios de comunicação podem 
ser: rádio, televisão, telefone, celular e pela rede mundial de comunicação (Internet). 

 

http://www.colegioweb.com.br/curiosidades/origem-da-comunicacao-telefone-e-jornaisrevistas.html   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

http://www.colegioweb.com.br/curiosidades/origem-da-comunicacao-telefone-e-jornaisrevistas.html


CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  
Analise as informações abaixo a respeito da organização de uma agenda: 

 
I - Os compromissos devem ser anotados em um único lugar, a fim de não se perder nenhuma informação;  

A banca acata o recurso da candidata ao entender que a alternativa não ficou clara quanto ao entendimento do que 

se pede para ser analisado. Por se tratar de uma questão de concurso, a mesma tem um sentido até relativo e não 

objetivo como deve ser já que em tese a organização de compromissos, ainda que em uma agenda de trabalho, ou 

agenda pessoal, poderá variar de pessoa para pessoa, conforme interesse próprio, portanto, questão NULA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  
 
A alternativa da questão 28 traz o conceito de MEMORANDO, no entanto a própria questão peca ao afirmar 
que: 
Dentre as correspondências oficiais, aquela que é utilizada nas comunicações internas para tratar sobre 
assuntos rotineiros e apresenta como suas principais características a informalidade e a agilidade é 
denominada: 
 
O Memorando ou Comunicação Interna (C.I.) representa um tipo de texto informativo veiculado nos 
meios profissionais (empresas, órgãos públicos, etc.). 
Os memorandos são importantes ferramentas de comunicação entre diversos setores de uma empresa, 
instituição, associação, dentre outros. Em outras palavras, eles são correspondências oficiais muito 
frequentes no meio organizacional. 
São textos breves que apresentam uma linguagem formal, objetiva, direta, clara e coesa. Observe que os 
memorandos podem ser enviados também por correio eletrônico (e-mail). 
Na maior parte dos casos, os memorandos são documentos que apresentam duas vias: uma para o 
destinatário (emissor) e outro para o remetente (receptor). 
 
http://www2.ifmg.edu.br/comunicacao/manual-de-padronizao-de-documentos.pdf  
 
Portanto, questão NULA. 
 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  

O jornal e a revista são meios de comunicação classificados como: 

 

A) Individual. 

B) De massa. 

C) Particular. 

D) Pessoal. 

 

http://www2.ifmg.edu.br/comunicacao/manual-de-padronizao-de-documentos.pdf


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO: 

Fundamentos básicos de administração: conceitos, características e finalidade. Funções administrativas: 
planejamento, organização, controle e direção. Estrutura organizacional. Comportamento organizacional. Rotinas 
administrativas: técnicas de arquivo e protocolo. Racionalização do trabalho. Higiene e segurança do trabalho: 
conceito, importância, condições do trabalho. Técnicas administrativas e organizacionais. Delegação de poderes; 
centralização e descentralização. Liderança. Motivação. Comunicação. Redação oficial e técnica. Etiqueta no 
trabalho. Ética. Relações humanas: trabalho em equipe; comunicação interpessoal; atendimento ao público. 
Qualidade no atendimento. Qualidade de vida no trabalho. Legislação: Constituição da República Federativa do 
Brasil: dos Princípios Fundamentais; dos Direitos e Garantias Fundamentais (dos Direitos e Deveres Individuais 
e Coletivos); da Administração Pública (Disposições Gerais; dos Servidores Públicos). 

 

O que é comunicação? 

Comunicação é o ato de transmitir e de receber informações, notícias, comentários, conhecimentos, fofocas, 
recados e etc. 

 

A forma que nos comunicamos é transmitida pelos meios de comunicação. Esses meios de comunicação podem 
ser: rádio, televisão, telefone, celular e pela rede mundial de comunicação (Internet). 

 

http://www.colegioweb.com.br/curiosidades/origem-da-comunicacao-telefone-e-jornaisrevistas.html   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 

CARGO: CONTROLADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo a Lei 4.320/64: Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas 
a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer 
outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único (princípio da especifidade); e Art. 20. Os 
investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. 
Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se 
subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais, 
classificadas entre as Despesas de Capital.  (este é o gabarito da questão). De outra forma, os créditos por ARO é 
exceção ao princípio da exclusividade apenas, uma vez que não podem ter dotação globais e indeterminadas de 
qualquer forma. Portanto, gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme defendido em recurso, a CF/88 afirma que “§ 1º Caberá a uma Comissão mista 
permanente de Senadores e Deputados: I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;”. Apesar de o item III suprir os créditos 
adicionais, ele não restringe ao que restou do enunciado, o que torna o item correto. Estaria errado afirmar que 
cabe a uma comissão mista “Examinar e emitir parecer apenas sobre os projetos de lei orçamentária e sobre as 
contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República”; de fato a comissão mista emite parecer sobre os 
projetos de lei orçamentária e sobre as contas do PR. Dessa forma, o item está correto e gabarito mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 

http://www.colegioweb.com.br/curiosidades/origem-da-comunicacao-telefone-e-jornaisrevistas.html


CARGO: CONTROLADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o Art. 99, CF 88: “§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais 
interessados, compete: II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos 
Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.”. Questão literal, portanto gabarito correto e 
mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “B” expõe a regra literal da CF/88, o que a torna correta: “§ 1º No caso de contrato, 
o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder 
Executivo as medidas cabíveis.”. Portanto, gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa B encontra-se incorreta pois não é de uso exclusivo da Administração, como de 
observa na literalidade do art. 49, LRF: Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão 
disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua 
elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. A letra C encontra-se incorreta 
pois não há participação popular direta na aprovação dos projetos de leis orçamentárias, apenas indiretamente 
através dos seus eleitos. De tal forma, apenas está correta alternativa D, gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A continuidade é indispensável para o efeito de quantificar os componentes patrimoniais, e não 
decidir discricionariamente acerca do registro. Na contabilidade pública devemos analisar o disposto no Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que traz: “Segundo os princípios contábeis da competência e da 
oportunidade, e atendendo aos arts. 85, 89, 100 e 104 da Lei 4.320/1964 e ao inciso II do art. 50 da LRF, a variação 
patrimonial aumentativa (VPA) deve ser registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador, 
independentemente de recebimento, e, analogamente, a variação patrimonial diminutiva (VPD) deve ser 
registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador, independentemente do pagamento e da execução 
orçamentária.”. Portanto, gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: CONTROLADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o MCASP: “A atualização monetária, juros, multas e outros encargos moratórios 
incidentes sobre os créditos inscritos em dívida ativa, previstos em contratos ou normativos legais, devem ser 
incorporados ao valor original inscrito. 

Lançamentos: 

Registro dos juros e encargos de mora incidentes sobre o crédito inscrito em dívida ativa 

Natureza da informação: patrimonial 

D 1.2.1.1.x.xx.xx Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa 

C 4.4.2.x.x.xx.xx Juros e Encargos de Mora  

 

Ainda, a questão não especifica o subsistema, pois não há necessidade. Há um único lançamento entre as 
alternativas possível de ser efetuado. Portanto, gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão trata das etapas de despesa (empenho, liquidação e pagamento) e está incluído no 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Lembrando que as referências bibliográficas apresentadas no 
edital são meramente orientadores. Gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo NBC T 3.2.: “3.2.2.2 – As contas do ativo são dispostas em ordem crescente dos prazos 
esperados de realização, e as contas do passivo são dispostas em ordem crescente dos prazos de exigibilidade, 
estabelecidos ou esperados, observando-se iguais procedimentos para os grupos e os subgrupos.” (Item III 
correto). E segundo o Portal de Contabilidade (portaldecontabilidade.com.br), as despesas podem ser chamadas 
de “custos e despesas”. Repare que a questão não afirma que as contas de resultado podem ser divididas em 
receitas, custos e despesas; mas sim “receitas” e “custos e despesas”, o que torna a questão correta. Portanto, 
gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 

CARGO: PROCURADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o que dispõe o art. 97, caput, da CF, a alternativa II está correta, de forma que o 
gabarito deve ser alterado da letra “D” para a letra “C”, sendo a sequência adequada F – V – F. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 



CARGO: PROCURADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Acatado o pedido de anulação da questão por parte do candidato ao afirmar que: “A questão 
afirma que o Município de Bergamota efetuou compras em 10/06/2016, com entrega para 
15/07/2016, ou seja, hipótese de compra para entrega futura, situação que o TCU considera o termo 
de contrato obrigatório. Sendo que esse entendimento do TCU não está expresso em nenhuma das 
alternativas, anula-se a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo somente (que é justamente o que a questão quer) com a CLT, no seu art. 643, §2º, “As 
questões referentes a acidentes do trabalho continuam sujeitas à justiça ordinária, na forma do decreto n. 24.637, 
de 10 de julho de 1934, e legislação subsequente”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os conceitos de relevância e urgência como pressupostos para edição de medidas provisórias, 
decorrem, em princípio, do juízo de discricionariedade, oportunidade e de valor do Presidente da República e do 
Legislativo, mas ADMITEM O EXCEPCIONAL CONTROLE JUDICIÁRIO QUANDO HÁ EXCESSO DO PODER DE 
LEGISLAR. Inclusive é entendimento do STF que a conversão da MP em lei não tem o condão de convalidar vícios 
existentes, e estes poderão ser objeto de exame pelo Poder Judiciário mesmo após a conversão em lei da MP. A 
conversão em lei não supre a inocorrência dos pressupostos para a edição da MP. Assim, por uma questão de 
lógica, aceitar que a questão analisada está correta é retirar qualquer possibilidade de análise por parte do 
Judiciário, em qualquer caso, o que não é verdade. Na vigência da atual Constituição, o Supremo Tribunal Federal 
tem admitido o controle abstrato de constitucionalidade dos pressupostos da medida provisória, restringindo-o, 
porém, a hipótese de excesso do poder de legislar, face ao abuso manifesto do juízo discricionário de oportunidade 
do Presidente da República. Quando se fala em "urgência" e "relevância", O STF entende que não poderia exercer 
um controle, pois se trata de questão política, ou seja, discricionária, não podendo o judiciário apreciar este 
mérito. Porém, há autores que defendem a ideia de que existe, na verdade, não questão política, como dá a 
entender o Supremo, mas sim a existência de "conceitos jurídicos indeterminados", circunstância que autoriza 
uma fiscalização precisa dos requisitos e não simples manifestação inativa de tal possibilidade. Podemos notar 
que a questão adotou a primeira corrente, pela impossibilidade. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão trata de letra de lei do que se encontra disposto no art. 85, §3,º, do CPC. O fato de não 
haver um inciso com a expressa disposição de 1 a 20% é justamente a parte inteligente da questão, que pede não 
a leitura de um inciso isolado, mas do conjunto previsto em todo o parágrafo, que, sim, prevê possibilidades que 
variam nessa faixa. Ademais, não cabe ao candidato criar hipóteses restritivas quando a questão pede uma 
resposta genérica. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 



CARGO: PROCURADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta duas respostas corretas: alternativas “c” e “d”, assim, merece anulação, vez 
que o edital prevê a existência de apenas uma resposta correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão faz clara referência ao processo trabalhista e espera minimamente que o candidato 
entenda que se refere à competência trabalhista, o que leva a análise do recurso ser obrigatoriamente feita no 
TRT, não cabendo qualquer tipo de dúvida. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Conteúdo não previsto no Edital, que trata apenas de Impostos Municipais. Questão deve ser 
anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
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