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ATO 016: Edital de Análise de Recursos de Gabarito 
Apresentado o gabarito provisório, os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram tempestivamente 
recurso(s) acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento, manifestamos nosso parecer ao(s) 
item(ns) apontado(s) como conflitante(s). 
 

Questão: 02  Referência(s): 591 e 596 
Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Impetrante deixa de observar que o conceito de fabula “além de contar com personagens 
animais que agem como seres humanos, e que ilustra um preceito moral”, também trata de uma narração de 
aventuras e de fatos (imaginários ou não), como é o texto posto para análise. 

Questão: 02  Referência(s): 654 
Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. 

Questão: 03  Referência(s): 872 
Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. 

Questão: 04  Referência(s): 37, 401, 654, 754 
Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. 

 

Questão: 04  Referência(s): 480 
Área: LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Além de ser um trecho transcrito integralmente do Manual de Redação da Presidência da 
República (MANUAL DE REDAÇÃO, 2018, p. 50), os argumentos do impetrante não são claros, uma vez que as 
crases utilizadas podem ser verificadas com a substituição da palavra feminina por uma masculina, onde se o 
“a” virar “ao”, ele receberá o acento grave. Ainda em casos de crase optativa, o seu uso não incorre em erro, 
estando correta a sua apresentação com o sinal gráfico. 
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Questão: 06  Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO 
Área: MATEMÁTICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Procedimento de Ofício: A resolução da questão considera que nenhum pote pode ficar “vazio”, ou seja, sem 
qualquer bola. Porém esta informação não foi transcrita em seu enunciado, podendo deste modo resultar em 
resultados diversos ao apresentado na questão. 

Questão: 07  Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO 
Área: MATEMÁTICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Procedimento de Ofício: Houve um equívoco na transcrição das opções da área da figura apresentada, uma vez 
que na divisão dela em três figuras distintas, de modo a se aplicar o cálculo, resultamos na área de 890 cm², 
opção inexistente nas assertivas da questão. 
 

 
Questão: 11  Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO 
Área: INFORMÁTICA BÁSICA (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Procedimento: QUESTÃO ALTERADA PARA A ASSERTIVA “A” 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Procedimento de Ofício: Houve um equívoco no apontamento da assertiva correta, sendo apontada a figura 
correspondente à ação “Repetir Digitação” (D), quando deveria ser apontada a figura correspondente à ação 
“Desfazer” (A). Efetuado o apontamento correto para a assertiva “A”, correspondendo ao enunciado da questão. 

Questão: 16  Referência(s): 456 e 490 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda parece o impetrante deixar de efetuar a 
leitura do edital, quanto ao conteúdo programático relacionado à conhecimentos gerais e ATUALIDADES, onde 
claramente se busca fatos e notícias do cotidiano, facilmente obtidas por qualquer um dos sítios postos como 
referência, bastando o seu acesso, sem até matérias de “capa”, no momento de sua ocorrência. 

Questão: 17  Referência(s): 456 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
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no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda parece o impetrante deixar de efetuar a 
leitura do edital, quanto ao conteúdo programático relacionado à conhecimentos gerais e ATUALIDADES, onde 
claramente se busca fatos e notícias do cotidiano, facilmente obtidas por qualquer um dos sítios postos como 
referência, bastando o seu acesso, sem até matérias de “capa”, no momento de sua ocorrência. 

Questão: 17  Referência(s): 591 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que a questão é clara e objetiva, sendo a 
interpretação de texto parte da avaliação. 

Questão: 19  Referência(s): 37 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que a transcrição da assertiva correta para 
o cartão resposta é de responsabilidade exclusiva do candidato e não será alterada nenhuma marcação por 
“equívoco de marcação” reportado em peça recursal. 

Questão: 19  Referência(s): 557 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que a composição da câmara de vereadores 
de Santo Amaro da Imperatriz pode ser obtida com o simples acesso ao sítio da unidade. 

Questão: 20  Referência(s): 401 
Área: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que a questão é clara e objetiva, sendo a 
interpretação de texto parte da avaliação. 

Questão: 21  Referência(s): 88 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Legislativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
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no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que o conteúdo programático não efetua 
qualquer delimitação quanto ao estatuto, mas sim, inclui também o regime jurídico. 

Questão: 26  Referência(s): 60 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Legislativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela.  

Questão: 26  Referência(s): 60 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Legislativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Impetrante deixa de observa que o princípio da Supremacia do Interesse Público não é 
aplicado de forma unilateral e injustificada, de modo a “conflitar” com o interesse privado e, ainda, a opção de 
modo algum traz elementos “totalitários”, mas sim, da supremacia em relação aos interesses da “coletividade” 
em relação a um “particular”, estando a primeira opção totalmente correta e deste modo verdadeira.  

Questão: 26  Referência(s): 60 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Legislativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que parece não observar que o contexto 
da questão se enquadra em pelo menos SEIS itens do conteúdo programático: Administração pública. Poderes 
Administrativos. Atos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos. Controle da Administração. 

Questão: 29  Referência(s): 60 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Legislativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela.  
 

Questão: 29  Referência(s): 136, 360, 456, 270 e 88 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Legislativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante deixa de observar que a questão 
pede a ordem correta DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe em sua peça recursal. 
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Questão: 32  Referência(s): 360 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Legislativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que todos os demais princípios vem a 
“reforçar” o princípio da isonomia do processo licitatório e, em nenhum momento, a questão busca correlação 
de princípios, mas sim os norteadores do processo licitatório. 

Questão: 34  Referência(s): 136 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Legislativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Impetrante não observa que a questão busca 
termos gerais, muito bem ilustrada pelos dizeres “de qualquer nível ou hierarquia”. 

Questão: 38  Referência(s): 480 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Legislativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Impetrante adiciona elementos que não constam na questão para tentar justificar seus 
argumentos. Em nenhum momento a questão fala de inexistência do “ofício” na versão anterior do manual e 
que somente “agora” ele seria criado. A questão versa claramente de alterações ocorridas, sendo a interpretação 
de texto parte da avaliação e deve ser restrita ao apresentado na questão. 

Questão: 38  Referência(s): 491 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistente Legislativo 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que a questão é clara e objetiva, sendo a 
interpretação de texto parte da avaliação. 

Questão: 25  Referência(s): 491 e 887 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor de Imprensa e Comunicação 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Na questão a relação aborda a conceituação do autor elencado em seu enunciado 
(BRANDÃO, 2007, P. 12), envolvendo ambas as denominações, conforme também estabelecido nas atribuições 
do cargo e na própria nomenclatura da função, estando neste contexto, as duas afirmativas corretas. 

Questão: 25  Referência(s): 403 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor de Imprensa e Comunicação 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
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Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que o gabarito provisório apresenta como 
correta justamente a opção “B” que o impetrante requer o apontamento. 

Questão: 27  Referência(s): 403 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor de Imprensa e Comunicação 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que não traz nenhum argumento de modo 
a trazer outra resposta à questão, senão aquela informada pelo gabarito provisório, se limitando a citar sua 
data. 

Questão: 28  Referência(s): 793 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor de Imprensa e Comunicação 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante deixa de observar que a questão 
pede a ordem correta DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe em sua peça recursal. 

Questão: 29  Referência(s): 887 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor de Imprensa e Comunicação 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Impetrante expõe recursos de modo a afastar a “formalidade” (Assertiva C) como resposta 
correta da questão, porém esta sequer é indicada como correta, sendo apontada a “irreverência” (Assertiva B), 
já no gabarito provisório. 

Questão: 30  Referência(s): 557 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor de Imprensa e Comunicação 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que não traz nenhum argumento de modo 
a trazer outra resposta à questão, senão aquela informada pelo gabarito provisório, se limitando a apontar um 
link sem contextualizar. 

Questão: 30  Referência(s): 887 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor de Imprensa e Comunicação 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
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ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que a questão é clara e objetiva, sendo a 
interpretação de texto parte da avaliação. 

Questão: 36  Referência(s): 793 e 887 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor de Imprensa e Comunicação 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: A questão, em sua opção “I” em momento nenhum impõe “obrigatoriedade”, como citado 
na peça recursal, mas sim “empenhar-se” de modo à garantir ao máximo a imparcialidade, não estando esta 
citação, em momento algum, em conflito com o Código de Ética, tampouco, com as atribuições do assessor de 
imprensa e comunicação. 

Questão: 21  Referência(s): 591 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor Jurídico Administrativo e Parlamentar 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que a questão é clara em buscar o 
regramento disposto no Art. 37 da legislação, sendo a sua análise limitada a este dispositivo. 

Questão: 23  Referência(s): 127 e 842 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor Jurídico Administrativo e Parlamentar 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: A questão em tela versa acerca do estágio 
probatório, suas características, requisitos, finalidades e por fim seu resultado e não acerca de uma eventual 
definição de termos utilizados. Ainda que estes termos não trazem conflito ao entendimento da questão e são 
também utilizados no próprio regulamento e atos do estágio probatório. 

Questão: 25  Referência(s): 591 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor Jurídico Administrativo e Parlamentar 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: A assertiva I não corresponde a nenhum outro item ou forma de interpretação senão aquela 
definida no inciso I do Art. 99 do Código Civil, não existindo qualquer interpretação diversa nesta opção sendo 
fiel ao dispositivo legal indicado. 

 

Questão: 26  Referência(s): 127 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor Jurídico Administrativo e Parlamentar 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não cita qualquer fonte, referência 
ou argumento que permita melhor análise da questão em tela. Ainda que a conjunção “OU” representa 
“alternativa”, “ou um ou outro” daqueles requisitos solicitados, enquanto o dispositivo legal requer TODAS as 
assertivas elencadas, onde o adequado seria a conjunção “E”. 
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Questão: 26  Referência(s): 638 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor Jurídico Administrativo e Parlamentar 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: A assertiva “D” exposta na questão traz sentido muito diverso ao exposto na questão para 
análise, uma vez que o Art. 111 deixa claro que o “silêncio importa na anuência”, trazendo a ressalva, ou seja, 
a exceção à regra a necessidade de se ter a declaração de vontade expressa, enquanto a opção “D” justamente 
inverte este regramento, trazendo sempre a necessidade de se ter a declaração de vontade expressa. 

Questão: 29  Referência(s): 155, 127, 75, 742, 182, 142, 917, 638, 842, 770, 312 e 434 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor Jurídico Administrativo e Parlamentar 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante deixa de observar que a questão 
pede a ordem correta DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe em sua peça recursal. 

Questão: 32  Referência(s): 155, 127, 75, 742, 182, 917, 118, 638, 142, 770, 312 e 434 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor Jurídico Administrativo e Parlamentar 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante deixa de observar que a questão 
pede a ordem correta DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe em sua peça recursal. 

Questão: 40  Referência(s): 828 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assessor Jurídico Administrativo e Parlamentar 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o apontamento de 
referência/bibliografia (Item 10.3, “8”) que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto 
no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não utiliza o formulário eletrônico 
de recurso da maneira regrada em edital, limitando-se a informar a existência de um “anexo”, cujo formulário 
seria o de protocolo físico, ou seja, via correios e não foi realizado. Ainda assim, analisa-se os argumentos 
apresentados, que não refletem ao disposto na questão diz claramente que o Art. 17 versa sobre os tipos de 
comissão (Incisos I e II) e ainda, a opção II que o impetrante questiona, é apontada como FALSA pelo gabarito, 
ou seja, os próprios argumentos do impetrante reforçam a incorreção da opção II, mantendo deste modo, o 
gabarito já apresentado. 
 

Santo Amaro da Imperatriz/SC, 15 de agosto de 2019. 
 
 

Banca Técnica 
NBS Serviços Especializados Eireli 

 


