CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE URUPEMA - SC
Concurso Público – Edital 01/2013
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA ESCRITA
Questão nº 03:
INDEFERIDO.
*Protocolo 385:
A classificação das orações subordinadas são feitas através de uma análise
sintática da oração e não de palavras isoladas, logo temos:
O homem precisava (oração principal) que o advogado lhe ajudasse.
(oração subordinada substantiva objetiva direta).
Análise: o homem precisava o que?
R= Objeto direto
Referência: Moderna Gramática da Língua Portuguesa, Ivanildo Bechara.
*Protocolos 366 e 371:
O verbo precisar é transitivo indireto e transitivo direto. Para identificar
precisamos analisar sintaticamente, pois as orações subordinadas fazer
parte da sintaxe.
Veja os exemplos:
1- O homem precisava que o ajudasse. Neste caso está sendo verbo
transitivo direto.
2- O homem precisara de ajuda. Neste caso está sendo verbo transitivo
indireto.
Referência: Moderna Gramática da Língua Portuguesa, Ivanildo Bechara.
Dessa forma a questão segue inalterada.

Questão nº 15:
INDEFERIDO.
*Protocolos 386 e 372:
Questão elaborada de forma correta e clara.
Nenhuma questão pode ser analisada e interpretada por trechos ou partes,
deve ser analisada por inteira.
O assunto da questão 15 foi amplamente divulgado pela mídia Nacional,
deixando claro o principal objetivo da PEC 37.
A PEC 37 sugeria incluir um novo parágrafo ao Artigo 144 da Constituição
Federal, que trata da Segurança Pública. O item adicional traria a seguinte
redação: "A apuração das infrações penais de que tratam os §§ 1º e 4º
deste artigo, incumbem privativamente às polícias federal e civil dos
Estados e do Distrito Federal, respectivamente". A justificativa apresentada
pelo autor da PEC, deputado Lourival Mendes (PT do B - MA), ressaltava
que não há prejuízo para a investigação criminal em comissões
parlamentares de inquérito (CPIs), o que é garantido por um outro
dispositivo presente na Carta Magna. Porém, ele evocou um livro do
Página 1 de 6

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE URUPEMA - SC
Concurso Público – Edital 01/2013
desembargador Alberto José Tavares da Silva, para quem "a investigação
de crimes não está incluída no círculo das competências legais do Ministério
Público".
Em nenhum momento a questão fez referências a outros dispositivos
constitucionais que tragam prejuízos a investigação criminal em comissões
parlamentares de inquéritos.
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/06/entenda-o-que-e-a-pec-37;
http://pt.wikipedia.org/wiki/PEC_37
http://www.opovo.com.br/app/politica/2013/06/24/noticiaspoliticas,307994
3/saiba-o-que-e-a-pec-37.shtml.
*Protocolo 367:
Recurso sem consistência, sem fontes e sem amparo legal.
A questão foi elaborada de forma clara e correta.
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/06/entenda-o-que-e-a-pec-37;
http://pt.wikipedia.org/wiki/PEC_37
http://www.opovo.com.br/app/politica/2013/06/24/noticiaspoliticas,307994
3/saiba-o-que-e-a-pec-37.shtml.
Dessa forma a questão segue inalterada.

Questão nº 16:
DEFERIDO.
*Protocolos 392, 383 e 367:
A banca atende as razões elencadas pelos candidatos.
Dessa forma a questão será anulada e será pontuada para todos os
candidatos.

Questão nº 23:
INDEFERIDO.
*Protocolos 364 e 373:
Em nenhum momento a questão solicitava a “Média”. O enunciado solicitava
a “Moda”. Em estatística Moda é a medida de tendência central que consiste
no valor observado com mais freqüência em um conjunto de dados.
Dessa forma a questão segue inalterada.

Questão nº 26:
Extrai-se dos recursos que os Recorrentes alegam que a questão nº. 26
deva ser anulada, eis que o enunciado solicitou que o candidato assinalasse
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a resposta “CORRETA”, enumerando 5 (cinco) alternativas para que fossem
analisadas e, delas, identificadas as corretas e as incorretas. A questão
apresentou como CORRETAS as alterantivas I, IV e V e, como
INCORRETAS , as alternativas II e III.
Para a resposta correta, o gabarito apontou para que o candidato
identificasse como sendo a letra “C” que como correta a alternativa II.
Neste particular, há que se estabelecer que a alternativa II está incorreta,
já que trata do inciso XXIV, do artigo 5º, da Magna Carta da República, que
estabelece ser assegurado a todos, independentemente de pagamento de
taxas, o Direito de petição aos Poderes Públicos, em defesa de Direitos ou
contra ilegalidades e abuso do poder, além de obter certidões das
repartições públicas para defesa dos mesmos Direitos e esclarecimentos de
situações de interesses pessoais.
Com razão os Recorrentes. A questão restou erroneamente formulada, já
que o enunciado deveria apontar como corretas as alternativas I, IV e V.
CONHECIDOS E PROVIDOS os recursos, dado o flagrante erro de
formulação na questão, devendo ser anulada, considerando como ponto de
acerto para todos os candidatos.

Questão nº 27:
Aduzem os Recorrentes que a questão nº 27 apontou 5 (cinco)
alternativas para serem analisadas, identificando, o candidato, a resposta
correta. Das alternativas apontadas, o enunciado apresentou apenas uma
delas com o texto redigido de acordo com a regra constitucional em debate,
sendo elas as alternativas I, II, III e IV e, apenas a alternativa “V” se
encontra em conformidade com o texto legal.
A questão apontou como resposta correta a alternativa “d” que identificava
como INCORRETAS as alternativas I e III. Todavia, as alternativas “a” e
“b” também estão corretas. Logo, com razão os Recorrentes devendo a
questão ser anulada.
CONHECIDOS E PROVIDOS os recursos, dada a incorreta aplicação da
matéria na questão, devendo ser considerado como ponto de acerto para
todos os candidatos.

Questão nº 28:
Alegam os Recorrentes que a questão nº 28 ao tratar da matéria, suprimiu
a palavra “ATÉ” do texto constitucional, portanto, apresentou
desconformidade com a letra da lei e que a questão estabelece ser inflexível
o prazo do concurso público de 2 (dois) anos
Sem razão os Recorrentes, eis que a matéria tratada estabelece que o prazo
de validade de concurso público está autorizado a ser em dois anos, não
podendo ser superior a tal. Não há qualquer alteração na ordem da
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disposição da matéria na questão, tendo em vista que o conteúdo é o
mesmo contido no texto constitucional.
O fato de supressão da palavra “até”, não altera o permissivo legal. A
questão da interpretação do candidato não pode invalidar o conteúdo
correto da prova de acordo com a matéria debatida.
Tão correta está a matéria apresentada e corretamente formulada a
questão, que de 3 (três) recursos apresentados (um em duplicidade), cada
qual um tratou de interpretar a sua maneira a matéria, logo, tratam-se de
interpretações dos candidatos e não de erro na aplicação da questão.
CONHECIDOS E DESPROVIDOS os recursos, dada a correta aplicação da
matéria na questão.

Questão nº 31:
A insurgência dos Recorrentes está em que a matéria tratada na questão
nº. 31, por um dos recursos, asseverando que a alternativa “a” também
está correta, quando apõe um ponto final em determinada altura do
enunciado. Por sua vez, por outro, a alegação é de que, por se tratar de
apontar a opção INCORRETA, quando o enunciado disserta ser ilícito firmar
contratos de herança de pessoa viva.
Sem razão os Recorrentes. A matéria está tratada de acordo com a regra
legal e os recursos se insurgem apenas pela interpretação dos candidatos,
exatamente por ser o objetivo que coloca em prova o conhecimento do
candidato com a correta interpretação da regra.
CONHECIDOS E DESPROVIDOS os recursos, dada a correta elaboração
da questão.

Questão nº 32:
A questão trata de matéria contida no CPC. Os recursos se insurgem acerca
de litisconsórcio, quando a letra “b” estabelece que o Juiz pode limitar o
litisconsórcio facultativo, quanto ao número de litigantes. Em que pese não
ter havido a solicitação de quando e a forma na qual pode o juiz fazer tal
limitação litisconsorcial facultativo, de fato, a questão estabelece o correto,
logo, também dá opção de ser assinalada pelo candidato, devendo a
questão ser anulada.
CONHECIDOS E PROVIDOS os recursos, dada a incorreta aplicação da
matéria na questão, devendo ser considerado como ponto de acerto para
todos os candidatos.
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Questão nº 34:
Os Recorrentes identificaram inexatidão da resposta ao apontar como
corretas as alternativas I e II, inexistindo, assim, apenas uma alternativa
para ser assinalada.
Com razão os Recorrentes e deve a questão ser anulada. As alternativas I
e II não estão redigidas corretamente com a matéria, eis que, a alternativa
I, que trata de tutela antecipada, o Juiz só pode FUNDAMENTADAMENTE
revogar ou modificar a decisão que concedeu os efeitos antecipados da
tutela.
Já a alternativa II, estabelece que se observará o procedimento ordinário,
quanto às causas que versem sobre revogação de doação, quando na
verdade o procedimento a ser observado é o sumário. Pela formulação da
questão, tem-se que deva ser anulada.
CONHECIDOS E PROVIDOS os recursos, dada a incorreta aplicação da
matéria na questão, devendo ser considerado como ponto de acerto para
todos os candidatos.

Questão nº 35:
Aduz A Recorrente que a questão deva ser anulada, quando o enunciado
solicitou que apontasse a alternativa incorreta, quando o gabarito
identificou como resposta a letra “a”, porém, se insurge a candidata por
entender que a alternativa “b” também está incorreta.
Sem razão a Recorrente. Ora, a matéria dispõe corretamente o que
estabelece o inciso V, do artigo 150, da Constituição Federal.
CONHECIDO E DESPROVIDO o recurso, dada a correta formulação da
questão.

Questão nº 37:
As insurgências recursais estabelecem que a alternativa “d” está apontada
pelo gabarito como a alternativa incorreta identificada no enunciado para
ser respondida.
Não se pode descurar que, em estando todas as alternativas corretamente
dissertando textos legais deveria o candidato apontar como INCORRETA, a
alternativa que no enunciado estabelece como sendo “TODAS AS
ALTERNATIVAS INCORRETAS”. De fato, nenhuma das alternativas
apresentadas estão em desacordo com os textos legais, logo, sem razão os
Recorrentes.
CONHECIDOS E DESPROVIDOS os recursos, dada a correta formulação
da questão.
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Questão nº 40:
O Recorrente alega que sobre o ponto de vista linguístico e jurídico, a
questão deva ser anulada, quando, segundo ele, fazendo uma rigorosa
interpretação jurídica das alternativas pode afirmar que a letra “a” também
está correta.
Sem razão o Recorrente. A matéria está tratando de ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário. A alternativa “a” trata de ato de
improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito.
CONHECIDO E DESPROVIDO o recurso, dada a correta elaboração da
questão.
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