
 

 

CONCURSO 

 
 
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do Edital de 
Abertura nº 001/2015 da Prefeitura do Município de 
Paraná, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito 
preliminar.  
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 
resultar anulação de questão(ões), os p
será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial 
preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração valerá para todos o
candidatos, independentemente de terem recorrido.
 
 
 

QUESTÃO Nº 02 – MANTÉM GABARITO
Justificativa:Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque a  alternativa 
correta é a A, pois o Cristo Redentor, no texto, está empregado em sentido 
conotativo e representa o Brasil como um todo
cidade do Rio de Janeiro. De acordo com Sacconi (1989, p. 393),a linguagem 
em seu emprego conotativo ou figurado apresenta
denotativo é o sentido de dicionário. Nesse caso, trata
ou personificação, pois o “Cristo prepara”, podendo
uma metáfora pois o Cristo Redonda representa em sentido amplo o país e em 
sentido restrito o Rio de Janeiro, tendo em vista a crise econômica do Brasil, o 
que fica evidente pela palav
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO
02) No fragmento: “Aos olhos do mundo o 
sua grande decolagem”, o sintagma sublinhado está empregado em 
sentido _____________(conotativo ou denotativo) e retoma:
(A)  Está empregado em sentido conotativo, retomando de forma ampla, o 
Brasil e, de forma restrita, o Rio de Janeiro.  
(B)  Está empregado em sentido denotativo, retomando o monumento mais 
importante do Rio de Janeiro. 
(C)  Está empregado em sentido 
referência a um monumento qualquer do Brasil.
(D)  Está empregado em sentido denotativo e retoma um lugar turístico.
(E)  Está empregado em sentido conotativo, retomando o sul do Brasil e os 
imigrantes italianos. 
Referência Bibliográfica: _____

 
EDITAL –DP 007/2016 

CONCURSO - EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2015 
PARECERES DOS RECURSOS 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do Edital de 

da Prefeitura do Município de Godoy Moreira
Paraná, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito 

Conforme Edital de Abertura n° 001/2015, se da análise do recurso 
resultar anulação de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) 
será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial 
preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração valerá para todos o
candidatos, independentemente de terem recorrido. 

PORTUGUÊS 
 

MANTÉM GABARITO 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 

a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque a  alternativa 
correta é a A, pois o Cristo Redentor, no texto, está empregado em sentido 
conotativo e representa o Brasil como um todo e, mais especificamente, a 
cidade do Rio de Janeiro. De acordo com Sacconi (1989, p. 393),a linguagem 
em seu emprego conotativo ou figurado apresenta-se fora dos padrões e o 
denotativo é o sentido de dicionário. Nesse caso, trata-se de uma Prosopopéia 

personificação, pois o “Cristo prepara”, podendo-se dizer que há também 
uma metáfora pois o Cristo Redonda representa em sentido amplo o país e em 
sentido restrito o Rio de Janeiro, tendo em vista a crise econômica do Brasil, o 
que fica evidente pela palavra “decolagem”.  
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
02) No fragmento: “Aos olhos do mundo o Cristo Redentor
sua grande decolagem”, o sintagma sublinhado está empregado em 
sentido _____________(conotativo ou denotativo) e retoma: 

Está empregado em sentido conotativo, retomando de forma ampla, o 
Brasil e, de forma restrita, o Rio de Janeiro.   

Está empregado em sentido denotativo, retomando o monumento mais 
importante do Rio de Janeiro.  

Está empregado em sentido conotativo, retornando simplesmente a 
referência a um monumento qualquer do Brasil. 

Está empregado em sentido denotativo e retoma um lugar turístico.
Está empregado em sentido conotativo, retomando o sul do Brasil e os 

ência Bibliográfica: _____ 

 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do Edital de 

Godoy Moreira – Estado do 
Paraná, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito 

, se da análise do recurso 
ontos referentes à(s) mesma(s) 

será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial 
preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração valerá para todos os 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque a  alternativa 
correta é a A, pois o Cristo Redentor, no texto, está empregado em sentido 

e, mais especificamente, a 
cidade do Rio de Janeiro. De acordo com Sacconi (1989, p. 393),a linguagem 

se fora dos padrões e o 
se de uma Prosopopéia 

se dizer que há também 
uma metáfora pois o Cristo Redonda representa em sentido amplo o país e em 
sentido restrito o Rio de Janeiro, tendo em vista a crise econômica do Brasil, o 

Cristo Redentor preparava a 
sua grande decolagem”, o sintagma sublinhado está empregado em 

 
Está empregado em sentido conotativo, retomando de forma ampla, o 

Está empregado em sentido denotativo, retomando o monumento mais 

conotativo, retornando simplesmente a 

Está empregado em sentido denotativo e retoma um lugar turístico. 
Está empregado em sentido conotativo, retomando o sul do Brasil e os 



 

SACCONI Luiz Antônio.  Nossa Gramática. Teoria. 9ª. Ed. Reformulada. 
São Paulo, Ed. Atual, 1989.
 
 
 
 
QUESTÃO Nº 03 – MANTÉM GABARITO
Justificativa:Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a resposta está 
ABSOLUTAMENTE correta e o próprio candidato que recorre diz isso. A 
correta é a D, pois o MAS que está sublinhado é uma conjunção coordenada 
adversativa.  
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO
03) Marque a alternativa em que a conjunção sublinhada é coordenativa 
adversativa:  
(A)  Em 2009, quando
Olimpíada, o Brasil era outro: a economia crescia até então, o desemprego 
caía e a inflação estava sob controle.
(B)  [...] não foi neste ano 
(C)  Como competidor global, não foi neste ano que o Brasil decolou.
(D)  Mas eis que nem tudo é desgraça: a oito meses da Olimpíada, para 
surpresa dos céticos, falta pouco para dar tudo ficar pronto.
(E)  Seis anos depois, os índices viraram de ponta
enfrenta uma crise como nunca se viu.
Referência Bibliográfica: _____
SACCONI Luiz Antônio.  Nossa Gramática. Teoria. 9ª. Ed. Reformulada. 
São Paulo, Ed. Atual, 1989.
 
 
 

 
QUESTÃO Nº 07 – MANTÉM GABARITO
Justificativa:Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
a esclarecer que a questão será mantida, tendo em vista não apresentar erros.
 U ( 1) MBIGO ; D (2)OIDO ; T (3) ERNURA ; Q(4)UADRILHA;
ALTERNATIVA CORRETA LETRA B.
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO
07) De acordo com a sequência  UMBIGO ; DOIDO ; TERNURA ; 
QUADRILHA ; ???? . Qual das palavras abaixo substitui as 
interrogações? 
(A)  VERDE. 
(B)  CINZA. 
(C)  PANELA. 
(D)  ALEGRIA. 
(E)  JOGADOR. 
 
 
 

SACCONI Luiz Antônio.  Nossa Gramática. Teoria. 9ª. Ed. Reformulada. 
São Paulo, Ed. Atual, 1989. 

MANTÉM GABARITO 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 

uestão será MANTIDA, tendo em vista que a resposta está 
ABSOLUTAMENTE correta e o próprio candidato que recorre diz isso. A 
correta é a D, pois o MAS que está sublinhado é uma conjunção coordenada 

QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
ernativa em que a conjunção sublinhada é coordenativa 

quando o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar a 
Olimpíada, o Brasil era outro: a economia crescia até então, o desemprego 
caía e a inflação estava sob controle. 

não foi neste ano que o Brasil decolou. 
competidor global, não foi neste ano que o Brasil decolou.

eis que nem tudo é desgraça: a oito meses da Olimpíada, para 
surpresa dos céticos, falta pouco para dar tudo ficar pronto. 

Seis anos depois, os índices viraram de ponta-cabeça 
enfrenta uma crise como nunca se viu. 
Referência Bibliográfica: _____ 
SACCONI Luiz Antônio.  Nossa Gramática. Teoria. 9ª. Ed. Reformulada. 
São Paulo, Ed. Atual, 1989. 

MATEMATICA 

MANTÉM GABARITO 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 

a esclarecer que a questão será mantida, tendo em vista não apresentar erros.
U ( 1) MBIGO ; D (2)OIDO ; T (3) ERNURA ; Q(4)UADRILHA;C (5) INZA

ORRETA LETRA B. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
07) De acordo com a sequência  UMBIGO ; DOIDO ; TERNURA ; 
QUADRILHA ; ???? . Qual das palavras abaixo substitui as 

CONHECIMENTOS GERAIS 

SACCONI Luiz Antônio.  Nossa Gramática. Teoria. 9ª. Ed. Reformulada. 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
uestão será MANTIDA, tendo em vista que a resposta está 

ABSOLUTAMENTE correta e o próprio candidato que recorre diz isso. A 
correta é a D, pois o MAS que está sublinhado é uma conjunção coordenada 

ernativa em que a conjunção sublinhada é coordenativa 

o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar a 
Olimpíada, o Brasil era outro: a economia crescia até então, o desemprego 

competidor global, não foi neste ano que o Brasil decolou. 
eis que nem tudo é desgraça: a oito meses da Olimpíada, para 

cabeça – e o país 

SACCONI Luiz Antônio.  Nossa Gramática. Teoria. 9ª. Ed. Reformulada. 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
a esclarecer que a questão será mantida, tendo em vista não apresentar erros. 

C (5) INZA 

07) De acordo com a sequência  UMBIGO ; DOIDO ; TERNURA ; 
QUADRILHA ; ???? . Qual das palavras abaixo substitui as 



 

 
QUESTÃO Nº 09 – MANTÉM GABARITO
Justificativa:Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o enunciado 
pede a identificação da Associação de Municípios, e não associação 
filantrópica ou social. Considerando que a correta interpretação do enunciado 
da questão é parte integrante do processo avaliativo para o cargo pretendido, 
mantém-se o gabarito preliminar.
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO
09) Dentre as associações de municípios 
que o município de Godoy Moreira está associada:
(A) AMCESPAR. 
(B) AMOCENTRO. 
(C) AMUVI. 
(D) AMEPAR. 
(E) AMOP. 
Referência Bibliográfica: 
http://www.ampr.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=124&It
emid=171 e http://amuv
10/01/2016. 
 
 
 

QUESTÃO Nº 16 – ALTERAR GABARITO LETRA D PARA C.
Justificativa:Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
a esclarecer que a questão seráalterado o
vista, que conforme sua afirmativa e consultando a bibliografia a conclusão da 
questão é de fato a Letra C 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO
16) O seguinte conceito 
de as organizações agruparem e ordenarem tarefas atribuídas às pessoas 
em um conjunto mais ou menos formal 
(A) Processo. 
(B) Função. 
(C) Cargo. 
(D) Tarefas. 
(E) Atividade. 
Referência Bibliográfica: Paschoal (2007);
Oliveira e Medeiros (2011).
 
 
 

QUESTÃO Nº 16 – MANTÉM GABARITO
Justificativa:Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
a esclarecer que a questão será 
apresenta apenas uma alternativa correta. Explico: Os servidores púb

MANTÉM GABARITO 
Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto, temos a 

esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o enunciado 
pede a identificação da Associação de Municípios, e não associação 
lantrópica ou social. Considerando que a correta interpretação do enunciado 

da questão é parte integrante do processo avaliativo para o cargo pretendido, 
se o gabarito preliminar. 

QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
09) Dentre as associações de municípios abaixo, identifique aquela em 
que o município de Godoy Moreira está associada: 

Referência Bibliográfica: Disponível em: 
http://www.ampr.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=124&It

http://amuvi.com.br/municipios/cidades-associadas/

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

ALTERAR GABARITO LETRA D PARA C. 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 

a esclarecer que a questão seráalterado o gabarito da letra D paraC, tendo em 
vista, que conforme sua afirmativa e consultando a bibliografia a conclusão da 
questão é de fato a Letra C – Cargo. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
16) O seguinte conceito – é o fato organizacional constituído pela maneira
de as organizações agruparem e ordenarem tarefas atribuídas às pessoas 
em um conjunto mais ou menos formal – é: 

Referência Bibliográfica: Paschoal (2007); 
Oliveira e Medeiros (2011). 

ADVOGADO 
 

MANTÉM GABARITO 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 

a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque a pergunta 
apresenta apenas uma alternativa correta. Explico: Os servidores púb

Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto, temos a 
esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o enunciado 
pede a identificação da Associação de Municípios, e não associação 
lantrópica ou social. Considerando que a correta interpretação do enunciado 

da questão é parte integrante do processo avaliativo para o cargo pretendido, 

abaixo, identifique aquela em 

Disponível em: 
http://www.ampr.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=124&It

associadas/ acesso em 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
gabarito da letra D paraC, tendo em 

vista, que conforme sua afirmativa e consultando a bibliografia a conclusão da 

é o fato organizacional constituído pela maneira 
de as organizações agruparem e ordenarem tarefas atribuídas às pessoas 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
, tendo em vistaque a pergunta 

apresenta apenas uma alternativa correta. Explico: Os servidores públicos 



 

ocupantes de cargo efetivo, bem como aqueles ocupantes de emprego público 
da Administração direta, autárquica e fundacional, com a devida aprovação em 
concurso público, têm a garantia da estabilidade após 03(três) anos de 
estágio probatório, só poden
41 § 1° da CF por sentença judicial transitada em julgado, processo 
administrativo, assegurada ampla defesa e procedimento de avaliação 
periódica de desempenho. Importante destacar a aplicabilidade do art. 41
Constituição Federal. Além disso, a repartição de competência legislativa entre 
os entes da federação estabelece campos materiais distintos, em atenção ao 
princípio da predominância do interesse, pelo qual cabe à União as matérias 
em que predomine o interesse nacional; aos Estados as de interesse regional e 
aos Municípios as de interesse local, o que será sempre averiguado de acordo 
com a Constituição em respeito ao denominado princípio da supremacia 
constitucional. 
Contudo, ressalte-se que, não obstant
cada um dos entes federativos, há relação hierárquica, respectivamente, entre 
a Constituição Federal
Orgânica do DF e a Lei Orgânica do Município.
QUESTÃO APLICADA N
16) Quanto ao Servidor Público, é CORRETO afirmar:
(A) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
(B) Extinto o cargo ou declarada a sua 
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, 
até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
(C) O servidor público estável só perderá o cargo mediante processo 
administrativo, sendo-lhe de
(D) Como condição para a aquisição da estabilidade, é facultativa a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade. 
(E) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do 
sistema remuneratório observará somente o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes de cada carreira.
Referência Bibliográfica: Art. 41 da Constituição Federal, Curso de Direito 
Constitucional Positivo 
Administrativo – Marçal Justen Filho.
 
QUESTÃO Nº 19 – MANTÉM GABARITO
Justificativa:Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
a esclarecer que a questão será 
clara, sucinta e objetiva, e não trás em seu en
Complementar”. A questão trata tão somente da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, tendo destaque ao CAPÍTULO IV 
forma, está afastada qualquer tipo de indução do candidato ao erro. 
QUESTÃO APLICADA NO 
19) Sobre Despesa Pública na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n. 
101/2000), assinale a alternativa CORRETA:
(A) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento da despesa dispensa o  acompanhamento de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 

ocupantes de cargo efetivo, bem como aqueles ocupantes de emprego público 
da Administração direta, autárquica e fundacional, com a devida aprovação em 

têm a garantia da estabilidade após 03(três) anos de 
, só podendo perder o cargo/emprego, nos termos do artigo 

41 § 1° da CF por sentença judicial transitada em julgado, processo 
administrativo, assegurada ampla defesa e procedimento de avaliação 
periódica de desempenho. Importante destacar a aplicabilidade do art. 41
Constituição Federal. Além disso, a repartição de competência legislativa entre 
os entes da federação estabelece campos materiais distintos, em atenção ao 
princípio da predominância do interesse, pelo qual cabe à União as matérias 

teresse nacional; aos Estados as de interesse regional e 
aos Municípios as de interesse local, o que será sempre averiguado de acordo 
com a Constituição em respeito ao denominado princípio da supremacia 

se que, não obstante não haver hierarquia entre as leis de 
cada um dos entes federativos, há relação hierárquica, respectivamente, entre 

Constituição Federal, a Constituição do Estado, equiparada a ela, a Lei 
Orgânica do DF e a Lei Orgânica do Município. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
16) Quanto ao Servidor Público, é CORRETO afirmar: 

São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável 
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, 
até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

O servidor público estável só perderá o cargo mediante processo 
lhe defeso a ampla defesa. 

Como condição para a aquisição da estabilidade, é facultativa a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 

A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do 
o observará somente o grau de responsabilidade e a 

complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 
Referência Bibliográfica: Art. 41 da Constituição Federal, Curso de Direito 
Constitucional Positivo – José Afonso da Silva e Curso de Direito 

Marçal Justen Filho. 

MANTÉM GABARITO 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 

a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque a questão é 
clara, sucinta e objetiva, e não trás em seu enunciado qualquer menção a “Lei 
Complementar”. A questão trata tão somente da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, tendo destaque ao CAPÍTULO IV - DA DESPESA PÚBLICA. Desta 
forma, está afastada qualquer tipo de indução do candidato ao erro. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
19) Sobre Despesa Pública na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n. 
101/2000), assinale a alternativa CORRETA: 

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento da despesa dispensa o  acompanhamento de estimativa do 

financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 

ocupantes de cargo efetivo, bem como aqueles ocupantes de emprego público 
da Administração direta, autárquica e fundacional, com a devida aprovação em 

têm a garantia da estabilidade após 03(três) anos de 
do perder o cargo/emprego, nos termos do artigo 

41 § 1° da CF por sentença judicial transitada em julgado, processo 
administrativo, assegurada ampla defesa e procedimento de avaliação 
periódica de desempenho. Importante destacar a aplicabilidade do art. 41 da 
Constituição Federal. Além disso, a repartição de competência legislativa entre 
os entes da federação estabelece campos materiais distintos, em atenção ao 
princípio da predominância do interesse, pelo qual cabe à União as matérias 

teresse nacional; aos Estados as de interesse regional e 
aos Municípios as de interesse local, o que será sempre averiguado de acordo 
com a Constituição em respeito ao denominado princípio da supremacia 

e não haver hierarquia entre as leis de 
cada um dos entes federativos, há relação hierárquica, respectivamente, entre 

, a Constituição do Estado, equiparada a ela, a Lei 

São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

desnecessidade, o servidor estável 
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, 

O servidor público estável só perderá o cargo mediante processo 

Como condição para a aquisição da estabilidade, é facultativa a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 

A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do 
o observará somente o grau de responsabilidade e a 

Referência Bibliográfica: Art. 41 da Constituição Federal, Curso de Direito 
José Afonso da Silva e Curso de Direito 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
, tendo em vistaque a questão é 

unciado qualquer menção a “Lei 
Complementar”. A questão trata tão somente da Lei de Responsabilidade 

DA DESPESA PÚBLICA. Desta 
forma, está afastada qualquer tipo de indução do candidato ao erro.  

19) Sobre Despesa Pública na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n. 

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento da despesa dispensa o  acompanhamento de estimativa do 

financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 



 

nos dois subsequentes. 
(B) Considera-se adeq
de dotação específica e suficiente, desde que não abrangida por crédito 
genérico. 
(C) Os valores dos contratos de terceirização de mão
referem à substituição de servidores e empregados públ
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
(D) É anulável de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com 
pessoal e não atenda o limite legal de comprometimento aplicado às despesas 
com pessoal inativo. 
(E) Considera-se obr
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois 
exercícios. 
Referência Bibliográfica: Lei de Respons
pessoal. 
 
QUESTÃO Nº 21 – ALTERAR GABARITO LETRA C PARA D.
Justificativa:Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
a esclarecer que a questão será 
alternativa correta na questão é a de letra D, haja vista a redação do § 1º, art. 
2º: “A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando 
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que 
tratava a lei anterior”. 
QUESTÃO APLICADA NO C
21) No que diz respeito à Lei de Introdução ao Código Civil, é CORRETO 
afirmar que: 
(A) É assegurado o subterfugio de cumprir a lei, sob a alegação de não 
conhecê-la. 
(B) Diante da omissão da lei, é defeso ao juiz decidir o caso de acordo com 
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
(C) Reputam-se direitos adquiridos aqueles já consumados segundo a lei 
vigente ao tempo em que se efetuou.
(D) A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, 
quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de 
que tratava a lei anterior.
(E) Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, 
destinada a correção, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias) é interrompido, 
voltando a correr da nova publicação.
Referência Bibliográfica: CódigoCivil. Lei de Introdução ao Código Civil.
 
QUESTÃO Nº 28 – MANTÉM GABARITO
Justificativa:Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
a esclarecer que a questão será 
usado no processo cautelar exige que aquele que for obrigado a dar caução 
requererá a citação da pessoa em favor de quem ela deve ser prestada, 
indicando na peça inicial: o valor a caucionar, o modo de prestação da caução, 
a estimativa dos bens e a prova de suficiência da caução ou da idoneidade do 
fiador, para que este a aceite. São requisitos básicos, que caso faltem 
incorrerão na inépcia da inicial.

 
se adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto 

de dotação específica e suficiente, desde que não abrangida por crédito 

Os valores dos contratos de terceirização de mão-de
referem à substituição de servidores e empregados públicos não serão 
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". 

É anulável de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com 
pessoal e não atenda o limite legal de comprometimento aplicado às despesas 

se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente 
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois 

Referência Bibliográfica: Lei de Responsabilidade Fiscal. Limites com 

ALTERAR GABARITO LETRA C PARA D. 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 

a esclarecer que a questão será ALTERADA, tendo em vistaque a única 
questão é a de letra D, haja vista a redação do § 1º, art. 

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando 
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que 

QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
21) No que diz respeito à Lei de Introdução ao Código Civil, é CORRETO 

É assegurado o subterfugio de cumprir a lei, sob a alegação de não 

Diante da omissão da lei, é defeso ao juiz decidir o caso de acordo com 
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 

se direitos adquiridos aqueles já consumados segundo a lei 
vigente ao tempo em que se efetuou. 

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, 
compatível ou quando regule inteiramente a matéria de 

que tratava a lei anterior. 
Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, 

destinada a correção, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias) é interrompido, 
nova publicação. 

Referência Bibliográfica: CódigoCivil. Lei de Introdução ao Código Civil.

MANTÉM GABARITO 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 

a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque o procedimento 
usado no processo cautelar exige que aquele que for obrigado a dar caução 
requererá a citação da pessoa em favor de quem ela deve ser prestada, 
indicando na peça inicial: o valor a caucionar, o modo de prestação da caução, 

os bens e a prova de suficiência da caução ou da idoneidade do 
fiador, para que este a aceite. São requisitos básicos, que caso faltem 
incorrerão na inépcia da inicial. 

uada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto 
de dotação específica e suficiente, desde que não abrangida por crédito 

de-obra que se 
icos não serão 

É anulável de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com 
pessoal e não atenda o limite legal de comprometimento aplicado às despesas 

igatória de caráter continuado a despesa corrente 
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois 

abilidade Fiscal. Limites com 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
, tendo em vistaque a única 

questão é a de letra D, haja vista a redação do § 1º, art. 
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando 

seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que 

21) No que diz respeito à Lei de Introdução ao Código Civil, é CORRETO 

É assegurado o subterfugio de cumprir a lei, sob a alegação de não 

Diante da omissão da lei, é defeso ao juiz decidir o caso de acordo com 

se direitos adquiridos aqueles já consumados segundo a lei 

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, 
compatível ou quando regule inteiramente a matéria de 

Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, 
destinada a correção, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias) é interrompido, 

Referência Bibliográfica: CódigoCivil. Lei de Introdução ao Código Civil. 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos 
que o procedimento 

usado no processo cautelar exige que aquele que for obrigado a dar caução 
requererá a citação da pessoa em favor de quem ela deve ser prestada, 
indicando na peça inicial: o valor a caucionar, o modo de prestação da caução, 

os bens e a prova de suficiência da caução ou da idoneidade do 
fiador, para que este a aceite. São requisitos básicos, que caso faltem 



 

QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO
28) A caução é um procedimento cautelar específico do Códi
Processo Civil, sendo CORRETO afirmar:
(A) A caução pode ser somente real.
(B) A espécie de caução poderá ser prestada apenas mediante pedras e 
metais preciosos. 
(C) A garantia pode ser prestada pela própria parte interessada ou por 
terceiro, em favor daquele que deve oferecer a caução. No entanto, não é 
necessário, por óbvio, que o terceiro, proprietário do bem, concorde 
expressamente com o oferecimento.
(D) É requisito essencial da petição inicial a indicação do valor a caucionar. 
Esse montante corresponde à obrigação ou bem a ser liberado, objeto do 
pedido, devidamente corrigido e acrescido de eventuais juros. O valor a 
caucionar consistirá também no valor da causa.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores.
Referência Bibliográfica: Código de Pro
 
 

QUESTÃO 26 – MANTÉM 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista que sua argumentação não 
procede com a lógica necessária para a resolução da questã
elencadas 05 alternativas/opções como respostas (A, B, C, D e E), não quer 
dizer necessariamente que tinha que ter 05 assertivas, o que no caso dessa 
questão número 26 tinham 04 assertivas I, II, III e IV. A lógica em que a 
questão foi construída propõe interpretação, conhecimento do conteúdo e 
percepção. Se o enunciado solicitasse para relacionar as colunas, por exemplo, 
daí sim, teria que ter o mesmo número de assertivas e de opções.
 
QUESTÃO 28 – QUESTÃO ANULADA
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será anulada, tendo em vista que 
parênteses (  ) para V ou F, mas nas alternativas A, B, C, D e E só tem quatro 
letras como opção, faltando uma l
 
QUESTÃO 29 – MANTÉM 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vistaque a alternativa correta é a letra E 
e compreende todos os itens elencados
 
QUESTÃO 30 – MANTÉM 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vistaque sua argumentação não 
procede com a lógica necessária para a resolução da questão. O fato de serem 
elencadas 05 alternativas/opções como respostas (A, B, C, D e E), não quer 
dizer necessariamente que tinha que ter 05 assertivas, o que no caso dessa 
questão número 30 tinham 04 assertivas I, II, III e IV. A lógica em que a 
questão foi construída propõe interpretação, con

QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
28) A caução é um procedimento cautelar específico do Códi
Processo Civil, sendo CORRETO afirmar: 

A caução pode ser somente real. 
A espécie de caução poderá ser prestada apenas mediante pedras e 

A garantia pode ser prestada pela própria parte interessada ou por 
favor daquele que deve oferecer a caução. No entanto, não é 

necessário, por óbvio, que o terceiro, proprietário do bem, concorde 
expressamente com o oferecimento. 

É requisito essencial da petição inicial a indicação do valor a caucionar. 
corresponde à obrigação ou bem a ser liberado, objeto do 

pedido, devidamente corrigido e acrescido de eventuais juros. O valor a 
caucionar consistirá também no valor da causa. 

Nenhuma das alternativas anteriores. 
Referência Bibliográfica: Código de Processo Civil Anotado. 

PROFESSOR 
 

MANTÉM  
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista que sua argumentação não 
procede com a lógica necessária para a resolução da questão. O fato de serem 
elencadas 05 alternativas/opções como respostas (A, B, C, D e E), não quer 
dizer necessariamente que tinha que ter 05 assertivas, o que no caso dessa 
questão número 26 tinham 04 assertivas I, II, III e IV. A lógica em que a 

onstruída propõe interpretação, conhecimento do conteúdo e 
percepção. Se o enunciado solicitasse para relacionar as colunas, por exemplo, 
daí sim, teria que ter o mesmo número de assertivas e de opções.

QUESTÃO ANULADA 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será anulada, tendo em vista que na questão 28, tem 05 
parênteses (  ) para V ou F, mas nas alternativas A, B, C, D e E só tem quatro 
letras como opção, faltando uma letra V ou F. 

MANTÉM  
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vistaque a alternativa correta é a letra E 
e compreende todos os itens elencados, conforme artigo 16 do ECA

MANTÉM  
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vistaque sua argumentação não 
procede com a lógica necessária para a resolução da questão. O fato de serem 

ernativas/opções como respostas (A, B, C, D e E), não quer 
dizer necessariamente que tinha que ter 05 assertivas, o que no caso dessa 
questão número 30 tinham 04 assertivas I, II, III e IV. A lógica em que a 
questão foi construída propõe interpretação, conhecimento do conteúdo e 

28) A caução é um procedimento cautelar específico do Código de 

A espécie de caução poderá ser prestada apenas mediante pedras e 

A garantia pode ser prestada pela própria parte interessada ou por 
favor daquele que deve oferecer a caução. No entanto, não é 

necessário, por óbvio, que o terceiro, proprietário do bem, concorde 

É requisito essencial da petição inicial a indicação do valor a caucionar. 
corresponde à obrigação ou bem a ser liberado, objeto do 

pedido, devidamente corrigido e acrescido de eventuais juros. O valor a 

 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista que sua argumentação não 

o. O fato de serem 
elencadas 05 alternativas/opções como respostas (A, B, C, D e E), não quer 
dizer necessariamente que tinha que ter 05 assertivas, o que no caso dessa 
questão número 26 tinham 04 assertivas I, II, III e IV. A lógica em que a 

onstruída propõe interpretação, conhecimento do conteúdo e 
percepção. Se o enunciado solicitasse para relacionar as colunas, por exemplo, 
daí sim, teria que ter o mesmo número de assertivas e de opções. 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
na questão 28, tem 05 

parênteses (  ) para V ou F, mas nas alternativas A, B, C, D e E só tem quatro 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vistaque a alternativa correta é a letra E 

, conforme artigo 16 do ECA 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vistaque sua argumentação não 
procede com a lógica necessária para a resolução da questão. O fato de serem 

ernativas/opções como respostas (A, B, C, D e E), não quer 
dizer necessariamente que tinha que ter 05 assertivas, o que no caso dessa 
questão número 30 tinham 04 assertivas I, II, III e IV. A lógica em que a 

hecimento do conteúdo e 



 

percepção. Se o enunciado solicitasse para relacionar as colunas, por exemplo, 
daí sim, teria que ter o mesmo número de assertivas e de opções.
  
 

Art. 2º -  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL

 

 

percepção. Se o enunciado solicitasse para relacionar as colunas, por exemplo, 
daí sim, teria que ter o mesmo número de assertivas e de opções.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

Godoy Moreira/PR, 19 de fevereiro de 2016. 

PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL 

DO CONCURSO PÚBLICO. 

percepção. Se o enunciado solicitasse para relacionar as colunas, por exemplo, 
daí sim, teria que ter o mesmo número de assertivas e de opções. 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

Godoy Moreira/PR, 19 de fevereiro de 2016.  


