06/06/2019

Relatório de Recursos

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 61 | Solicitado em: 28/05/2019 -08:58

Recurso:
Questão 1: Não concordo com a alternativa de resposta correta, pois a história poderia sim ser verdadeira quando se trata de
pessoas que não se encontra no seu juízo perfeito.
Questão 2: Se a resposta dessa alternativa é a D), então a resposta da alternativa 1 deveria ser a B). Também, a alternativa B) e
D), possuem o mesmo sentido. Peço a anulação dessas duas questões, pois não trazem respostas concretas e exatas.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso.pdf

28/05/2019 08:58

LÍNGUA PORTUGUESA - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:53

verossímil
1 Que tem aparência de algo verdadeiro.
2 Em que há condições de ter ocorrido realmente; acreditável.
michaelis.uol.com.br
Trata-se de uma narrativa inverossímil uma vez que a história contada não tem condições de ter ocorrido realmente. A partir do
fato inicial, segue uma sucessão de fatos irreais.
Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL, pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN). Autora: ANA AUGUSTA PINHEIRO PESSOA. Orientador: Roniê Rodrigues da Silva. 2014. Segue trecho (pág. 28
da Tese) que esclarece sobre o objetivo do conto Cadeiras Proibidas:
(...) Ainda em 1976, Ignácio publica três livros, Dentes ao sol, Pega ele, Silêncio e Cadeiras Proibidas, este último composto de
vinte e três contos fantásticos em que o sujeito humano experiência os paradoxos da pós-modernidade, conseguindo, dessa
maneira, enganar a censura. Há, na obra de Loyola, um compromisso da sua produção literária com a veracidade e com a
transcrição de seu tempo. Por esse motivo, o escritor traz à tona a questão da fragmentação do sujeito em meio ao medo
causado pelas crueldades dos sistemas totalitários como o da ditadura militar. Por abordar esse contexto absolutista, Cadeiras
Proibidas retrata a realidade de um período histórico caracterizado por sua repressão e, por isso, o autor utiliza-se do fantástico
para falar de temas importantes e fazer a sua crítica aos acontecimentos da época.
Veja uma sinopse do livro, ofertado por uma editora:
Em Cadeiras proibidas, Ignácio de Loyola Brandão diz muito em uma época em que pouco se podia dizer. Publicado inicialmente
em 1976, tempo em que o Brasil enfrentava momentos de medo e censura por causa da ditadura, o livro narra histórias que
tratam da realidade – do cotidiano, do corpo, do clima, do mundo, da indagação, da descoberta, da ação e da vida –
escondendo-a através do fantástico.
https://globaleditora.com.br/catalogos/livro/?id=1562

MANTER A QUESTÃO
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 110 | Solicitado em: 29/05/2019 -09:30

Recurso:
Questão 8 - Matemática
Peço anulação da questão 8, pois nenhuma das alternativas apresenta a resposta correta. Cálculo efetuado de maneira errada.
Preço Original: 162,40/70*100=232,00-30%=162,40
R$ 139,20 custo mercadoria
R$ 92,80 lucro
R$ 162,40-139,20= 23,20 lucro obtido na venda.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso 2.pdf

29/05/2019 09:30

Questão

MATEMÁTICA - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:14

PARECER DA BANCA EXAMINADORA

Razões do Recurso:
Apresentado em anexo

Fundamentação:

Supondo que ela custe 100,00 com lucro de 60% fica em 160,00 com desconto de 30% ficaria 112,00
Assim temos que 112 esta para 162,40 assim como 100 esta para o valor da mercadoria
então

nesta situação 145,00 é o valor da mercadoria

232-30% = 162,40 ok fechando o valor de venda
Como o valo de custo é de 145,00
Temos que o lucro é 162,40 - 145,00= 17,40

Decisão: INDEFERIR O RECURSO E MANTER A PUBLICAÇÃO
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 130 | Solicitado em: 29/05/2019 -16:56

Recurso:
Questão 24:
24. De acordo com o a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, são itens do
patrimônio de uma entidade econômica:
I. Valores da Folha de Pagamento (Salários);
II. Itens de tecnologia da empresa (Computador, servidor e etc.);
III. Valor referente a uma duplicada emitida por um fornecedor;
IV. Venda a prazo feita para um cliente;
V. Estoque de mercadoria;
VI. Valor referente ao FGTS sobre a folha de pagamento.
É CORRETO afirmar que os itens que representam os direitos da empresa são:
A ( ) III e IV
B ( ) I, II, V, VI
C ( ) III, IV e V
D ( ) I, II, IV e VI
"O gabarito trata como a resposta correta a letra “A”, ou seja, III e IV, que representam os direitos da empresa. No entanto, o item
“III” trata de “Valor referente a uma duplicada emitida por um fornecedor”. Ocorre que a que a Lei nº 6.404/76 trata tal fato como
Obrigação, devendo para isso, estar classificado como “Obrigações”, junto ao Passivo".
Com as indicativas exposta, solicito a impugnação da questão 24.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -20:30

Prezado candidato. Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente preenchido e
assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 131 | Solicitado em: 29/05/2019 -17:18

Recurso:
QUESTÃO 13:
13.O Congresso Nacional é bicameral, ou seja, composto pelo Senado Federal e Câmara
dos Deputados. Quantos são os senadores e quantos são os Deputados Federais,
respectivamente?
A)32 e 515
B)34 e 514
C)31 e 513
D)Nenhuma alternativa é correta
O gabarito trata como a resposta correta a letra “C”, ou seja, 31 e 513. A de se considerar que existe a questão correta que é a
Leta D) "Nenhuma das alternativas", não trata-se de impugnação da questão, mas de adequação da resposta no gabarito oficial
por parte da empresa tendo em vista o acerto da questão.
CONHECIMENTOS GERAIS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -20:31

Prezado candidato. Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente preenchido e
assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 92 | Solicitado em: 28/05/2019 -20:13

Recurso:
O enunciado da questão de número 17 foi assim vazado: "É princípio constitucional em que a República Federativa do Brasil
rege-se nas suas relações internacionais, exceto o indicado na alternativa:".
Inicialmente, é importante interpretar o comando da questão, que quer saber qual das alternativas NÃO constitui princípio
constitucional em que a República Federativa do Brasil (RFB) rege-se nas suas relações internacionais.
Ou, reescrevendo de outro modo: "Todas as alternativas abaixo referem-se a princípios constitucionais em que a República
Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais à exceção de uma. Assinale-a"
A banca apontou como correta a alternativa da letra "A" (Prevalência dos direitos humanos). Contudo, esta é justamente um dos
princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais (vide art. 4ª, inc. II, da CF/88), e, como visto, o comando da
questão era exatamente o oposto: marcar a alternativa que NÃO indicasse um princípio que rege a RFB em suas relações
internacionais.
Analisando as alternativas seguintes, verifica-se que qualquer delas poderia ser o gabarito da questão, eis que a alternativa "B"
trata de um fundamento da república (art. 1º, IV); e as alternativas "C" e "D" constituem objetivos fundamentais da república (art.
3º, I e II).
Do exposto, havendo mais de uma alternativa correta, imperiosa a anulação da questão de número 17.
Anexo(s):

Data do envio

Scan1.pdf

28/05/2019 20:13

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:24

QUESTÃO: 17
PARECER: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em conformidade com as razões expostas no recurso em face da questão número 17 e prezando pela lisura
do certame, defiro o recurso. Portanto, anulada.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 93 | Solicitado em: 28/05/2019 -20:14

Recurso:
A questão número 13 versava sobre a bicameralidade do Congresso Nacional e questionava quantos são os senadores e
quantos são os Deputados Federais, respectivamente.
A banca, em seu gabarito preliminar, apontou a alternativa "C" como correta: 31 senadores e 513 deputados federais.
Contudo, o gabarito da banca merece reforma, pois, em que pese, de fato, sejam 513 os deputados federais, o art. 46, §1º, da
Constituição Federal preconiza que cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores. Portanto, sendo 26 Estadosmembros e 1 Distrito Federal, chega-se à conclusão de que o número de Senadores será o produto de 27 multiplicado por 3, o
que resulta em 81 senadores.
Dentre as alternativas postas na questão, não existe nenhuma mencione o número de 81 senadores, o que torna correta a
assertiva da letra "D" (Nenhuma alternativa é correta). Do mesmo modo, o gabarito da banca encontra-se equivocado, já que
apontou como correto o número de 31 senadores, quando na verdade, como visto, é de 81.
Do exposto, respeitosamente, requer-se a alteração do gabarito para a letra "D". Subsidiariamente, requer-se a anulação da
questão.
Anexo(s):

Data do envio

Scan.pdf

28/05/2019 20:14

CONHECIMENTOS GERAIS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:38

Cndidato. A Alernativa correta é D. Houve erro de lancamento
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 50 | Solicitado em: 27/05/2019 -21:48

Recurso:
A questão número 13 versava sobre a bicameralidade do Congresso Nacional e questionava quantos são os senadores e
quantos são os Deputados Federais, respectivamente.
A banca, em seu gabarito preliminar, apontou a alternativa "C" como correta: 31 senadores e 513 deputados federais.
Contudo, o gabarito da banca merece reforma, pois, em que pese, de fato, sejam 513 os deputados federais, o art. 46, §1º, da
Constituição Federal preconiza que cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores. Portanto, sendo 26 Estadosmembros e 1 Distrito Federal, chega-se à conclusão de que o número de Senadores será o produto de 27 multiplicado por 3, o
que resulta em 81 senadores.
Dentre as alternativas postas na questão, não existe nenhuma mencione o número de 81 senadores, o que torna correta a
assertiva da letra "D" (Nenhuma alternativa é correta). Do mesmo modo, o gabarito da banca encontra-se equivocado, já que
apontou como correto o número de 31 senadores, quando na verdade, como visto, é de 81.
Do exposto, respeitosamente, requer-se a alteração do gabarito para a letra "D". Subsidiariamente, requer-se a anulação da
questão.

Questão

CONHECIMENTOS GERAIS - ADVOGADO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/05/2019 -14:51

Prezado candidato
Para validar seu recurso é obrigatorio anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 52 | Solicitado em: 27/05/2019 -22:07

Recurso:
O enunciado da questão de número 17 foi assim vazado: "É princípio constitucional em que a República Federativa do Brasil
rege-se nas suas relações internacionais, exceto o indicado na alternativa:".
Inicialmente, é importante interpretar o comando da questão, que quer saber qual das alternativas NÃO constitui princípio
constitucional em que a República Federativa do Brasil (RFB) rege-se nas suas relações internacionais.
Ou, reescrevendo de outro modo: "Todas as alternativas abaixo referem-se a princípios constitucionais em que a República
Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais à exceção de uma. Assinale-a"
A banca apontou como correta a alternativa da letra "A" (Prevalência dos direitos humanos). Contudo, esta é justamente um dos
princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais (vide art. 4ª, inc. II, da CF/88), e, como visto, o comando da
questão era exatamente o oposto: marcar a alternativa que NÃO indicasse um princípio que rege a RFB em suas relações
internacionais.
Analisando as alternativas seguintes, verifica-se que qualquer delas poderia ser o gabarito da questão, eis que a alternativa "B"
trata de um fundamento da república (art. 1º, IV); e as alternativas "C" e "D" constituem objetivos fundamentais da república (art.
3º, I e II).
Do exposto, havendo mais de uma alternativa correta, imperiosa a anulação da questão de número 17.

Questão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/05/2019 -14:53

Prezado candidato
para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital devidamente assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 26 | Solicitado em: 27/05/2019 -15:42

Recurso:
Questão 13 - O gabarito preliminar divulgado está incorreto, a alternativa C foi considerada correta no gabarito, mas a alternativa
D é a correta. Isso é comprovado pelos links do site do senado a seguir:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/09/09/como_funciona_o_Congresso_Naciona
https://www12.senado.leg.br/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes/canais-de-atendimento/o-senado-federal/quantossenadores-tem-o-senado-federal
Nessas matérias constantes no site do senado é apresentado o número de senadores do Brasil, 81 no total. Isso contraria a
resposta publicada no gabarito. Por isso solicito a alteração do gabarito da questão 13, para a resposta correta: letra D.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO JARDINOPOLIS.pdf

27/05/2019 15:42

CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:25

Candidato. A alternativa correta é a D. Hou erro de lancamento
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 55 | Solicitado em: 28/05/2019 -07:18

Recurso:
A alternativa C,proposta pelo gabarito preliminar na questão 13, não está correta, pois conforme a Constituição Federal Art. 46
inciso 1: "Cada estado e o distrito federal elegerão três Senadores".
Como temos 26 estados mais o DF, multiplicando por três para cada totalizamos 81 SENADORES.
Não havia nenhuma alternativa propondo 81 Senadores e 513 Deputados, portanto não havia NENHUMA ALTERNATIVA
CORRETA, tornando a letra D a resposta.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 13.pdf

28/05/2019 07:18

CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:26

Candidato. A alternativa correta é a D. Houve erro de lancamento
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 89 | Solicitado em: 28/05/2019 -15:42

Recurso:
Quanto a questão 22, a alternativa "B", resposta constante no gabarito preliminar, não está correta.
Segundo a NBR 12216/92: Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público, no item 5.10.2:
O número de decantadores da ETA depende de fatores operacionais e econômicos, observando-se o seguinte:
a) estações com capacidade inferior a 1000 m3/dia, em operação contínua, ou estações com capacidade de até 10000 m3/dia,
com período de funcionamento inferior a 18 h/dia, podem dispor de apenas uma unidade de decantação, desde que nãomecanizada;
b) estações com capacidade superior a 10000 m3/dia, ou com período de funcionamento superior a 18 h/dia ou ainda em que os
decantadores são mecanizados, devem contar pelo menos com duas unidades iguais.
Como a questão da banca não especificou a capacidade e período de funcionamento da ETA, a quantidade mínima de
decantadores não pode ser 2, mas sim 1. Então a alternativa correta para a questão deve ser a letra "A".
link para acessar a norma:
https://www.ebah.com.br/content/ABAAAe2egAL/nbr-12216-92-projeto-estacao-tratamento-agua-abastecimento-publico?part=4
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 22.pdf

28/05/2019 15:42

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:31

CARGO: Engenheiro Civil
QUESTÃO: 22
PARECER: Deferido (Trocar gabarito para letra A)
Conforme questionado pelo candidato e norma NBR 12216/92 item 5.10.2, a alternativa que atende ao enunciado da questão é a
letra A.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 24 | Solicitado em: 27/05/2019 -15:17

Recurso:
A alternativa "C", resposta da questão no gabarito preliminar não está correta, pois o texto não foi construído com base em um
cenário real. É uma narrativa fictícia em um cenário fictício, sem evidência nenhuma desse ser real.
As alternativas "B" e "D" também não condizem com o texto apresentado, pois esta também se refere a um cenário real e aquela
afirma que Narciso procura encontrar os outros, o que não é verdade.
Assim sendo, a alternativa CORRETA é a opção "A", porque:
A narrativa bastante fantasiosa e subjetiva possui um enredo que realmente deixa o leitor incôndito, isto é,um tanto confuso com
a história e com Narciso, que não encontra mais a si mesmo, como afirmado na última oração do texto, "E Narciso nunca mais
encontrou a si mesmo".
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 01.pdf

27/05/2019 15:17

LÍNGUA PORTUGUESA - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:24

Recurso questão 01

O candidato cita uma tese que corrobora a banca:
Dissertação apresentada ao programa de Pós- Graduação em Letras – PPGL, pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN). Autora: ANA AUGUSTA PINHEIRO PESSOA. Orientador: Roniê Rodrigues da Silva. 2014. Segue trecho (pág. 28
da Tese) que esclarece sobre o objetivo do conto Cadeiras Proibidas:
(...) Ainda em 1976, Ignácio publica três livros, Dentes ao sol, Pega ele, Silêncio e Cadeiras Proibidas, este último composto de
vinte e três contos fantásticos em que o sujeito humano experiência os paradoxos da pós-modernidade, conseguindo, dessa
maneira, enganar a censura. Há, na obra de Loyola, um compromisso da sua produção literária com a veracidade e com a
transcrição de seu tempo. Por esse motivo, o escritor traz à tona a questão da fragmentação do sujeito em meio ao medo
causado pelas crueldades dos sistemas totalitários como o da ditadura militar. Por abordar esse contexto absolutista, Cadeiras
Proibidas retrata a realidade de um período histórico caracterizado por sua repressão e, por isso, o autor utiliza-se do fantástico
para falar de temas importantes e fazer a sua crítica aos acontecimentos da época.

http://www.literaturabr.com/2015/07/24/cadeiras-proibidas-de-ignacio-de-loyola-brandao/

Veja a sinopse do livro:
Em Cadeiras proibidas, Ignácio de Loyola Brandão diz muito em uma época em que pouco se podia dizer. Publicado inicialmente
em 1976, tempo em que o Brasil enfrentava momentos de medo e censura por causa da ditadura, o livro narra histórias que
tratam da realidade – do cotidiano, do corpo, do clima, do mundo, da indagação, da descoberta, da ação e da vida –
escondendo-a através do fantástico.
https://globaleditora.com.br/catalogos/livro/?id=1562
MANTER A QUESTÃO
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 56 | Solicitado em: 28/05/2019 -07:22

Recurso:
A quuestão 8 não possui alternativa correta, pois:
162,4-30%= 113,68
Lucro=0,6*113,68
Lucro=R$ 68,2
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 08.pdf

28/05/2019 07:22

Questão

MATEMÁTICA - ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:28

Nº INSCRIÇÃO:1202
CARGO: Engenheiro Civil

PARECER DA BANCA EXAMINADORA

Razões do Recurso:
Apresentado em anexo

Fundamentação:

Supondo que ela custe 100,00 com lucro de 60% fica em 160,00 com desconto de 30% ficaria 112,00
Assim temos que 112 esta para 162,40 assim como 100 esta para o valor da mercadoria
então

nesta situação 145,00 é o valor da mercadoria

232-30% = 162,40 ok fechando o valor de venda
Como o valo de custo é de 145,00
Temos que o lucro é 162,40 - 145,00= 17,40

Decisão: INDEFERIR O RECURSO E MANTER A PUBLICAÇÃO
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 120 | Solicitado em: 29/05/2019 -13:47

Recurso:
Referente a questão 2, o texto leva o leitor a inferir que o objetivo do autor foi expressar que devido a sua demasiada introversão
e instrospecção-demonstradas pela ação de endereçar a si mesmo, o personagem acabou sentindo certa frustração na vida. Tal
como uma pessoa que por olhar tanto a si mesmo e não mais dar importância as outras, acaba se perdendo e se tornado só.
Talvez até por isso o nome do personagem seja Narciso, como uma referência àquele personagem da mitologia grega, tanto
citado na filsofia e literatura.
Desta forma, a alternativa "D", proposta no gabarito preliminar, não representa bem o objetivo do autor, pois o texto não objetiva
fazer refletir sobre pessoas que por percalços da vida não atingem seus objetivos.
Não havendo nenhuma outra alternativa concisa ao texto, solicito anulação da questão.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 2.pdf

29/05/2019 13:47

recurso questão2.pdf

29/05/2019 13:53

Questão

LÍNGUA PORTUGUESA - ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:37

Recurso questão 02
Segundo a gramática Cristina Soares de Lara Azevedo “No conto, a personagem tinha um destino certo, no entanto, algo a fez
desviar desse destino e ela nunca mais se encontrou.
Provavelmente, esta narrativa leva o leitor a refletir sobre o fato de que muitos se preparam para trilhar um determinado caminho
e alcançar um determinado objetivo, mas por inúmeras situações de vida, não conseguem alcançar o ponto que queriam atingir.”
LIMA, Cristina Soares de. Praticando nossa língua: língua portuguesa. São Paulo: Ática, 2006.
MANTER A QUESTÃO
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 133 | Solicitado em: 29/05/2019 -18:06

Recurso:
QUESTÃO 13
Segundo o gabarito preliminar, seria de 31 o número de Senadores que compõem a Câmara Alta do Congresso Nacional.
Ocorre que, tal afirmação não condiz com a realidade porque, atualmente, a representação de cada um dos estados-membros e
o Distrito Federal se dá por meio de 3 senadores elegidos por meio do voto popular. Outrossim, considerando que no momento
atual o Brasil conta com 26 estados mais o Distrito Federal, imperioso reconhecer que o Senado há de contar com 81
parlamentares em exercício da função de Senador. Vale lembrar que tal número não leva em consideração os suplentes dos
senadores.
Dessa forma, correto seria a consideração da letra "D" enquanto resposta da questão, porque nenhuma das alternativas é
correta.
Anexo(s):

Data do envio

Lista Senadores.pdf

29/05/2019 18:06

Questão

CONHECIMENTOS GERAIS - ADVOGADO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -20:13

Prezada candidata. A questão foi examinada e a alternativa válida é a D. Houve um erro de lancamento
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 136 | Solicitado em: 29/05/2019 -18:56

Recurso:
[QUESTÃO 17]
Estabelece o art. 4º da CF/BR88:
Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
[...]
Levando-se em conta o teor da questão de 17, imperioso reconhecer que a resposta elegida pela banca não condiz com os
mandamentos constitucionais. Isso porque, ao contrário do que se afirmou na assertiva, a prevalência dos direitos humanos
trata-se de princípio constitucional que rege a atuação da República Federativa do Brasil no âmbito das relações internacionais,
imperativo de importância ímpar nas solução de conflitos nos quais se discutem questões como o princípio da dignidade
humana, direitos fundamentais e outros tópicos ligados aos direitos inerentes ao homem. A esse respeito, vide o artigo anexo ao
presente recurso.
[QUESTÃO 23]
Não merece prosperar a validade da questão 23 do certame, porque tal questão apresenta ao menos duas alternativas corretas.
Com relação à alternativa D, assertiva indicada no gabarito preliminar, desnecessário maiores digressões, eis que, tal como
exarado naquela alternativa, a eficácia da tutela provisória, seja em caráter antecedente ou incidental, perdura durante todo o
trâmite processual, facultado ao juízo, todavia, a possibilidade de revogação ou modificação na iminência de alteração fática que
justifique tal medida.
De outro lado, a questão B também se mostra igualmente correta. As tutelas provisórias são o gênero, dos quais derivam duas
espécies: (1) tutela provisória de urgência e (2) tutela provisória da evidência. Uma, exige urgência na concessão do Direito. A
outra, evidência. Segundo a maior doutrina, a tutela provisória de urgência subdivide-se em duas espécies (a) tutela cautelar e
(b) tutela provisória. Outrossim, as tutelas da evidência não têm uma classificação formalizada em (sub) espécies. Porém,
também é possível perceber que a sua concessão (disposta nos quatro incisos do artigo 311 do NCPC), ocorre segundo dois
critérios básicos: (1) quando o direito (material) da parte que pleiteia a tutela é evidente, daí o nome e (2) quando uma das partes
está manifestamente protelando o processo ou abusando do exercício do direito de defesa, caso em que a tutela da evidência
está vinculada não necessariamente à evidência do direito material pleiteado, mas à evidência de que é preciso pôr um fim ao
processo.
Diante disso, levando-se em conta o princípio da fungibilidade da tutela provisória, não se olvida que tanto as tutelas de urgência
quanto as de evidência poderão ser deferidas em caráter antecedente ou incidental, regra que torna possível o pleito de tutela de
evidência tanto em momento antecedente ao pleito principal quanto de maneira incidental em relação a ação principal.
Anexo(s):

Data do envio

Princípios constitucionais.pdf

29/05/2019 18:56

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:34

QUESTÃO: 17
PARECER: DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA: Em conformidade com as razões expostas no recurso em face da questão número 17 e prezando pela lisura
do certame, defiro o recurso. Portanto anulada.
CARGO: Advogado
QUESTÃO: 23
PARECER: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:

A alternativa “b” da questão número 26, objeto do recurso, buscou o correto caráter em que, estabelecido pelo Código de
Processo, as tutelas provisórias de urgência, cautelar ou antecipada, poderiam ser concedidas, quais sejam elas, de caráter
antecedente ou incidental, expressamente disposto no art.294, parágrafo único do CPC. A questão não entra no
questionamento, da possibilidade ou não do pleito de tutela de evidência tanto no momento antecedente ao pleito principal
quanto de maneira incidental.

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou
incidental.”.
Salienta ainda que,
A tutela provisória de urgência antecipada possui caráter satisfativo e, por isso, deve corresponder ao adiantamento do próprio
pedido que seria deferido apenas ao final das lid (artigos 300, §3º; 303 e 304): “Agravo de instrumento. Pedido de retificação de
registro público. Antecipação de tutela. Indeferimento. Pedido que não corresponde ao provimento possível na sentença final,
caso procedente a pretensão do autor. (...) Não há como se vê, qualquer nexo de pertinência entre o pedido formulado na ação –
aliás, de caráter eminentemente administrativo -, e o provimento antecipatório pretendido, de natureza contenciosa”. (TJPR, AI
601711-4, j. 18.11.2009).
Por outro lado, a tutela provisória de urgência cautelar possui caráter assecuratório e vista à garantia do resultado útil do
processo principal (arts. 301, 305 e 310): “Como se sabe, a ação cautelar tem como objetivo principal garantir a efetividade do
provimento a ser proferido no processo principal (daí também sua natureza acessória prévia ou incidental), e não se confunde
com antecipação dos efeitos da tutela”. (TJSP, AI 0170359-66.2012.8.26.0000, j. 13.11.2012). Nesse sentido: TJPR, AI 1248415, j. 31.03.1999.
Poderá, também, ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Ou seja, poderá ser requerida já na petição inicial e,
desse modo, concedida no início do processual. Ou poderá ser requerida e, assim, concedida, no curso do processo. Cabe
ressaltar, por fim, que a tutela de urgência poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que verificados os seus requisitos.
Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, então:
“Não há dúvida de que a regra aproxima as duas espécies de tutela de urgência, considerando-se que na vigência do CPC/1973
era impensável uma tutela antecipada antecedente.
O aspecto negativo do dispositivo legal fica por conta da exclusão da tutela da evidência como passível de ser concedida de
forma antecedente. Tratando-se de tutela provisória satisfativa, nesses termos a tutela da evidência se aproxima de forma
significativa da tutela antecipada, sendo a única diferença entre elas os requisitos para sua concessão. A satisfação fática é a
mesma na tutela antecipada e na tutela da evidência.”.
Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, indefiro o recurso.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 132 | Solicitado em: 29/05/2019 -17:51

Recurso:
QUESTÃO 1
O texto base trata-se de metáfora erigida a partir da premissa da busca pelo autoconhecimento. Nesse seguimento, muito
embora a banca tenha considerado como correta a alternativa "C"(o texto foi construído com base em um cenário real, porém a
história é inverossímil), há de se reconhecer, igualmente, a relevância da linha de raciocínio abordada na alternativa A da
questão.
Vejamos. Diz a alternativa A: "a narrativa deixa o leitor incôndito pelo fato de Narciso não encontrar mais a si mesmo". Segundo
o dicionário, o adjetivo incôndito costuma ser empregado para exprimir a ideia de confusão ou desordem.
Diante disso, não se olvida que, tal como exarado na alternativa A da questão 1, a narrativa do texto "O homem que se
endereçou", causa, essencialmente,certa confusão ou desordem ao leitor, porque a mensagem da obra literária incute naquele
que lê uma série de dúvidas a respeito do cruel destino de Narciso, perguntas como "por que Narciso não foi capaz de se
encontrar?", "quais percalços obstaram o sucesso de sua jornada de autoconhecimento?", "por que Narciso decidiu utilizar-se de
terceiros para tentar chegar a um resposta que somente ele poderia encontrar?".
Sendo a metáfora meio idôneo ao levante de questões que exigem interpretação e internalização do problema discutido,
indispensável reconhecer que confusão e desordem são figuras inerentes ao processo de interpretação da mensagem
introduzida através do conteúdo fantasioso do texto.
Por essa razão, há de se reconhecer a exatidão da alternativa "A" da questão nº 1 da prova de língua portuguesa.
LÍNGUA PORTUGUESA - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -20:11

Prezado candidato. Para validar seu recurso é obrigadtório anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente assinado e
prenchido.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 23 | Solicitado em: 27/05/2019 -15:09

Recurso:
Questão 13
O Congresso é bicameral, logo composto por duas Casas: o Senado Federal (integrado por 81 senadores, que representam as
27 unidades federativas (os 26 estados e o Distrito Federal) e a Câmara dos Deputados (integrada por 513 deputados federais,
que representam o povo).
Na questão, a alternativa dada como certa, é a opção: c) 31 senadores e 513 deputados. Sendo assim, o número de senadores
não confere!
E a alternativa correta seria: d) nenhuma das alternativas
Anexo(s):

Data do envio

questão 13.pdf

27/05/2019 18:55

CONHECIMENTOS GERAIS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:43

Candidata. A alternativa correta é D.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 37 | Solicitado em: 27/05/2019 -19:29

Recurso:
Questão 24
No enunciado da questão número 24, cita a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Em busca a lei, não localizei capítulo que fala sobre os Direitos da Empresa.
A alternativa dada como certa no gabarito é a letra a) III e IV, que corresponde;
III. Valor referente a uma duplicada emitida por um fornecedor;
IV. Venda a prazo feita para um cliente;
Sabe-se que valor referente a uma duplicada emitida por um fornecedor, é uma obrigação da empresa. Logo a alternativa a) está
incorreta.
Nenhuma das alternativas, tem apenas opções de Direitos da empresa.
Anexo(s):

Data do envio

questão 24.pdf

27/05/2019 19:29

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:51

QUESTÃO: 24
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Os direitos são aquelas quantias que nossa entidade tem a receber ou a recuperar em negócios jurídicos
celebrados com terceiros, tal como uma venda a prazo realizada, um adiantamento feito a um fornecedor, um cheque que tenho
a receber.
Os direitos também integram o grupo que estamos chamando de ativo.
A alternativa III e IV são os únicos itens que são a receber ou a recuperar.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 79 | Solicitado em: 28/05/2019 -11:17

Recurso:
Referente a questão n.º 12, possuía duas alternativas de resposta iguais, confundindo o candidato. Sugiro que anulem esta
questão, por erro de formulação da questão.
Referente a questão n.º 13, não concordo com a resposta do gabarito, aonde a resposta correta é a alternativa D.

CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:34

Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital devidamente preenchido e assinado.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 123 | Solicitado em: 29/05/2019 -15:06

Recurso:
QUESTÃO 12)
Anexo(s):

Data do envio

Q 12.pdf

29/05/2019 15:06

CONHECIMENTOS GERAIS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -20:27

Pezada candidata. Esta questão foi anulada pela banca examinadora

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/

22/121

06/06/2019

Relatório de Recursos

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 57 | Solicitado em: 28/05/2019 -08:25

Recurso:
QUESTÃO 1) O texto deixa ambígua se a história é inverossímil ou verossímil (parece verdadeiro), pois os fatos narrados
deixam evidenciados acontecimentos que podem ocorrer no mundo real. Portanto como a questão está ambígua (duplo sentido)
solicito anulação da questão.
Anexo(s):

Data do envio

Q 01.pdf

29/05/2019 09:00

Questão

LÍNGUA PORTUGUESA - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/05/2019 -14:57

Prezada candidata
Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 58 | Solicitado em: 28/05/2019 -08:47

Recurso:
QUESTÃO 2) Ideia principal do autor que pudéssemos perceber que a intenção comunicativa é apresentar uma personagem
autossuficiente, que gostava tanto de si mesma que resolveu se isolar de tudo e de todos e que nada ao seu redor o interessava
e assim, resolveu se subscritar, utilizando a correspondência - a carta. Certamente, o autor Ignácio de Loyola Brandão produziu
a expressão... subscritou a si mesmo: Narciso, rua Treze, nº 21 em alusão ao mito grego Narciso, constituindo o fenômeno da
intertextualidade. Portanto, cabe a resposta mais adequada a alternativa B). Solicito assim alteração de gabarito ou anulação da
questão.
Anexo(s):

Data do envio

Q 02.pdf

29/05/2019 09:02

Questão

LÍNGUA PORTUGUESA - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/05/2019 -15:02

Prezada candidata
Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 60 | Solicitado em: 28/05/2019 -08:57

Recurso:
QUESTÃO 12)
Nessa questão há duas alternativas iguais A) e D), deixa a questão formulada de forma incorreta por haver duas opções
idênticas. Solicito assim anulação da questão por erro de formulação.
Anexo(s):

Data do envio

Q 12.pdf

29/05/2019 09:02

CONHECIMENTOS GERAIS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/05/2019 -15:04

Prezada candidata
para validar o seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital. devidamente preenchido e assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 62 | Solicitado em: 28/05/2019 -09:06

Recurso:
QUESTÃO 19)
Na questão houve erro de formulação pois apareceu na alternativa D) duas vezes a opção II sendo que deveria ser um II e outra
opção III.Conforme disposto no art. 201 da lei 5.172/1966 todas as opções da questão estão corretas. Portanto, solicito anulação
da questão por erro de formulação e não haver alternativa que menciona todas opções.
Anexo(s):

Data do envio

Q 19.pdf

29/05/2019 09:03

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/05/2019 -15:09

Prezado candidato
Para validar seu recurso é pobrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente preenchido e assinado

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 67 | Solicitado em: 28/05/2019 -09:43

Recurso:
QUESTÃO 24) solicito anulação da questão, pois somente item IV representa um direito da empresa e não há alternativa para
essa questão.
A alternativa III) menciona que valor referente a uma duplicata emitida por um fornecedor classifica como direito, porém esse
item patrimonial refere-se a uma obrigação para empresa a pagar, Pois o fornecedor que emitiu a duplicata para empresa
gerando assim uma obrigação a empresa a pagar.
conforme definição da NBC TG ESTRUTURA
CONCEITUAL: As obrigações podem ser legalmente
exigíveis em consequência de contrato ou de exigências estatutárias. Esse é normalmente o caso, por exemplo, das contas a
pagar por bens e serviços recebidos.
exemplo do item foi mencionado no site só contabilidade, definindo como obrigação (última questão, alternativa F)
https://www.socontabilidade.com.br/exercicios2.php?id_materia=1
Anexo(s):

Data do envio

Q 24.pdf

29/05/2019 09:03

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -09:02

Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do edital, devidamente preenchido e assinado

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 121 | Solicitado em: 29/05/2019 -15:05

Recurso:
QUESTÃO 1)
Anexo(s):

Data do envio

Q 01.pdf

29/05/2019 15:05

LÍNGUA PORTUGUESA - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:17

verossímil
1 Que tem aparência de algo verdadeiro.
2 Em que há condições de ter ocorrido realmente; acreditável.
michaelis.uol.com.br
Trata-se de uma narrativa inverossímil uma vez que a história contada não tem condições de ter ocorrido realmente. A partir do
fato inicial, segue uma sucessão de fatos irreais.
Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL, pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN). Autora: ANA AUGUSTA PINHEIRO PESSOA. Orientador: Roniê Rodrigues da Silva. 2014. Segue trecho (pág. 28
da Tese) que esclarece sobre o objetivo do conto Cadeiras Proibidas:
(...) Ainda em 1976, Ignácio publica três livros, Dentes ao sol, Pega ele, Silêncio e Cadeiras Proibidas, este último composto de
vinte e três contos fantásticos em que o sujeito humano experiência os paradoxos da pós-modernidade, conseguindo, dessa
maneira, enganar a censura. Há, na obra de Loyola, um compromisso da sua produção literária com a veracidade e com a
transcrição de seu tempo. Por esse motivo, o escritor traz à tona a questão da fragmentação do sujeito em meio ao medo
causado pelas crueldades dos sistemas totalitários como o da ditadura militar. Por abordar esse contexto absolutista, Cadeiras
Proibidas retrata a realidade de um período histórico caracterizado por sua repressão e, por isso, o autor utiliza-se do fantástico
para falar de temas importantes e fazer a sua crítica aos acontecimentos da época.
Veja uma sinopse do livro, ofertado por uma editora:
Em Cadeiras proibidas, Ignácio de Loyola Brandão diz muito em uma época em que pouco se podia dizer. Publicado inicialmente
em 1976, tempo em que o Brasil enfrentava momentos de medo e censura por causa da ditadura, o livro narra histórias que
tratam da realidade – do cotidiano, do corpo, do clima, do mundo, da indagação, da descoberta, da ação e da vida –
escondendo-a através do fantástico.
https://globaleditora.com.br/catalogos/livro/?id=1562

MANTER A QUESTÃO

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 122 | Solicitado em: 29/05/2019 -15:06

Recurso:
QUESTÃO 2)
Anexo(s):

Data do envio

Q 02.pdf

29/05/2019 15:06

Questão

LÍNGUA PORTUGUESA - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:19

Recurso questão 02
Segundo a gramática Cristina Soares de Lara Azevedo “No conto, a personagem tinha um destino certo, no entanto, algo a fez
desviar desse destino e ela nunca mais se encontrou.
Provavelmente, esta narrativa leva o leitor a refletir sobre o fato de que muitos se preparam para trilhar um determinado caminho
e alcançar um determinado objetivo, mas por inúmeras situações de vida, não conseguem alcançar o ponto que queriam atingir.”
LIMA, Cristina Soares de. Praticando nossa língua: língua portuguesa. São Paulo: Ática, 2006.
MANTER A QUESTÃO

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 124 | Solicitado em: 29/05/2019 -15:07

Recurso:
QUESTÃO 19)
Anexo(s):

Data do envio

Q 19.pdf

29/05/2019 15:07

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:20

QUESTÃO: 19
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Artigo 202 da lei LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966:
Como citado pelo próprio candidato a lei cita: Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação
do livro e da folha da inscrição.
A questão contestada diz: A certidão não obrigatoriamente precisa conter a indicação do livro e da folha da inscrição.
Sendo assim a sentença esta negando o que a lei propõe.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 125 | Solicitado em: 29/05/2019 -15:07

Recurso:
QUESTÃO 24)
Anexo(s):

Data do envio

Q 24.pdf

29/05/2019 15:07

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:20

QUESTÃO: 24
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Os direitos são aquelas quantias que nossa entidade tem a receber ou a recuperar em negócios jurídicos
celebrados com terceiros, tal como uma venda a prazo realizada, um adiantamento feito a um fornecedor, um cheque que tenho
a receber.
Os direitos também integram o grupo que estamos chamando de ativo.
A alternativa III e IV são os únicos itens que são a receber ou a recuperar.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 117 | Solicitado em: 29/05/2019 -11:08

Recurso:
A questão de número "13" (treze) trouxe como alternativa correta no gabarito preliminar a letra "c", a referida questão perguntava
"Quantos são os senadores e quantos são os Deputados Federais, respectivamente?", a alternativa "c" tinha como resposta "31
e 513", um equívoco, pois o número de senadores é 81 conforme art. 46, § 1º da Constituição Federal que retrata in verbis
"Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos", ou seja, 81 senadores. Desta maneira, a
alternativa correta é a letra "d"- "Nenhuma alternativa é correta". Por isso peço que alterem o gabarito da questão "13" para
alternativa correta letra "d".
Anexo(s):

Data do envio

Questão 13.pdf

29/05/2019 11:08

CONHECIMENTOS GERAIS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:48

A açternativa coreta éd a D. Houve um erro de lancamento

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 118 | Solicitado em: 29/05/2019 -11:09

Recurso:
A questão de número 18 (dezoito) traz a seguinte indagação: "Assinale a alternativa em que apresente valor limite para a
utilização da modalidade tomada de preços para obras e serviços de engenharia.", ou seja ela quer saber o valor limite para a
tomada de preços, para obras e serviços de engenharia, trazendo como resposta a alternativa "c" - " Até R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais)". Essa questão estaria correta se fosse feita antes de junho 2018, quando entrou em vigência o
DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018, que alterou a lei 8666/93, como pode ser consultado no site do planalto art.
23, inciso I, alínea "b" da referida lei, ela própria faz menção ao decreto. Em seu texto traz como valor limite o seguinte:
"Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados
nos seguintes termos: I - para obras e serviços de engenharia:(...) b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00
(três milhões e trezentos mil reais);"
Ou seja, o limite para a modalidade tomada de preço para obras e serviços de engenharia é de até R$ 3.300.000,00 (três
milhões e trezentos mil reais), desta maneira, nenhuma das alternativas está correta, portanto a questão deve ser anulada.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9412.htm#art1
Anexo(s):

Data do envio

Questão 18.pdf

29/05/2019 11:09

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:30

QUESTÃO: 18
PARECER: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Visto o exposto pelo recurso, em face da questão número 18, em que pese o disposto pelo Decreto n. 9412 de junho de 2018,
que alterou os incisos I e II do art. 23 da Lei 8.666 de 93, defiro o recurso. Portanto, questão anulada

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 68 | Solicitado em: 28/05/2019 -10:08

Recurso:
A questão de número "13" (treze) trouxe como alternativa correta no gabarito preliminar a letra "c", a referida questão perguntava
"Quantos são os senadores e quantos são os Deputados Federais, respectivamente?", a alternativa "c" tinha como resposta "31
e 513", um equívoco, pois o número de senadores é 81 conforme art. 46, § 1º da Constituição Federal que retrata in verbis
"Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos", ou seja, 81 senadores. Desta maneira, a
alternativa correta é a letra "d"- "Nenhuma alternativa é correta". Por isso peço que alterem o gabarito da questão "13" para
alternativa correta letra "d".
CONHECIMENTOS GERAIS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/05/2019 -15:21

Prezado candidato
Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente preenchido e assinado

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 76 | Solicitado em: 28/05/2019 -10:30

Recurso:
A questão de número 18 (dezoito) traz a seguinte indagação: "Assinale a alternativa em que apresente valor limite para a
utilização da modalidade tomada de preços para obras e serviços de engenharia.", ou seja ela quer saber o valor limite para a
tomada de preços, para obras e serviços de engenharia, trazendo como resposta a alternativa "c" - " Até R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais)". Essa questão estaria correta se fosse feita antes de junho 2018, quando entrou em vigência o
DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018, que alterou a lei 8666/93, como pode ser consultado no site do planalto art.
23, inciso I, alínea "b" da referida lei, ela própria faz menção ao decreto. Em seu texto traz como valor limite o seguinte:
"Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados
nos seguintes termos: I - para obras e serviços de engenharia:(...) b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00
(três milhões e trezentos mil reais);"
Ou seja, o limite para a modalidade tomada de preço para obras e serviços de engenharia é de até R$ 3.300.000,00 (três
milhões e trezentos mil reais), desta maneira, nenhuma das alternativas está correta, portanto a questão deve ser anulada.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9412.htm#art1
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/05/2019 -15:22

Prezado candidato
Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO ANEXO IV do Edital, devidamente preenchido e assinado

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Professor de Ingles

Código do recurso: 72 | Solicitado em: 28/05/2019 -10:17

Recurso:
Questão nº 12 de conhecimentos gerais possuía duas alternativas iguais para resposta.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 01.pdf

28/05/2019 10:17

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSOR DE INGLÊS

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:41

Candidata. Esta questão foi anulada pela banca examinadora de recursos.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Professor de Ingles

Código do recurso: 74 | Solicitado em: 28/05/2019 -10:20

Recurso:
Erro no enunciado da questão 23 direcionava o candidato a responder incorretamente às questões 8 a 10, bem como as
questões 23 a 25 já que devido ao erro a interpretação ficou prejudicada. O erro interferiu no desempenho da prova.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 02.pdf

28/05/2019 10:20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE INGLÊS

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:44

Prezada candidata. Quando a empresa resposnavel contrata os profissionais para elaboração das questões, todas elas
aparecem com a numera original, ou seja iniciam sempre com 01,02,03. Mas no ato da composição(diagramação) oficial da
prova são montadas as questões de acordo com cada disciplina. Portanto, a numeração das questões está correta,o enunciado
não foi mudado porque a Empresa responsavel não possui professor de ingles no seu quadro de funcionários. Portanto é
mantida o inteiro teor da prova.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Agente Administrativo

Código do recurso: 137 | Solicitado em: 29/05/2019 -20:58

Recurso:
Na minha prova questão número 12 havia duas alternativas com a mesma resposta !
CONHECIMENTOS GERAIS - AGENTE ADMINISTRATIVO

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -00:23

Candidato. Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULAR IV do
Edital, devidamente preenchido e assinado

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 85 | Solicitado em: 28/05/2019 -14:14

Recurso:
Questão 13) resposta correta é a alternativa letra D e não a letra C como indica o gabarito. Pois embora o número de deputados
federais seja 513 como indica a alternativa C, o número de senadores é de 81 e não de 31 como afirma a alternativa C. Por isso
a resposta correta da questão é a alternativa D, pois nenhuma das respostas anteriores é verdadeira.
Segue agora um link do site do senado federal brasileiro com a relação de todos os 81 senadores brasileiros em exercício da
função.
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio/-/e/por-nome
CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:34

Prezado candidato
Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital devidamente assinado e preenchido

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 86 | Solicitado em: 28/05/2019 -15:15

Recurso:
Questão 18) pedido de alteração de gabarito de D para C
A questão faz uma pergunta sobre a resistência característica mínima exigida para "elementos estruturais" e o gabarito
preliminar aponta como correta a alternativa D que diz que a resistência mínima característica para elementos estruturais seria
15MPa. Porém segundo o item 8.2.1 da NBR 6118:2014 afirma que essa classe de concreto com resistência de 15MPa só pode
ser usado para obras provisórias e para elementos sem fins estruturais. O item 8.2.1 da NBR 6118;2014 também diz que a
resistência característica mínima a compressão do concreto com fim estrutural é 20MPa logo a resposta correta passa a ser a
alternativa C.
Segue em anexo a norma NBR 6118:2018 na qual pode ser achada minha interposição de recurso no item 8.2.1 que esta
situado na pagina 40 da referida norma.
segue em anexo também uma digitalização da pagina 36 da 4° edição e primeira reimpressão de 2015 do Livro Cálculo e
Detalhamento de estruturas usuais de Concreto Armado segundo a NBR 6118:2014 de Carvalho, Roberto Chust, onde eu fiz um
quadro em com marcações em colorido quem mostra a confirmação de minha requisição da alteração do gabarito da questão
para a alternativa C.
Anexo(s):

Data do envio

nbr-6118-2014-projeto-de-estruturas-de-concreto-procedimento-versc3a3o-corrigida.pdf

28/05/2019 15:15

livro calculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado segundo a NBR6118-2014.png

28/05/2019 15:16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:29

QUESTÃO: 18
PARECER: Indeferido
A questão aborda assunto de resistência a compressão limite como tempo de cura e não conforme candidato apresenta em seu
recurso de resistência característica mínima.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 48 | Solicitado em: 27/05/2019 -21:14

Recurso:
13.O Congresso Nacional é bicameral, ou seja, composto pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados. Quantos são os
senadores e quantos são os Deputados Federais, respectivamente?
A bancada do Senado Federal é constituído por 81 Senadores e a Bancada da Câmera dos deputados é formada por 513.
Portanto a resposta correta desta questão seria a Alternativa "D" ao contrário do que consta no Gabarito Preliminar divulgado.

Questão

CONHECIMENTOS GERAIS - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:48

Prezado candidato
para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente assinado

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 49 | Solicitado em: 27/05/2019 -21:42

Recurso:
24. De acordo com o a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, são itens do patrimônio de uma entidade econômica:
É CORRETO afirmar que os itens que representam os direitos da empresa são:
Pelo Gabarito Preliminar divulgado a resposta seria:
III. Valor referente a uma duplicada emitida por um fornecedor;
IV. Venda a prazo feita para um cliente;
Acredito que quando um fornecedor entregar uma determinada "mercadoria ou serviço" e emitir uma duplicata - "Este valor se
torna uma Obrigação para empresa e não um direito"

Questão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:49

Prezado candidato
Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente assinado

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Agente Administrativo

Código do recurso: 51 | Solicitado em: 27/05/2019 -22:06

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Referente a questão 12 de conhecimentos gerais que conta duas alternativas com a mesma
resposta letras A e D.pdf

27/05/2019 22:06

CONHECIMENTOS GERAIS - AGENTE ADMINISTRATIVO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:41

Candidato. A questãofoi anulada.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 28 | Solicitado em: 27/05/2019 -15:59

Recurso:
A questão 13 está com o gabarito preliminar como letra C)31 e 513, em relação aos senadores e Deputados. Porém,
são 3 senadores por estado e, sendo 27 estados, temos 81 senadores no total, conforme é possível averiguar no site do senado:
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio. Portanto, a letra correta da questão seria a D)"Nenhuma alternativa é
correta".

Questão

CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:30

Prezado Candidato
Para o seu recurso ser válido necessita anexar FORMULARIO IV do Edital, devidamente assinado.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 32 | Solicitado em: 27/05/2019 -16:58

Recurso:
Recurso à questão 1
Anexo(s):

Data do envio

Questão 1.pdf

27/05/2019 16:58

LÍNGUA PORTUGUESA - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -06:59

O candidato cita uma tese que corrobora a banca:
Dissertação apresentada ao programa de Pós- Graduação em Letras – PPGL, pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN). Autora: ANA AUGUSTA PINHEIRO PESSOA. Orientador: Roniê Rodrigues da Silva. 2014. Segue trecho (pág. 28
da Tese) que esclarece sobre o objetivo do conto Cadeiras Proibidas:
(...) Ainda em 1976, Ignácio publica três livros, Dentes ao sol, Pega ele, Silêncio e Cadeiras Proibidas, este último composto de
vinte e três contos fantásticos em que o sujeito humano experiência os paradoxos da pós-modernidade, conseguindo, dessa
maneira, enganar a censura. Há, na obra de Loyola, um compromisso da sua produção literária com a veracidade e com a
transcrição de seu tempo. Por esse motivo, o escritor traz à tona a questão da fragmentação do sujeito em meio ao medo
causado pelas crueldades dos sistemas totalitários como o da ditadura militar. Por abordar esse contexto absolutista, Cadeiras
Proibidas retrata a realidade de um período histórico caracterizado por sua repressão e, por isso, o autor utiliza-se do fantástico
para falar de temas importantes e fazer a sua crítica aos acontecimentos da época.

http://www.literaturabr.com/2015/07/24/cadeiras-proibidas-de-ignacio-de-loyola-brandao/

Veja a sinopse do livro:
Em Cadeiras proibidas, Ignácio de Loyola Brandão diz muito em uma época em que pouco se podia dizer. Publicado inicialmente
em 1976, tempo em que o Brasil enfrentava momentos de medo e censura por causa da ditadura, o livro narra histórias que
tratam da realidade – do cotidiano, do corpo, do clima, do mundo, da indagação, da descoberta, da ação e da vida –
escondendo-a através do fantástico.
https://globaleditora.com.br/catalogos/livro/?id=1562
MANTER A QUESTÃO - Indeferiodo
As questões numero 13 e 17 já estão contempladas em recursos de ouotros candidatos e serão julgados devidamente.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 64 | Solicitado em: 28/05/2019 -09:24

Recurso:
Questão nº 12. Tendo em vista que as assertivas "A" e "D" são iguais, solicito a anulação desta questão. Já que ela
automaticamente excluiria uma alternativa, deixando somente 03 possibilidades de resposta, onde uma é duplicada.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 12.pdf

28/05/2019 09:24

CONHECIMENTOS GERAIS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:52

Candidata. Esta questão foi anulada pela banca

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 66 | Solicitado em: 28/05/2019 -09:27

Recurso:
Questão nº 13. Sabendo que o número de Senadores na verdade é 81 e não 31 conforme relacionado como resposta correta,
solicito re-análise do gabarito, onde a assertiva correta é a letra D e não C como foi disposto no gabarito preliminar.
Fonte: https://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio
Anexo(s):

Data do envio

Questão 13.pdf

28/05/2019 09:27

CONHECIMENTOS GERAIS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -09:01

Candidata. A alternativa correta é D

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 63 | Solicitado em: 28/05/2019 -09:21

Recurso:
Questão nº 24. Solicito a anulação desta questão devido a assertiva marcada como correta no gabarito preliminar, a letra "A",
constar de uma opção incorreta. Sendo esta a opção "III": Valor referente a uma duplicata emitida por um fornecedor.
Tendo em vista que duplicata emitida "POR FORNECEDOR" é uma OBRIGAÇÃO para a empresa e não um DIREITO.
Fonte: Plano de Contas: Passivo > Circulante > Obrigações com Fornecedores
Anexo(s):

Data do envio

Questão 24.pdf

28/05/2019 09:21

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:54

QUESTÃO: 24
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Os direitos são aquelas quantias que nossa entidade tem a receber ou a recuperar em negócios jurídicos
celebrados com terceiros, tal como uma venda a prazo realizada, um adiantamento feito a um fornecedor, um cheque que tenho
a receber.
Os direitos também integram o grupo que estamos chamando de ativo.
A alternativa III e IV são os únicos itens que são a receber ou a recuperar.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 65 | Solicitado em: 28/05/2019 -09:25

Recurso:
Questão nº 19. Visando que a assertiva correta é a letra "D", solicito a anulação da questão devido à esta assertiva constar duas
vezes a opção "II". Além disso, a opção "III, também é correta e não está destacada nesta assertiva.
Fonte: CTN. Art. 202.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 19.pdf

28/05/2019 09:25

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:55

QUESTÃO: 19
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Artigo 202 da lei LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966:
Como citado pelo próprio candidato a lei cita: Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação
do livro e da folha da inscrição.
A questão contestada diz: A certidão não obrigatoriamente precisa conter a indicação do livro e da folha da inscrição.
Sendo assim a sentença esta negando o que a lei propõe.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 36 | Solicitado em: 27/05/2019 -18:57

Recurso:
QUESTÃO 24: Resposta preliminar "A" .
A resposta A dá referencia aos itens III e IV, relatando que os mesmos são direitos da empresa, porem no item III diz "Valor
referente a uma duplicada emitida por um fornecedor", porem duplicata é uma ordem de pagamento emitida ao vender uma
mercadoria ou ao prestar serviço, e faz parte do passivo, sendo assim uma obrigação e não m direito.

Questão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:45

Prezado candidato
Para validar seu recursso é obrigatório anxar o FORMULARIO ANEXO IV do Edital, devidamente assinado

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 29 | Solicitado em: 27/05/2019 -16:21

Recurso:
Cancelar a questão 19.
Motivo:na alternativa D não tem opção III( repetiu 2 x II). Além da resposta da opção VI estar divergente do que a lei diz:
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição, de acordo com
a L5172 art.201.
Na prova está repetido alternativas e não está correta de acordo com a lei.
Anexo(s):

Data do envio

Detalhes do Recurso 01 19 21 29.docx

27/05/2019 18:21

Detalhes do Recurso 01 19 21 29-convertido.pdf

27/05/2019 21:00

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:50

verossímil
1 Que tem aparência de algo verdadeiro.
2 Em que há condições de ter ocorrido realmente; acreditável.
michaelis.uol.com.br
Trata-se de uma narrativa inverossímil uma vez que a história contada não tem condições de ter ocorrido realmente. A partir do
fato inicial, segue uma sucessão de fatos irreais.
Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL, pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN). Autora: ANA AUGUSTA PINHEIRO PESSOA. Orientador: Roniê Rodrigues da Silva. 2014. Segue trecho (pág. 28
da Tese) que esclarece sobre o objetivo do conto Cadeiras Proibidas:
(...) Ainda em 1976, Ignácio publica três livros, Dentes ao sol, Pega ele, Silêncio e Cadeiras Proibidas, este último composto de
vinte e três contos fantásticos em que o sujeito humano experiência os paradoxos da pós-modernidade, conseguindo, dessa
maneira, enganar a censura. Há, na obra de Loyola, um compromisso da sua produção literária com a veracidade e com a
transcrição de seu tempo. Por esse motivo, o escritor traz à tona a questão da fragmentação do sujeito em meio ao medo
causado pelas crueldades dos sistemas totalitários como o da ditadura militar. Por abordar esse contexto absolutista, Cadeiras
Proibidas retrata a realidade de um período histórico caracterizado por sua repressão e, por isso, o autor utiliza-se do fantástico
para falar de temas importantes e fazer a sua crítica aos acontecimentos da época.
Veja uma sinopse do livro, ofertado por uma editora:
Em Cadeiras proibidas, Ignácio de Loyola Brandão diz muito em uma época em que pouco se podia dizer. Publicado inicialmente
em 1976, tempo em que o Brasil enfrentava momentos de medo e censura por causa da ditadura, o livro narra histórias que
tratam da realidade – do cotidiano, do corpo, do clima, do mundo, da indagação, da descoberta, da ação e da vida –
escondendo-a através do fantástico.
https://globaleditora.com.br/catalogos/livro/?id=1562

MANTER A QUESTÃO
QUESTÃO: 19
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Artigo 202 da lei LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966:
Como citado pelo próprio candidato a lei cita: Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação
do livro e da folha da inscrição.
https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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A questão contestada diz: A certidão não obrigatoriamente precisa conter a indicação do livro e da folha da inscrição.
Sendo assim a sentença esta negando o que a lei propõe

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 69 | Solicitado em: 28/05/2019 -10:13

Recurso:
Questão 13 está incorreta, não são 31 senadores, são 81.
Anexo(s):

Data do envio

Questao13.pdf

28/05/2019 10:13

CONHECIMENTOS GERAIS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -09:03

Alternativa correta é D

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/

53/121

06/06/2019

Relatório de Recursos

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 70 | Solicitado em: 28/05/2019 -10:15

Recurso:
Questão 19, alternativa não contempla o item III que é um item que consta na legislação. Conforme anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Questao19.pdf

28/05/2019 10:15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:56

QUESTÃO: 19
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Artigo 202 da lei LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966:
Como citado pelo próprio candidato a lei cita: Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação
do livro e da folha da inscrição.
A questão contestada diz: A certidão não obrigatoriamente precisa conter a indicação do livro e da folha da inscrição.
Sendo assim a sentença esta negando o que a lei propõe.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 71 | Solicitado em: 28/05/2019 -10:16

Recurso:
Questão 21, conforme anexo, o artigo 60 da lei 4320/64 não permite realização de despesa sem prévio empenho, logo a opção é
impossível.
Anexo(s):

Data do envio

Questao21.pdf

28/05/2019 10:16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:58

QUESTÃO: 21
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: De acordo com Subsecretaria de Contabilidade Pública – SUCON:
O cálculo do excesso / da insuficiência da receita é o seguinte: previsão atualizada – realização. Logo, o excesso é negativo e a
insuficiência é positiva.
Portanto a alternativa VII que o candidato apontou como errado está correta.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 73 | Solicitado em: 28/05/2019 -10:19

Recurso:
Questão 24, opção III se refere a uma conta patrimonial do passivo circulante, pertencente ao grupo Exigível, logo em hipótese
alguma ela é um direito da empresa conforme descrito no enunciado, além disso a opção IV também não trata-se de um direito,
o fato de ser uma venda a prazo não a descaracteriza de escrituração como Receita Operacional no Demonstrativo do
Resultado do Exercício, logo não é patrimonial. Conforme anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Questao24.pdf

28/05/2019 10:19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:59

QUESTÃO: 24
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Os direitos são aquelas quantias que nossa entidade tem a receber ou a recuperar em negócios jurídicos
celebrados com terceiros, tal como uma venda a prazo realizada, um adiantamento feito a um fornecedor, um cheque que tenho
a receber.
Os direitos também integram o grupo que estamos chamando de ativo.
A alternativa III e IV são os únicos itens que são a receber ou a recuperar.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 25 | Solicitado em: 27/05/2019 -15:35

Recurso:
Recurso contra questão nº 17. Razões seguem no arquivo anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 17.pdf

27/05/2019 15:35

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -06:49

QUESTÃO: 17
PARECER: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em conformidade com as razões expostas no recurso em face da questão número 17 e prezando pela lisura
do certame, defiro o recurso. Portanto, questão anulada.
As questões 26 e 29 possuem o mesmo teor em recursos apresentados por outros candidatos e serão devidamente apreciados.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 22 | Solicitado em: 27/05/2019 -14:35

Recurso:
12. O Brasil é uma República Federativa formada pela União, pelos Estados e pelos
municípios. A Assembleia legislativa e a Câmara dos Deputados, correspondem
respectivamente, aos níveis federativos:
A)Federal e Estadual
B)Federal e Distrital
C)Estadual e Federal
D)Federal e Estadual
O EXERCÍCIO NÚMERO 12 (conhecimentos gerais) POSSUI DUAS ALTERNATIVAS IGUAIS, LETRA A E LETRA D.
CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:35

Prezado candidato
Favor anexar o Formulário ANEXO IV do Edital, com a assinatura
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 98 | Solicitado em: 28/05/2019 -22:15

Recurso:
QUESTÃO 13: de acordo com o site do Senado Federal (https://www12.senado.leg.br/institucional/sobre-atividade), "Cada
estado e o Distrito Federal elegem três senadores para um mandato de oito anos". Sendo composto, portanto, por 81 senadores
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil) e não 31 como a alternativa C, considerada correta pelo gabarito
preliminar, mostra.
O gabarito correto para a questão seria a alternativa D (Nenhuma alternativa é correta).
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 13.pdf

28/05/2019 22:15

CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:40

A açternativa correta da questão é D. Houve erro de lancamento
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 99 | Solicitado em: 28/05/2019 -22:18

Recurso:
QUESTÃO 19: esta questão aborda assunto referente à ligações químicas. Porém, este assunto não faz parte do conteúdo
programático da prova específica de Engenharia Civil, presente no anexo I do edital deste concurso
(http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/uploads/337/concursos/4/anexos/a543a26f32edf0723dc33848f3cd111f.pdf).
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 19.pdf

28/05/2019 22:18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:36

QUESTÃO: 19
PARECER: Indeferido
Candidato: Guilherme Zanella
Conteúdo da referida questão está abordado no item Mecânica dos Solos do edital. As ligações entre as partículas de solo
podem ser ligações intramolecular ou intermolecular.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 81 | Solicitado em: 28/05/2019 -11:19

Recurso:
Segue anexo recurso contra questão nº 13 da prova para Advogado.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso q 13.pdf

28/05/2019 11:19

CONHECIMENTOS GERAIS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:33

Candidato. A alternativa correta é D. Houve erro de lancamento
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 82 | Solicitado em: 28/05/2019 -11:20

Recurso:
Segue anexo recurso contra questão nº 17 da prova para Advogado.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso q 17.pdf

28/05/2019 11:20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:18

QUESTÃO: 17
PARECER: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em conformidade com as razões expostas no recurso em face da questão número 17 e prezando pela lisura
do certame, defiro o recurso. Portanto, questão anulada
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 83 | Solicitado em: 28/05/2019 -11:21

Recurso:
Segue anexo recurso contra questão nº 26 da prova para Advogado.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso q 26.pdf

28/05/2019 11:21

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:19

QUESTÃO: 26
PARECER: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
A questão, objeto do presente recurso, foi elaborada com observância aos itens “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO:
Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e competência” e “Legislação”, constantes em edital devidamente publicado.
O Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, em seu LIVRO I, TÍTULO III trata da “ORGANIZAÇÃO E DA
COMPETÊNCIA”, e dentro desse tópico (organização e da competência), constam os sub tópicos, capítulos I e II que remetem
a organização e competência, respectivamente.
O mencionado regimento, em seu Art. 62, parágrafo 1º, II dispões que:
“Art. 62. O Tribunal Pleno é constituído pelos Ministros da Corte.

1.º Para o funcionamento do Tribunal Pleno é exigida a presença de, no mínimo, quatorze Ministros, sendo necessário
maioria absoluta quando a deliberação tratar de:
(...)
II - aprovação de Emenda Regimental;”.
O referido artigo, base para alternativa 26(vinte e seis) da prova, se encontra no sub tópico “capítulo I - da organização”, que por
sua vez, de forma clara, é pertencente ao “Título III – Da Organização e da COMPETÊNCIA”. O Fato do referido artigo não
constar especificamente no “capitulo II – da Competência”, não anula o fato de ele esta diretamente atrelado ao seu “Título
III”, que faz menção direta a “Competência”, não incorrendo, a questão alvo do recurso, em vício por fugir aos temas
propostos em edital.
Em que pese, o argumento constante no recurso, na tentativa de demonstrar que a alternativa não abarca o item previsto em
edital, “Legislação”, como bem disse, mencionado genericamente, é incorreto, pelo seguinte exposto.
O Poder Judiciário completa os três poderes em seu equilíbrio, e possui a função típica de julgar e interpretar o direito em uma
aplicação a casos concretos da sociedade brasileira, solucionando conflitos através da aplicação da lei. Todavia, os órgãos
estatais também desempenham, subsidiariamente, funções atípicas, que não são próprias ao seu mister constitucional. "Assim,
o Legislativo também administra e julga (CF, arts. 51, IV e 52, XIII); o Executivo julga e legisla (CF, arts. 62 e 68, § 2º) e o
Judiciário legisla e administra (CF, art. 96, I, a e f)”. (BULOS, 2009, p. 4190).
“Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

1. a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das
garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais
https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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e administrativos;

1. b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da
atividade correicional respectiva;

1. c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;

1. d) propor a criação de novas varas judiciárias;

1. e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os
cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;

1. f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem
imediatamente vinculados;”.
Saliento ainda que, pelo princípio da legalidade, todas as funções, seja elas típicas ou atípicas, são taxativamente reguladas no
ordenamento jurídico estabelecido.
Ainda sobre as funções atípicas:
Em 2013, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 628159/MA[11],
entendeu que não viola o princípio da separação dos poderes a determinação, pelo Judiciário, para que a Administração Pública
adote medidas assecuratórias de direitos reconhecidos pela Constituição como essenciais.
Já no ano de 2004, ao julgar o Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 24699/DF[10], o Supremo Tribunal Federal
admitiu a possibilidade de controle judicial sobre atos administrativos que envolvam a aplicação de “conceitos jurídicos
indeterminados”, em razão dos princípios que regem a Administração Pública.
REFERÊNCIAS
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008.
ARAUJO, Luis Alberto David & JÚNIOR, Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 2007.
Pelo exposto, considerando a correta elaboração da questão número 26 da prova, dentro dos itens constantes em edital, em
conformidade com fatos supracitado, prezando pela lisura do certame, INDEFIRO o recurso.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 91 | Solicitado em: 28/05/2019 -17:08

Recurso:
Anulação da questão nº 17 - Conhecimentos Específicos Cargo: Advogado
Anexo(s):

Data do envio

recurso.pdf

28/05/2019 17:08

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:23

QUESTÃO: 17
PARECER: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em conformidade com as razões expostas no recurso em face da questão número 17 e prezando pela lisura
do certame, defiro o recurso. Portanto, anulada
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 30 | Solicitado em: 27/05/2019 -16:32

Recurso:
Recurso proposto em face da questão de n. 13 para a prova de ADVOGADO, a fundamentação está no arquivo.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 13.pdf

27/05/2019 16:32

CONHECIMENTOS GERAIS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:23

Candidato. A alternativa correta é D. Houve erro de lancamento
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 33 | Solicitado em: 27/05/2019 -16:58

Recurso:
Recurso com o intuito de anular questão de n. 17 por irregularidade.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso em face da questão 17.pdf

27/05/2019 16:58

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:02

QUESTÃO: 17
PARECER: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em conformidade com as razões expostas no recurso em face da questão número 17 e prezando pela lisura
do certame, defiro o recurso. Portanto, questão anulada.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 31 | Solicitado em: 27/05/2019 -16:46

Recurso:
No que diz respeito a questão de número 13, a resposta correta para a pergunta seria a letra D - nenhuma alternativa é correta,
pois de acordo com pesquisas realizadas foi verificado que o número correto de senadores e deputados, respectivamente, é de
81 e 513.
"Os senadores têm mandatos de oito anos. Em uma eleição, renovam-se os mandatos de um terço deles (27). Na eleição
seguinte, de dois terços (54), como é o caso desta, de 2018. Assim, estarão em disputa neste ano duas das três vagas de
senador de cada estado." Fonte: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/08/09/54senadores-podem-buscar-novo-mandato-em-2018-22-desistem.ghtml

Questão

CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/05/2019 -13:44

Prezada Candidata
Para validade do seu recurso, favor anexar o FORMULÁRIO IV do Edital devidamente assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 94 | Solicitado em: 28/05/2019 -21:18

Recurso:
Questão 8 não apresenta alternativa com resposta coerente com o resultado encontrado no exercício.
Segue anexo resolução do exercício.
Anexo(s):

Data do envio

Resolução questão 8.pdf

28/05/2019 21:18

Questão

MATEMÁTICA - ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:32

CARGO: Engenheiro Civil

PARECER DA BANCA EXAMINADORA

Razões do Recurso:
Apresentado em anexo

Fundamentação:

Supondo que ela custe 100,00 com lucro de 60% fica em 160,00 com desconto de 30% ficaria 112,00
Assim temos que 112 esta para 162,40 assim como 100 esta para o valor da mercadoria
então

nesta situação 145,00 é o valor da mercadoria

232-30% = 162,40 ok fechando o valor de venda
Como o valo de custo é de 145,00
Temos que o lucro é 162,40 - 145,00= 17,40

Decisão: INDEFERIR O RECURSO E MANTER A PUBLICAÇÃO
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 109 | Solicitado em: 29/05/2019 -09:30

Recurso:
Recurso referente a questão nº 13, formulário assinado em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Formulario de Recurso questão 13.pdf

29/05/2019 09:30

CONHECIMENTOS GERAIS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -09:40

Candidata. A alternativa correta é D.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 59 | Solicitado em: 28/05/2019 -08:53

Recurso:
Referente a questão numero 19, que se refere ao Art. 202 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, sendo ele: Art. 202. O
termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um
e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
Dessa forma não pode ser a alternativa D como correta pois a opção VI -A certidão não obrigatoriamente precisa conter a
indicação do livro e da folha da inscrição, pois a Lei coloca que a certidão conterá a indicação do livro e da folha da inscrição,
estando incorreta essa opção.
Ainda a alternativa II A quantia já calculada da dívida com juros, diverge da Lei onde é a quantia devida e a maneira de calcular
os juros de mora acrescidos, sendo coisas diferentes a maneira de calcular os juros e a quantia já calculada com juros. Sendo
assim a alternativa D ( ) I, II, II, IV, V e VI não está correta, além de as opções II e VI estarem incorretas, repete duas vezes a
opção II faltando a opção III. Sendo então a opção correta a alternativa B ( ) I, III, IV e V corretas, peço que seja alterado o
gabarito para a alternativa B.
Anexo(s):

Data do envio

Formulario de recurso questão 19.pdf

29/05/2019 09:22

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/05/2019 -15:03

Prezada candidata
Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente preenchido e assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 75 | Solicitado em: 28/05/2019 -10:25

Recurso:
Referente a questão nº13, que trata da organização do poder legislativo federal e que tem a seguinte transcrição:
“ O Congresso Nacional é bicameral, ou seja, composto pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados. Quantos são os
senadores e quantos são os Deputados Federais respectivamente?”
A) 32 e 515
B) 34 e 514
C) 31 e 513
D) Nenhuma alternativa é correta
Ao analisar o gabarito provisório o mesmo apresenta como correta a alternativa C, porém em uma consulta ao sitio eletrônico do
Senado Federal (www25.senado.leg.br) está apresentado que cada Estado possui um número de 3 representantes, ou seja, 3
senadores por estado, assim, totalizando 81 senadores.
Diante deste fato resta claro que o gabarito preliminar está incorreto, pois a alternativa C não transcreve o número correto de
senadores.
Assim, ante ao exposto requer seja substituída a alternativa correta no gabarito, sendo que este deve vir a apresentar como
correta a assertiva - D) Nenhuma alternativa é correta.
Anexo(s):

Data do envio

Formulario de Recurso questão 13.pdf

29/05/2019 09:23

Questão

CONHECIMENTOS GERAIS - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/05/2019 -15:24

Prezado candidato
Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital devidamene preenchido e assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 108 | Solicitado em: 29/05/2019 -09:27

Recurso:
Recurso referente a questão nº 24, formulário assinado e documentação para fundamentação em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Formulario de recurso questão 24.pdf

29/05/2019 09:27

contabilidade-basica-facil-osni-moura-ribeiro.pdf

29/05/2019 09:28

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:12

QUESTÃO: 24
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Os direitos são aquelas quantias que nossa entidade tem a receber ou a recuperar em negócios jurídicos
celebrados com terceiros, tal como uma venda a prazo realizada, um adiantamento feito a um fornecedor, um cheque que tenho
a receber.
Os direitos também integram o grupo que estamos chamando de ativo.
A alternativa III e IV são os únicos itens que são a receber ou a recuperar.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 111 | Solicitado em: 29/05/2019 -09:31

Recurso:
Recurso referente a questão nº 19 do gabarito preliminar, formulário assinado em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Formulario de recurso questão 19.pdf

29/05/2019 09:31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:16

QUESTÃO: 19
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Artigo 202 da lei LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966:
Como citado pelo próprio candidato a lei cita: Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação
do livro e da folha da inscrição.
A questão contestada diz: A certidão não obrigatoriamente precisa conter a indicação do livro e da folha da inscrição.
Sendo assim a sentença esta negando o que a lei propõe.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 39 | Solicitado em: 27/05/2019 -19:31

Recurso:
Questão 13 está como certa a resposta
c) 31 e 513
Onde sabemos que a 81 senadores.
Resposta certa é
D) nenhuma das alternativas.

Questão

CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:32

Prezado candidato
para validar o seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital devidamente assinado

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 40 | Solicitado em: 27/05/2019 -19:31

Recurso:
Questão 13 está como certa a resposta
c) 31 e 513
Onde sabemos que a 81 senadores.
Resposta certa é
D) nenhuma das alternativas.

Questão

CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:32

Prezado candidato
Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO ANEXO IV do Edital, devidamente assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 102 | Solicitado em: 28/05/2019 -23:37

Recurso:
RECURSOS PARA A PROVA DE JARDINÓPOLIS - SC
QUESTÃO 13
De acordo com a pergunta formulada pela banca a resposta se encontra respectivamente no art. 45, § 1º da Constituição
Federal que estabelece que, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. O número total de Deputados, bem como a
representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população,
procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha
menos de oito ou mais de setenta Deputados, de acordo com essas informações mencionadas acima o Brasil tem atualmente
tem 513 Deputados Federais.
Já o número de senadores está disposto no Art. 46, § 1º da Constituição federal que menciona que o Senado Federal compõese de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Cada Estado e o Distrito Federal
elegerão três Senadores, com mandato de oito anos. Nesse sentido observamos que o Brasil é composto de 27 unidades
federativas (26 estados mais o distrito federal) cada unidade é composta por 3 senadores eleitos dando um total de 81
senadores.
Abanca deu como correta a assertiva “C” 31 Senadores Federais e 513 Deputados Federais, reposta essa totalmente incorreta.
As letras “A” e “B” também estão incorretas. A única assertiva que pode ser mencionada correta é a letra “D” Nenhuma
alternativa é correta.
Nesse sentido a Banca deve anular a questão, dando a pontuação para todas as pessoas que fizeram o concurso.
Anexo(s):

Data do envio

Recursos para a prova de Jardinópolis Sc.docx

28/05/2019 23:37

CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -09:18

Candidata. A altenativa correta é D. Houve erro de lancamento
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Agente Administrativo

Código do recurso: 100 | Solicitado em: 28/05/2019 -22:24

Recurso:
Segue em anexo petição de interposição de recurso.
Anexo(s):

Data do envio

Razões de Recurso.pdf

28/05/2019 22:24

CONHECIMENTOS GERAIS - AGENTE ADMINISTRATIVO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:42

Candidata. A alternaiva correta é D. Houve erro de Lancamento
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Agente Administrativo

Código do recurso: 126 | Solicitado em: 29/05/2019 -15:22

Recurso:
Recurso questão n. 13
Anexo(s):

Data do envio

questão 13.pdf

29/05/2019 15:22

CONHECIMENTOS GERAIS - AGENTE ADMINISTRATIVO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -20:18

Prezado Candidato. Já revisado e a alternativa correta éw a D. Houve um erro de lancamento
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Agente Administrativo

Código do recurso: 127 | Solicitado em: 29/05/2019 -15:24

Recurso:
Recurso questões n. 13, 23 e 29
Anexo(s):

Data do envio

questão 13.pdf

29/05/2019 15:24

CONHECIMENTOS GERAIS - AGENTE ADMINISTRATIVO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:37

Prezado candidato A alternativa correta desta questão é D. Houve um erro de lancamento.
As questões 23 e 29 serão analisadas individualmente em recursos de outros candidatas e o resultado oficial estára no gabarito
definitivo.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Agente Administrativo

Código do recurso: 128 | Solicitado em: 29/05/2019 -15:28

Recurso:
Recurso questão n. 23
Anexo(s):

Data do envio

questão 23.pdf

29/05/2019 15:28

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE ADMINISTRATIVO

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:40

Questão 23
Indeferido.
Fundamentação: O próprio candidato já constatou que a assertiva “Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante” não é um Direito Social, com isso, pode-se dizer que ela é considerada FALSA. Na verdade, essa
assertiva está enquadrada em “Direito e Dever Individual e Coletivo”, e não em Direito Social.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Agente Administrativo

Código do recurso: 129 | Solicitado em: 29/05/2019 -15:29

Recurso:
Recurso questão n. 29
Anexo(s):

Data do envio

questão 29.pdf

29/05/2019 15:29

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE ADMINISTRATIVO

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:41

Questão 29
Indeferido.
Fundamentação: As impressoras são consideradas periféricos de saída e não de entrada, além disso, as impressoras não
fazem varredura na imagem física gerando impulsos elétricos de um captador de reflexos.

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/

82/121

06/06/2019

Relatório de Recursos

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 38 | Solicitado em: 27/05/2019 -19:30

Recurso:
4. A conjunção em destaque na sentença a seguir expressa ideia de:
“Ele não almoçou nem jantou naquele dia.”
A) conclusão
B) contraste
C) alternância
D) adição
Neste caso o NEM está modificando os verbos almoçar e jantar e está substituindo E NÃO ("Ele não almoçou e não jantou
naquele dia.") e o que modifica um verbo é um advérbio. Assim, concluímos que se trata de um advérbio de negação e não
conjunção aditiva ou alternativa. Desse modo não se pode classificar o NEM como adição, pois o mesmo é um advérbio. Como
não temos nenhuma alternativa com essa opção de resposta, solicito a anulação da mesma.
LÍNGUA PORTUGUESA - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:31

Prezado candidato
Para validar o seu recuros é necessário e obrigatorio anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 43 | Solicitado em: 27/05/2019 -19:52

Recurso:
13.O Congresso Nacional é bicameral, ou seja, composto pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados. Quantos são os
senadores e quantos são os Deputados Federais, respectivamente?
A)32 e 515
B)34 e 514
C)31 e 513
D)Nenhuma alternativa é correta
De acordo com o site do Senado Federal https://www12.senado.leg.br/transparencia/laipergunta
No Brasil, o Poder Legislativo é organizado na modalidade bicameral, ou seja, é constituído de duas câmaras: a dos Deputados
e o Senado Federal. Juntas, as duas Casas compõem o Congresso Nacional e têm funções específicas, discriminadas na
Constituição Federal. A principal delas é a elaboração, o debate e a aprovação de leis.
O Senado Federal é composto por 81 Senadores: três para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão
igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da
proporcionalidade: quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o seu número de representantes. Assim, os
estados menos populosos têm direito a, no mínimo, oito cadeiras e os mais populosos a, no máximo, 70. Há ainda uma diferença
em relação à duração dos mandatos: enquanto o dos Senadores é de oito anos, o dos deputados é de quatro.
Desta forma a alternativa correta é a letra D - nenhuma alternativa é correta e não a letra C como foi divulgada no gabarito
preliminar.
Perante a explicação exposta, solicito a revisão do gabarito e alteração para a alternativa correta como sendo a letra D.

Questão

CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:33

Prezado candidato
Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital devidamente assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 95 | Solicitado em: 28/05/2019 -21:41

Recurso:
25. As estações elevatórias de água utilizam bombas, equipamentos que fornecem energia mecânica a um fluido
incompressível. As bombas subdividem em dois grandes
grupos de classificação de acordo com a forma como a energia é fornecida ao fluido: Bombas cinéticas e bombas de
deslocamento positivo. São componentes de uma bomba
cinética, exceto:
A) Rotor.
B) Booster.
C) Vedação.
D) Mancal
De acordo com as bibliografias referentes a bombas, segue uma pequena descrição. O modo pelo qual é feita a transformação
do trabalho em energia e o recurso para cedê-la ao líquido, permitem classificar as bombas em dois grandes grupos: bombas de
deslocamento positivo ou volumétricas e bombas centrífugas ou hidrodinâmicas.
Dessa forma, as bombas não são classificadas em bombas cinéticas e bombas de deslocamento positivo como sugere o
enunciado da pergunta, mas sim em bombas de deslocamento positivo ou volumétricas e bombas centrífugas ou
hidrodinâmicas. Assim, não temos como caracterizar os componentes para uma bomba cinética, já que cinética é o ramo da
física que trata da ação das forças nas mudanças de movimento dos corpos e não a classificação de bomba, gerando um mal
entendimento da pergunta.
Dessa forma, solicito que a mesma seja anulado, em função de um equívoco na formulação da pergunta e por confundir o
candidato.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:37

Prezado candidato. Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO ANEXO IV do Edital devidamente preenchido
e assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 119 | Solicitado em: 29/05/2019 -12:36

Recurso:
A questão 13 consta como resposta correta a alternativa "c", porém a mesma não está correta, uma vez que temos 81
senadores no país e não 31. Por isso, o gabarito deve ser alterado de "c" para "d" (nenhuma das alternativas está correta).
Fonte: https://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio
Anexo(s):

Data do envio

recurso jard.pdf

29/05/2019 12:36

CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:41

A alternativa correta é a D. Houve erro no lancamento
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 96 | Solicitado em: 28/05/2019 -21:56

Recurso:
Questão numero 12, alternativa A e D estão iguais, ambas ( federal e estadual)
CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:38

Prezado candidato. Para validar seu recurso é orbrigatório anexar o FORMULARIO IV do edital, devidamente assinado e p
´reenchido
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 97 | Solicitado em: 28/05/2019 -22:09

Recurso:
Questão 13 O Congresso é bicameral, logo composto por duas Casas: o Senado Federal (integrado por 81 senadores e a
Câmara dos Deputados (integrada por 513 deputados federais, que representam o povo). Sendo assim a alternativa correta
seria a D ao invés da C.
CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:39

Prezado candidato. Para validar seu recurso é obrigatório anexar FORMULARIO IV do Edital, devidamente preenchido e
assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 46 | Solicitado em: 27/05/2019 -20:26

Recurso:
Em anexo o recurso da questão nº 13.
Anexo(s):

Data do envio

monica 13.pdf

27/05/2019 20:26

CONHECIMENTOS GERAIS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:30

Candidata. A altrnativa correta é D. Houve erro de lancamento

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/

89/121

06/06/2019

Relatório de Recursos

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 47 | Solicitado em: 27/05/2019 -20:29

Recurso:
Em anexo o recurso da questão 17.
Anexo(s):

Data do envio

17 monica.pdf

27/05/2019 20:29

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:13

QUESTÃO: 17
PARECER: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em conformidade com as razões expostas no recurso em face da questão número 17 e prezando pela lisura
do certame, defiro o recurso. Portanto, anulada
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 87 | Solicitado em: 28/05/2019 -15:28

Recurso:
Questão 13 - conhecimentos gerais (advogado) solicito alteração de gabarito de C para D.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 13 Advogado.pdf

28/05/2019 15:28

CONHECIMENTOS GERAIS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:34

Candidato. A alternativa correta é D
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 88 | Solicitado em: 28/05/2019 -15:42

Recurso:
Questão 17 solicito anulação. Não há alternativa correta.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 17 Advogado.pdf

28/05/2019 15:42

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:22

QUESTÃO: 17
PARECER: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em conformidade com as razões expostas no recurso em face da questão número 17 e prezando pela lisura
do certame, defiro o recurso. Portanto, anulada
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 35 | Solicitado em: 27/05/2019 -18:56

Recurso:
01 - solicito alteração do gabarito para alternativa A ou até mesmo a anulação.
Anexo justificativa do recurso.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 01 advogado.pdf

27/05/2019 18:56

LÍNGUA PORTUGUESA - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:10

verossímil
1 Que tem aparência de algo verdadeiro.
2 Em que há condições de ter ocorrido realmente; acreditável.
michaelis.uol.com.br
Trata-se de uma narrativa inverossímil uma vez que a história contada não tem condições de ter ocorrido realmente. A partir do
fato inicial, segue uma sucessão de fatos irreais.
Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL, pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN). Autora: ANA AUGUSTA PINHEIRO PESSOA. Orientador: Roniê Rodrigues da Silva. 2014. Segue trecho (pág. 28
da Tese) que esclarece sobre o objetivo do conto Cadeiras Proibidas:
(...) Ainda em 1976, Ignácio publica três livros, Dentes ao sol, Pega ele, Silêncio e Cadeiras Proibidas, este último composto de
vinte e três contos fantásticos em que o sujeito humano experiência os paradoxos da pós-modernidade, conseguindo, dessa
maneira, enganar a censura. Há, na obra de Loyola, um compromisso da sua produção literária com a veracidade e com a
transcrição de seu tempo. Por esse motivo, o escritor traz à tona a questão da fragmentação do sujeito em meio ao medo
causado pelas crueldades dos sistemas totalitários como o da ditadura militar. Por abordar esse contexto absolutista, Cadeiras
Proibidas retrata a realidade de um período histórico caracterizado por sua repressão e, por isso, o autor utiliza-se do fantástico
para falar de temas importantes e fazer a sua crítica aos acontecimentos da época.
Veja uma sinopse do livro, ofertado por uma editora:
Em Cadeiras proibidas, Ignácio de Loyola Brandão diz muito em uma época em que pouco se podia dizer. Publicado inicialmente
em 1976, tempo em que o Brasil enfrentava momentos de medo e censura por causa da ditadura, o livro narra histórias que
tratam da realidade – do cotidiano, do corpo, do clima, do mundo, da indagação, da descoberta, da ação e da vida –
escondendo-a através do fantástico.
https://globaleditora.com.br/catalogos/livro/?id=1562

MANTER A QUESTÃO - Portanto, indeferido.
As questões 02, 13 e 17 serão respondidadas indivualdamente em recursos de outros candidatos e o gabarito definitivo indicará
o resultado.
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INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 44 | Solicitado em: 27/05/2019 -20:21

Recurso:
Em anexo o recurso da questão n. 13
Anexo(s):

Data do envio

pericles 13.pdf

27/05/2019 20:21

CONHECIMENTOS GERAIS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:28

Candidato. A alternativa correta é D. Houve erro de lancamento
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Cargo: Advogado

Código do recurso: 45 | Solicitado em: 27/05/2019 -20:22

Recurso:
Em anexo o respectivo recurso da questão 17.
Anexo(s):

Data do envio

pericles 17.pdf

27/05/2019 20:22

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:12

QUESTÃO: 17
PARECER: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em conformidade com as razões expostas no recurso em face da questão número 17 e prezando pela lisura
do certame, defiro o recurso. Portanto, questão anulada
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Cargo: Advogado

Código do recurso: 34 | Solicitado em: 27/05/2019 -17:53

Recurso:
Recurso da questão nº 1 anexo.
Anexo(s):

Data do envio

pericles 1.pdf

27/05/2019 17:53

LÍNGUA PORTUGUESA - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:04

Recurso questão 01
CANDIDATO: PERICLES STEFFENS
verossímil
1 Que tem aparência de algo verdadeiro.
2 Em que há condições de ter ocorrido realmente; acreditável.
michaelis.uol.com.br
Trata-se de uma narrativa inverossímil uma vez que a história contada não tem condições de ter ocorrido realmente. A partir do
fato inicial, segue uma sucessão de fatos irreais.
Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL, pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN). Autora: ANA AUGUSTA PINHEIRO PESSOA. Orientador: Roniê Rodrigues da Silva. 2014. Segue trecho (pág. 28
da Tese) que esclarece sobre o objetivo do conto Cadeiras Proibidas:
(...) Ainda em 1976, Ignácio publica três livros, Dentes ao sol, Pega ele, Silêncio e Cadeiras Proibidas, este último composto de
vinte e três contos fantásticos em que o sujeito humano experiência os paradoxos da pós-modernidade, conseguindo, dessa
maneira, enganar a censura. Há, na obra de Loyola, um compromisso da sua produção literária com a veracidade e com a
transcrição de seu tempo. Por esse motivo, o escritor traz à tona a questão da fragmentação do sujeito em meio ao medo
causado pelas crueldades dos sistemas totalitários como o da ditadura militar. Por abordar esse contexto absolutista, Cadeiras
Proibidas retrata a realidade de um período histórico caracterizado por sua repressão e, por isso, o autor utiliza-se do fantástico
para falar de temas importantes e fazer a sua crítica aos acontecimentos da época.
Veja uma sinopse do livro, ofertado por uma editora:
Em Cadeiras proibidas, Ignácio de Loyola Brandão diz muito em uma época em que pouco se podia dizer. Publicado inicialmente
em 1976, tempo em que o Brasil enfrentava momentos de medo e censura por causa da ditadura, o livro narra histórias que
tratam da realidade – do cotidiano, do corpo, do clima, do mundo, da indagação, da descoberta, da ação e da vida –
escondendo-a através do fantástico.
https://globaleditora.com.br/catalogos/livro/?id=1562

MANTER A QUESTÃO - Portanto, indeferido
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Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 53 | Solicitado em: 27/05/2019 -22:08

Recurso:
A questão 4 da prova de contador solicita em qual conjunção se encontra a palavra ´´nem´´. Segundo o Site Brasil Escola a
palavra ´´nem´´ solicitada na questão não é conjunção, e sim um advérbio de negação. Vejamos o exemplo a seguir:
´´ Ele não bebe, nem fuma e nem dança.´´. Veja que o ´´ nem´´ está modificando os verbos fumar, beber e dançar. Neste caso o
´´nem´´ está substituindo ´´ e não´´ , e o que modifica um verbo é um advérbio.
Com essa fundamentação, solicito o cancelamento da questão 4, pois a questão deseja saber a conjunção de ´´nem´´ porém a
palavra ´´nem´´ é um advérbio de negação.
Fonte:
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/gramatica/nem-nao-conjuncao.htm

Questão

LÍNGUA PORTUGUESA - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/05/2019 -14:54

Prezado candidato
Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 54 | Solicitado em: 27/05/2019 -23:20

Recurso:
A questão 9 da prova de contador pede o terceiro termo da progressão geométrica, sendo que o oitavo termo da progressão
geométrica é 312500. Trabalhando com número fornecido na questão, pondo em milhar, centena e dezena fica 3.125,00, para
assim poder calcular a progressão geométrica. Sendo que o enunciado fornece a razão 5.
Calculo:
3.125,00/5= 625,00 (7º termo)
625,00/5= 125,00 ( 6º termo)
125,00/5=25,00 ( 5º termo)
25,00/5=5,00 ( 4º termo)
5,00/5=1,00 ( 3º termo)
Como demonstrado no calculo, o 3 º termo é 1,00 e não há nenhuma alternativa com esse resultado.
Com essa argumentação que não tem nenhuma alternativa correta solicito o cancelamento da questão 9.

Questão

MATEMÁTICA - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/05/2019 -14:56

Prezado candidato
Para validar seu recurso é obigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital devidamente assinado
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Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 77 | Solicitado em: 28/05/2019 -10:44

Recurso:
A questão 16 solicita o conceito de contabilidade. Segundo o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs na página 27
menciona o conceito de contabilidade é ´´ Contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o
patrimônio de uma entidade. ´´
Com essa fundamentação do conceito de contabilidade, sendo que nenhumas das alternativas são compatíveis com esse
conceito e o edital solicita os pronunciamentos contábeis vigentes, solicito a anulação da questão.
Fonte:
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2018/04/1_manual_cont.pdf

Questão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -09:06

Prezado candidato
para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital devidamente preenchido e assinado
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Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 84 | Solicitado em: 28/05/2019 -13:47

Recurso:
A questão 27 solicita de acordo com o artigo 188 da lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, quais são as segregações.
Porém essa lei não consta no edital do concurso.
Com a argumentação que a lei cobrada na questão 27 não está no edital, solicito a anulação da questão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -09:07

Prezado candidato
Para validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente preenchido e assinado
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Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 90 | Solicitado em: 28/05/2019 -16:17

Recurso:
A questão 30 da prova de contador deseja saber quando deve reconhecer uma provisão na NBC TSP 03 - Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes.
Segundo a NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes no item 22 menciona na íntegra:
´´22- A provisão deve ser reconhecida quando:
(a) a entidade tem obrigação presente (formalizada ou não) decorrente de evento passado;
(b) for provável que seja necessária a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços para
que a obrigação seja liquidada; e
(c) uma estimativa confiável possa ser realizada acerca do valor da obrigação.
Se essas condições não forem atendidas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.´´
Nota-se que no final do item 22 é mencionado que ´´ Se essas condições não forem atendidas, nenhuma provisão deve ser
reconhecida.´´ Essa afirmação alega que para ser reconhecida uma provisão, necessita de todas as condições citadas no item
22 ( A ,B e C) e não apenas uma condição conforme a questão 30.
Com a argumentação que para reconhecer uma provisão necessita obrigatoriamente de todos os itens do 22 da NBC TSP 03 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e a questão não traz todas as 3 condições citadas na norma para poder
reconhecer, solicito a anulação da questão 30 por não ter nenhuma alternativa correta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -09:07

Prezado candidatoPara validar seu recurso é obrigatório anexar o FORMULARIO ANEXO IV do Edital, devidamente preenchido
e assinado
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Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 103 | Solicitado em: 29/05/2019 -08:37

Recurso:
Recurso da questão 4 da prova de contador, formulário conforme edital em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 4.pdf

29/05/2019 08:37

LÍNGUA PORTUGUESA - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:04

Recurso questão 04
CANDIDATO: RENI FRANCISCO
A tradição gramatical portuguesa considera nem apenas uma conjunção coordenativa correlativa, que ocorre sempre na
estrutura «nem… nem».
Porém, alguns autores divergem na classificação desta palavra, dependendo do contexto.
A questão já indicava a palavra em questão como conjunção. Bastava atribuir-lhe o sentido expresso por meio dela.
Segundo dicionário Michaelis:
nem
conj
Conjunção coordenativa que liga palavras ou orações em contexto negativo, indicando:a)adição; e não, e sem, e ninguém, e
nunca: Não sabe inglês nem se interessa em aprender;b)alternância; ou, ou … ou: Não comia carne nem frango, só peixe. Nem
Europa nem Estados Unidos da América, ele queria mesmo era ir à Amazônia.
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/nem/
Outro exemplo:

Significado de Nem
Conjunção
E não; também não: não veio nem avisou.
Advérbio
Não; modo de expressar negação, recusa: nem me fale nisso.
https://www.dicio.com.br/nem/

MANTER A QUESTÃO
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 104 | Solicitado em: 29/05/2019 -08:38

Recurso:
Recurso da questão 9 da prova de contador, formulário conforme edital em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 9.pdf

29/05/2019 08:38

Questão

MATEMÁTICA - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:06

Nº INSCRIÇÃO:1163
CARGO: contador

PARECER DA BANCA EXAMINADORA
Razões do Recurso:
Apresentado em anexo
Fundamentação:
Em uma progressão geométrica o oitavo termo é igual a 312500 se a razão é igual a 5, qual é o valor do terceiro termo dessa
progressão geométrica?
(a) 4
(b)20.
(c)40.
(d)100.
(e)500.
Conforme o próprio candidato menciona a razão é 5 então dividindo o 8º termo por 5 acha-se o 7 termo e sucessivamente até
encontrar o 3º termo
Neste raciocino percebe-se que candidato erroneamente coloca virgula entre o 1 e os dois zeros seguintes

Decisão: INDEFERIR O RECURSO E MANTER A PUBLICAÇÃO
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Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 105 | Solicitado em: 29/05/2019 -08:39

Recurso:
Recurso da questão 16 da prova de contador, formulário conforme edital em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 16.pdf

29/05/2019 08:39

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:08

QUESTÃO: 16
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Contabilidade: é a ciência que estuda a pratica e as funções de orientação, de controle e de registro, relativos
aos atos e aos fatos de administração econômica.
Informação contas no livro História do Congressos Brasileiros de Contabilidade, postado em:
http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/hist_congressos_p.pdf
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Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 106 | Solicitado em: 29/05/2019 -08:40

Recurso:
Recurso da questão 27 da prova de contador, formulário conforme edital em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 27.pdf

29/05/2019 08:40

Questão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:09

QUESTÃO: 27
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Está dentro do programa no tópico: Gestão Patrimonial e Contábil, segundo o edital.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 107 | Solicitado em: 29/05/2019 -08:40

Recurso:
Recurso da questão 30 da prova de contador, formulário conforme edital em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 30.pdf

29/05/2019 08:40

Questão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:11

QUESTÃO: 30
PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: De acordo com NBC TSP 03 –Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, fonte:
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/02/NBC_TSP_19.pdf:
. A provisão deve ser reconhecida quando: (a) a entidade tem obrigação presente (formalizada ou não) decorrente de evento
passado; (b) for provável que seja necessária a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de
serviços para que a obrigação seja liquidada; e (c) uma estimativa confiável possa ser realizada acerca do valor da obrigação.
Ou seja, a única alternativa correta era a letra B.
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INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 27 | Solicitado em: 27/05/2019 -15:56

Recurso:
Recurso quanto a questão de nº 13, para que seja alterado o gabarito da questão, que dispõe:
“O Congresso Nacional é bicameral, ou seja, composto pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados. Quantos são os
senadores e quantos são os Deputados Federais, respectivamente?”
Nota-se que fora considerada como correta a alternativa C [C)31 e 513], contudo, tal alternativa não pode ser considerada como
correta, visto que, o número de senadores atualmente no país é de 81 senadores, informação que não continha em nenhuma
das alternativas.
O que torna correta a opção apresentada na letra D [D)Nenhuma alternativa é correta]
Tal afirmativa justifica-se, pois, o Senado Federal é a câmara alta do Congresso Nacional do Brasil e, ao lado da Câmara dos
Deputados, faz parte do Poder Legislativo da União. Está disposto no artigo 46 da Constituição federal: “Art. 46. O Senado
Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. § 1º Cada
Estado e o Distrito Federal elegerão TRÊS Senadores, com mandato de oito anos.’
Considerando que atualmente no Brasil existem 26 estados membros mais o Distrito Federal, o total de senadores que
representam os estados é 81. Sendo: ‘27’ número de estados e DF x ‘3’ número de representantes por estado = 81 senadores.
Razão pela qual, pugna pela alteração do gabarito, fazendo constar como alternativa correta a letra D.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 02.pdf

28/05/2019 11:16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:22

Candidato. A alternativa correta é D
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 78 | Solicitado em: 28/05/2019 -11:15

Recurso:
Recurso da questão 17. Visto que o gabarito não condiz com as determinações que constam na constituição federal, por tal
motivo a questão merece ser anulada.
A questão exigia do candidato que apontasse qual das alternativas continha informação que NÃO era princípio constitucional,
vejamos:
17. É princípio constitucional em que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, EXCETO o
indicado na alternativa:
A) Prevalência dos direitos humanos.
B) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
C) Garantir o desenvolvimento nacional.
D) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
Por fim, consta no gabarito como alternativa correta a opção ‘A’, tal afirmativa não pode constar como sendo correta, visto que,
conforme disposição do artigo 4º da constituição federal, mais especificamente no inciso II, consta como um dos princípios a
prevalência dos direitos humanos, vejamos:
“Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: [...] II - prevalência
dos direitos humanos;”
Dentre as alternativas apresentadas, a única que é um princípio constitucional que rege o Brasil nas relações internacionais é
justamente a alternativa A.
No item B, temos um dos fundamentos, apresentado no artigo 1º, inciso IV da CF, o que não se confunde com princípios.
Já nos itens C e D, temos dois objetivos da República Federativa do Brasil, dispostos no artigo 3º da CF, incisos I e II, o que não
se confunde com princípios.
Em sendo assim, quando o enunciado da questão requereu que fosse assinalada a opção que NÃO continha princípios (ao
utilizar o termo exceto), impossibilitou ao candidato que escolhesse uma única opção, pois a banca apresentou três alternativas
como correta. Razão pela qual requer a anulação da presente questão.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 01.pdf

28/05/2019 11:15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:14

QUESTÃO: 17
PARECER: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em conformidade com as razões expostas no recurso em face da questão número 17 e prezando pela lisura
do certame, defiro o recurso. Portanto, anulada.
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INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 80 | Solicitado em: 28/05/2019 -11:18

Recurso:
Recurso da Questão nº 20, que trata sobre a composição da administração pública.
Tal questão possuía duas alternativas para que fossem assinaladas como corretas, isso pois, a questão pedia:
20. Respeitado o disposto no Código Civil vigente e demais normas que regulam a temática, marque a alternativa que indique
pessoa jurídica de direito público interno. A) As associações públicas. B) As sociedades. C) As fundações. D) Os partidos
políticos.
Dentre as alternativas, a que fora considerada como correta pela banca foi a alternativa A [associações públicas], mas, o
disposto na alternativa C [fundações] também deve ser considerada como correta.
A questão objeto do presente recurso citava o Código Civil E DEMAIS NORMAS que regulam a temática, pois bem a questão
deveria especificar de qual fundação estava-se a tratar.
Senão vejamos: uma fundação pública é um dos tipos de instituições, dotadas de personalidade jurídica, que compõem a
administração indireta do Estado.
As fundações podem assumir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. As fundações públicas de direito
público são criadas por lei e as fundações públicas de direito privado são constituídas mediante autorização legal, nos termos da
legislação civil.
Sabe-se que no Brasil, as fundações públicas são entidades sem fins lucrativos, constituídas para um fim específico de interesse
público (educação, saúde, cultura e pesquisa, por exemplo).
Em sendo assim, não há como atribuir ao candidato obrigação de adivinhar a qual FUNDAÇÃO a banca estava se referindo.
Para evitar ambiguidade a banca deveria ter esclarecido que estava a tratar das fundações privadas.
Razão pela qual a anulação da questão é medida que se impõe, uma vez que a redação da questão induzia o candidato a erro
ao inserir em duas alternativas resposta correta.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 03.pdf

28/05/2019 11:18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:17

QUESTÃO: 20
PARECER: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
As fundações públicas integram a Administração Pública indireta e podem ser instituídas com natureza jurídica de direito público
ou privado. As fundações com natureza de direito público serão consideradas espécies de autarquias, ou seja, fundações
autárquicas, e serão criadas diretamente por lei. Já as fundações públicas que tenham natureza jurídica de direito privado não
serão criadas por lei, mas a sua instituição será autorizada por lei. Neste caso, o registro do seu estatuto deverá ser feito junto
ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas para que adquiram personalidade jurídica. Em seu Art. 4º, “d” o Decreto Lei 200/67.
“Art. 4º A Administração Federal compreende:
I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e
dos Ministérios.
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
1. a) Autarquias;
1. b) Empresas Públicas;
1. c) Sociedades de Economia Mista.
1. d) fundações públicas.”.
https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/

109/121

06/06/2019

Relatório de Recursos

Por sua vez, as fundações privadas são pessoas jurídicas de direito privado instituídas mediante iniciativa de um particular ou
de um grupo de particulares, que decide reservar um patrimônio (afetação) e destiná-lo à realização de determinada finalidade
de interesse coletivo.
A figura da fundação se originou no Direito Privado (Direito Civil). O art. 44 do Código Civil, trata das fundações instituídas pelos
particulares, dispondo que são as fundações pessoas jurídicas de direito privado:
“Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I – as associações;
II – as sociedades;
III – as fundações.
IV – as organizações religiosas;
V – os partidos políticos.
VI – as empresas individuais de responsabilidade limitada.”.
O STF já afirmou que “nem toda fundação instituída pelo Poder Público é fundação de direito privado. As fundações, instituídas
pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estadosmembros, por leis estaduais, são fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Tais fundações
são espécie do gênero autarquia, aplicando-se a elas a vedação a que alude o §2.º do art. 99 da Constituição Federal” (RE
101.126/84, Rel. Min. Moreira Alves).
Como os próprios institutos acima demonstram, as fundações de direito privado são tratadas pelo art. 44, II, do Código Civil,
como “as fundações”, somente, observado que no caput do artigo determine ser de “direito privado”, e pelo art. 4º, “d” o Decreto
Lei 200/67, trata de forma expressa das fundações públicas, pela mesma nomenclatura (fundações públicas).
Saliento ainda que, mesmo persistindo nos fundamentos expostos no recurso, propondo que ao afirmar na alternativa “d – As
fundações” apenas, seja uma forma genérica, por não indicar se pública ou privada ao candidato. Esta, ainda sim, será
alternativa incorreta, pois o enunciado é claro em solicitar indicação de “pessoa jurídica de direito público interno”, e por se
tratar de sua forma genérica, abrangendo o público e privado, de certo é incorreta.
Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, indefiro o recurso.
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Cargo: Advogado

Código do recurso: 112 | Solicitado em: 29/05/2019 -09:57

Recurso:
QUESTÃO N. 13:
13. O Congresso Nacional é bicameral, ou seja, composto pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados. Quantos são os
senadores e quantos são os Deputados Federais, respectivamente?
A) 32 e 515
B) 34 e 514
C) 31 e 513
D) Nenhuma alternativa é correta
FUNDAMENTAÇÃO: Na questão n. 13, o gabarito preliminar traz como alternativa correta a letra “C” (31 senadores e 513
deputados federais).
Ocorre que o Congresso Nacional, é composto pelo Senado Federal, que é integrado por 81 senadores e a Câmara dos
Deputados que é integrada por 513 deputados federais.
Dessa forma, na questão n. 13, a alternativa correta é a letra “D” (nenhuma alternativa é correta).
Assim a questão n. 13 deve ser ANULADA.

Anexo(s):

Data do envio

Q. 13 II.pdf

29/05/2019 09:57

CONHECIMENTOS GERAIS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:29

Prezada Candidata. A alternativa correta da questão é D. Houove um erro de lancamento
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INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 113 | Solicitado em: 29/05/2019 -10:17

Recurso:
QUESTÃO N. 13:
13. O Congresso Nacional é bicameral, ou seja, composto pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados. Quantos são os
senadores e quantos são os Deputados Federais, respectivamente?
A) 32 e 515
B) 34 e 514
C) 31 e 513
D) Nenhuma alternativa é correta
FUNDAMENTAÇÃO: Na questão n. 13, o gabarito preliminar traz como alternativa correta a letra “C” (31 senadores e 513
deputados federais).
Ocorre que o Congresso Nacional, é composto pelo Senado Federal, que é integrado por 81 senadores e a Câmara dos
Deputados que é integrada por 513 deputados federais.
Dessa forma, na questão n. 13, a alternativa correta é a letra “D” (nenhuma alternativa é correta).
Assim a questão n. 13 deve ser ANULADA.
Anexo(s):

Data do envio

Q. 13.pdf

29/05/2019 10:17

CONHECIMENTOS GERAIS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -13:43

Prezado candidato. A alternativa correta é a D. Houve erro de lançamento
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Código do recurso: 114 | Solicitado em: 29/05/2019 -10:25

Recurso:
QUESTÃO N. 17:
17. É princípio constitucional em que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, EXCETO o
indicado na alternativa:
A) Prevalência dos direitos humanos.
B) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
C) Garantir o desenvolvimento nacional.
D) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
FUNDAMENTAÇÃO: Na questão n. 17, o gabarito preliminar traz como alternativa correta a letra “A” (Prevalência dos direitos
humanos).
Ocorre que o enunciado da questão n. 17, ao mencionar a palavra EXCETO pede que seja apontada a exceção aos princípios
constitucional que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. O Art. 4º da Constituição Federal
assim prevê:
Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Conforme se pode observar pelo enunciado do artigo 4º da Constituição Federal, A PREVALÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS
é um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais, portanto não pode ser
considerada uma exceção aos princípios.
Dessa forma, a letra “A” não pode ser considerada a alternativa correta, porquanto não traz uma exceção conforme pedia o
enunciado da questão.
Assim considerando o enunciado da questão n. 17 (que pede para indicar a exceção – EXCETO), tem-se que nenhuma das
alternativas disponibilizadas estão corretas, devendo, portanto, a questão n.17 ser ANULADA.
Anexo(s):

Data do envio

Q. 17.pdf

29/05/2019 10:25

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:25

QUESTÃO: 17
PARECER: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em conformidade com as razões expostas no recurso em face da questão número 17 e prezando pela lisura
do certame, defiro o recurso. Portanto, anulada

https://gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/4/relatorios/inscricoes/recursos/html/

113/121

06/06/2019

Relatório de Recursos

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 115 | Solicitado em: 29/05/2019 -10:31

Recurso:
QUESTÃO N. 18:
18. Modalidade de licitações, especificadas pela Lei 8.666 de 1993, serão determinadas em função de limites, tendo em vista o
valor estimado da contratação. Assinale a alternativa em que apresente valor limite para a utilização da modalidade tomada de
preços para obras e serviços de engenharia.
A) Até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
B) Até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).
C) Até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
D) Até R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
FUNDAMENTAÇÃO: Na questão n. 18, o gabarito preliminar traz como alternativa correta a letra “C” (Até R$ 1.500.000,00).
Ocorre que o Decreto n. 9412 de 18 de junho de 2018 atualizou os valores estabelecidos no artigo 23, incisos I e II do caput da
Lei n. 8.666/93, de modo que desde junho/2018, o referido artigo passou a vigorar com a seguinte redação:
Decreto n. 9412 de 18 de junho de 2018:
Art. 1º – Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam
atualizados nos seguintes termos:
I – para obras e serviços de engenharia:
a) na modalidade convite – até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
b) na modalidade tomada de preços – até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
c) na modalidade concorrência – acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
Conforme se pode observar, os valores contidos nas alternativas A, B, C, D, da questão n. 18, referem-se aos valores
desatualizados, ou seja, valores que eram utilizados antes da edição do Decreto n. 9412 de junho de 2018, que alterou os
incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993 (Lei de Licitações), e consequentemente modificou os valores-limites
das modalidades de licitação convite, tomada de preços e concorrência.
Dessa forma, o valor limite para a utilização da modalidade tomada de preços para obras e serviços de engenharia é de até R$
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), conforme dispõe o Decreto 9412, de junho de 2018, que atualizou os valores
das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 93.
Assim considerando que as alternativas trazidas na questão n. 18, referem-se aos valores antigos/desatualizados (antes da
edição do Decreto 9412 que atualizou os valores e alterou o artigo 23 da Lei 8.666/93-Licitações), e que hoje em dia já não tem
mais validade, tem-se que nenhuma das alternativas está correta.
Nestes termos, considerando que o valor limite para a utilização da modalidade tomada de preços para obras e serviços de
engenharia é de até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), tem-se que a questão n. 18 deve ser ANULADA.
Anexo(s):

Data do envio

Q. 18.pdf

29/05/2019 10:31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:26

QUESTÃO: 18
PARECER: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
Visto o exposto pelo recurso, em face da questão número 18, em que pese o disposto pelo Decreto n. 9412 de junho de 2018,
que alterou os incisos I e II do art. 23 da Lei 8.666 de 93, defiro o recurso. Portanto, questão anulada
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Código do recurso: 116 | Solicitado em: 29/05/2019 -10:37

Recurso:
QUESTÃO N. 29:
29. Marque a alternativa incorreta. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:
A) Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público.
B) De ofício.
C) A requerimento de quem tiver qualidade para representar o ofendido, contendo sempre que possível, a individualização do
indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos
de impossibilidade de o fazer.
D) A requerimento do ofendido, contendo sempre a narração do fato, com todas as circunstâncias.
FUNDAMENTAÇÃO: Na questão n. 29, o gabarito preliminar traz como alternativa correta a letra “D” (A requerimento do
ofendido, contendo sempre a narração do fato, com todas as circunstâncias).
O Art. 5º do Código de Processo Penal, assim prevê:
Art. 5º. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:
I - de ofício;
II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver
qualidade para representá-lo.
§ 1o O requerimento a que se refere o no II conterá sempre que possível:
a) a narração do fato, com todas as circunstâncias;
b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da
infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer;
c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência.
Conforme se pode observar da previsão contida no artigo 5º do CPP, todas as alternativas trazidas na questão n. 29 (A, B, C, D)
estão corretas, porquanto preveem formas pelas quais pode se dar início do Inquérito Policial em crimes de ação pública.
Nestes termos, a questão n. 29 deve ser ANULADA, porquanto o enunciado da questão pede para marcar a alternativa
INCORRETA, no entanto, todas as alternativas estão CORRETAS.

Anexo(s):

Data do envio

Q. 29.pdf

29/05/2019 10:37

Questão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -07:28

QUESTÃO: 29
PARECER: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
A alternativa 29 (vinte e nove), objeto do recurso, em sua alternativa “D” diz:

“29) Marque a alternativa incorreta. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:
A - (...)
B - (...)
C - (...)
D – A requerimento do ofendido, contendo sempre a narração do fato, com todas as circunstâncias.”.
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Note que na alternativa “D”, indicada pelo gabarito oficial, apresenta o seguinte trecho “... contendo sempre a narração do fato”.
Quando no artigo 5º, II, parágrafo 1º, “a” do código de processo penal, diz:

“Art. 5o Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

I – (...)

II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver
qualidade para representá-lo.

1o O requerimento a que se refere o no II conterá sempre que possível:

1. a narração do fato, com todas as circunstâncias;”.
Visto de forma clara o vício encontrado na alternativa “D”, ao afirmar que o inquérito policial será iniciado a requerimento do
ofendido, contendo SEMPRE a narração do fato, com todas as circunstâncias, o que está incorreto, pelo disposto no artigo 5º do
CPP e afirmado, também, na própria argumentação apresentada no recurso. Pois na hipótese apresentada, caso não houvesse
a possibilidade de produzir a narração do fato, com todas as circunstâncias, ainda sim o inquérito poderia ser instaurado. Em
outras palavras, para melhor assimilação, nem sempre conterá a narração do fato, com todas as circunstâncias.
Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, indefiro o recurso.
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INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 41 | Solicitado em: 27/05/2019 -19:35

Recurso:
A questao numero 13 (treze) esta sem alternativa correta. pois conforme o gabarito está certa a alternativa C,
31 senadores e 513 deputados. Sendo que a resposta correta é 81 senadores e 513 deputados. Esta questao deve ser anulada
por falta de alternativa correta.
Anexo(s):

Data do envio

Congresso Nacional do Brasil – Wikipédia, a enciclopédia livre.pdf

27/05/2019 19:44

CONHECIMENTOS GERAIS - CONTADOR

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:47

Candidato. Alternativa correta é D. Houve erra de lancamento
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INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Contador

Código do recurso: 42 | Solicitado em: 27/05/2019 -19:50

Recurso:
A questao numero 24 (vinte e quatro) a resposta A esta incorreta conforme o gabarito. sendo que esta questao deve ser
anulada.

Questão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:48

Prezada candidata
Para validar seu recurso é obrigatorio anexar o FORMULARIO IV do Edital, devidamente assinado
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 134 | Solicitado em: 29/05/2019 -18:41

Recurso:
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO 12
Há duas possibilidades para a anulação dessa questão. Primeiramente a questão tem duas alternativas iguais, tornando
possíveis as respostas A e D, o que invalida a questão. A segunda possibilidade refere-se ao erro no enunciado da questão, pois
a questão afirma que "O BRASIL É UMA REPÚBLICA FEDERATIVA FORMADA PELA UNIÃO, PELOS ESTADOS E PELOS
MUNICÍPIOS" o que está errado porque segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 o Distrito Federal
também faz parte da República Federativa do Brasil.
Conforme embasamento feito no anexo, solicito a anulação da questão 12.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 12.pdf

29/05/2019 18:41

CONHECIMENTOS GERAIS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -20:33

Prezada candidata. Esta questão foi anulada pela banca examinadora.
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Engenheiro Civil

Código do recurso: 135 | Solicitado em: 29/05/2019 -18:54

Recurso:
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO 22
A questão apresenta duas respostas corretas, tornando possíveis as alternativas A e B. Isso ocorre porque o enunciado não
especifica os fatores operacionais e econômicos da ETA, a qual poderá ter no mínimo um decantador ou dois decantadores, de
acordo com a NBR12216 -1992- Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento Público.
Conforme embasamento feito em anexo, pede-se a anulação da questão 22.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 22.pdf

29/05/2019 18:54

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -08:39

CARGO: Engenheiro Civil
QUESTÃO: 22
PARECER: Deferido (Trocar gabarito para letra A)
Conforme questionado pelo candidato e norma NBR 12216/92 item 5.10.2, a alternativa que atende ao enunciado da questão é a
letra A.
Questão mantida e não anulada. Alternativa correta "A"
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Concurso Público - 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Cargo: Advogado

Código do recurso: 101 | Solicitado em: 28/05/2019 -23:29

Recurso:
Questão 13
De acordo com a pergunta formulada pela banca a resposta se encontra respectivamente no art. 45, § 1º CRFB/88 que
estabelece que, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada
Estado, em cada Território e no Distrito Federal. O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo
Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes
necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de
setenta Deputados (Lei Complementar nº 78, de 1993), de acordo com essas informações mencionadas acima e com
informações do site da câmara dos deputados federais (https://www2.camara.leg.br/transparencia/acesso-ainformacao/copy_of_perguntas-frequentes/deputados) o Brasil tem atualmente tem 513 Deputados Federais.
Já o número de senadores está disposto no Art. 46, § 1º da CRFB/88 que menciona que o Senado Federal compõe-se de
representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Cada Estado e o Distrito Federal
elegerão três Senadores, com mandato de oito anos. Nesse sentido observamos que o Brasil é composto de 27 unidades
federativas (26 estados mais o distrito federal) cada unidade é composta por 3 senadores eleitos dando um total de 81
senadores.
Abanca deu como correta a assertiva “C” 31 Senadores Federais e 513 Deputados Federais, reposta essa totalmente incorreta.
As respostas da letra “A” e “B” também estão incorretas. A única Assertiva que pode ser mencionada correta é a letra “D”
Nenhuma alternativa é correta.
Nesse sentido a Banca deve anular a resposta da questão ou reformular a resposta urgentemente, pois o erro é visível.
Anexo(s):

Data do envio

Recursos para a prova de Jardinópolis Sc.docx

28/05/2019 23:31

CONHECIMENTOS GERAIS - ADVOGADO

Questão

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 29/05/2019 -08:39

Candidato. A alternativa correta é D. Hoouve erro de digitação
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