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Questão Justificativa Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) Resposta Alterada para: 

26 

A alternativa que menciona competir “à ANS 
implementar…” está equivocada. O art. 4º, I, da Lei n. 9.661 
menciona a PROPOSIÇÃO, não a implementação. O edital 
do concurso restringe o universo da matéria aos diplomas 
nele especificados. No caso, a questão se restringe à lei 
mencionada, sem exorbitar seus termos. É evidente que, 
uma vez estabelecidas as políticas e diretrizes do setor de 
saúde suplementar pelo CONSU, todos aqueles que atuam 
nesse setor serão subordinados às regras, inclusive a ANS. 
Não se tem aí, no entanto, uma das “competências” 
legalmente definidas para a ANS, mas tão somente uma 
decorrência óbvia. Em uma analogia para tornar a coisa 
mais clara: a Polícia Civil dos Estados é subordinada à 
Secretaria de Segurança e, como tal, se obriga a 
implementar as diretrizes políticas desse órgão; contudo, 
não se fala que entre as atribuições da Polícia Civil está a 
de executar as políticas da Secretaria de Segurança. 
Ademais, não apenas a ANS está subordinada a essas 
diretrizes e políticas, mas todo o setor de saúde 
suplementar. No que concerne à alternativa que menciona 
as “características gerais e ESPECÍFICAS...”, o erro reside 
justamente nesta última palavra. Portanto, não merecem 
prosperar as razões de recurso. 

INDEFERIDO - 

27 

Não assiste razão aos recorrentes. Na elaboração das 
alternativas, a expressão “Ministro da Justiça” ficou solta 
em meio à frase, por erro de formatação. Todavia, fica claro 
que a expressão não pertence à alternativa, que, como 
todas as outras, inicia-se com letra minúscula, seguindo o 
padrão das demais assertivas. De forma alguma a 

INDEFERIDO - 
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compreensão resta prejudicada, não merecendo prosperar 
a irresignação. Ademais, a alternativa em questão é 
incorreta, contenha ou não a expressão guerreada, falando 
em sentença recorrível, o que é incorreto, em nada 
interferindo no gabarito.  

28 

Considerando que o erro material – qual seja, sobre a data 
da lei, alterada de 2004 para 2014 – consta do 
ENUNCIADO, e não em uma das alternativas, em nada 
resta prejudicada a compreensão do tema, até porque o 
edital expressamente menciona a Lei n. 10.871, restando 
claro à qual norma o enunciado se refere. O inconformismo 
tem por base uma filigrana incapaz de determinar acerto ou 
erro na questão e se presta unicamente a buscar indevida 
elevação da nota em face do insucesso. Ou seja, razões 
recursais que não merecem prosperar. No que tange à 
“complexidade” mencionada em uma das alternativas, a lei 
é expressa em delimitá-la, havendo limites linguísticos a 
qualquer interpretação jurídica. Não fosse assim, a 
delimitação da complexidade não precisaria constar na 
norma. 

INDEFERIDO - 

30 

Considerando que o erro material – qual seja, sobre a data 
da lei, alterada de 2004 para 2014 – consta do 
ENUNCIADO, e não em uma das alternativas, em nada 
resta prejudicada a compreensão do tema, até porque o 
edital expressamente menciona a Lei n. 10.871, restando 
claro à qual norma o enunciado se refere. A segunda razão 
de inconformismo é calcada em uma exceção normativa, 
que versa sobre a possível antecipação do interstício um 
ano. A alternativa pretendia indicar que a regra geral não 
permitia a antecipação, senão quando da exceção 
legalmente prevista. Ora, em existindo uma alternativa na 
qual a resposta é absolutamente correta, não pode o 
candidato optar por aquela que foge à regra geral. 

INDEFERIDO - 

32 

Assiste razão aos recorrentes. A questão deveria versar 
justamente sobre a modificação legislativa, promovida pelo 
Decreto 4.044. Todavia, por equívoco no momento da 
elaboração das assertivas, este acabou esquecido. Ou 
seja, procede a irresignação. Sendo assim, a banca 
entende que o pedido de recurso é procedente e decide 
pelo deferimento e consequente anulação. 

DEFERIDO ANULADA 
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16 

O princípio da eficiência na administração pública não 
segue a mesma lógica da administração privada, nem deve 
ser aplicado e analisado a partir de tal lógica, apesar de 
poder ser em algum grau influenciado por ela, portanto 
essa alternativa não está correta. A exigibilidade do ato não 
se confunde com a motivação, sendo a publicidade uma 
forma de permitir que aquele ato (que tenha conteúdo) seja 
exigível do agente público que o praticou. O princípio da 
publicidade comporta exceções, como qualquer outro, mas 
a questão trata do princípio de forma geral. 

INDEFERIDO - 

17 

A alternativa apontada pelo candidato não está correta, pois 
está incompleta, eis que a responsabilidade civil do servidor 
público decorre de ato omissivo ou COMISSIVO, DOLOSO 
ou culposo, nos termos do artigo 122 da Lei 8112/1990. 

INDEFERIDO - 

18 

A resposta correta exigia do candidato o conhecimento do 
conteúdo indicado no edital, sendo certo que o fato de as 
demais alternativas extrapolarem tal conteúdo não impede 
que o candidato com conhecimento dos temas exigidos 
pelo edital identifique a alternativa correta. 

INDEFERIDO - 

19 

A Lei nº 12.527/2011 é clara ao afirmar que “as 
informações ou documentos que versem sobre condutas 
que impliquem violação dos direitos humanos praticada por 
agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não 
poderão ser objeto de restrição de acesso”, portanto a 
alternativa que permite restrição de acesso em tais casos 
está errada. A flexibilização da regra de acesso prevista no 
artigo 22 não afasta a necessidade de disponibilizar 
informações quando se tratar de direitos humanos e direitos 

INDEFERIDO - 
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fundamentais. 
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1 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer, 
primeiramente, que toda organização textual tem uma 
escala particular que deve ser acessada apenas em seus 
próprios contextos. O uso do espaço narrativo está 
vinculado aos ritmos de vida estabelecidos pela progressão 
temática. Então, temos, através do texto, uma noção de 
ritmo de vida, ou mesmo, de ritmo social. Cabe ainda 
lembrar que Foucault explica que a linguagem é espaço 
porque “de modo geral, só há signos significantes, com seu 
significado, por leis de substituição, de combinação de 
elementos, por conseguinte, em um espaço” (FOUCAULT, 
2000: 168). Portanto, o lugar da interpretação é o espaço 
do texto e suas inferências lexicais.  
Com relação ao fragmento do conto de Machado de Assis, 
é correto afirmar que o conto trata da dualidade da alma, da 
alma externa e da alma interna, do homem como um ser 
controvertido, dividido entre o consciente e o inconsciente, 
fato encontrado no próprio texto, sem qualquer 
extrapolação ou redução (Nada menos de duas almas. 
Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que 
olha de dentro para fora, outra que olha de fora para 
dentro... – 6º parágrafo). 
Quanto às demais alternativas: 
• no início do texto, revela-se um tom de incerteza e 
volubilidade das coisas e, no desenvolvimento, percebe-se 
segurança sobre a crítica feita à sociedade cristã e 
capitalista da época. INCORRETO: este conto, o autor 
ironiza a sociedade da época em uma das mais arraigadas 
crenças do povo cristão, que é a existência de uma única 

INDEFERIDO 

- 
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alma portadora de expressão única e inabalável até então, 
mas não se critica o capitalismo. 
• na caracterização do ambiente, assim como da 
progressão, cria-se uma atmosfera clara na descrição da 
casa do morro de Santa Tereza e no temperamento 
casmurro do protagonista. INCORRETO: cria-se uma 
atmosfera DIFUSA - cuja “luz fundia-se misteriosamente 
com o luar que vinha de fora”. Também, quando o narrador 
se refere a “quatro ou cinco cavalheiros”, ou lhes atribui a 
idade de “quarenta ou cinquenta anos”, desencadeia-se no 
texto uma duplicidade, um turvamento de imagens. 
• para esclarecer sobre a alma exterior das pessoas, 
o autor utiliza expressões cotidianas típicas do texto 
argumentativo, a fim de atribuir validade a seus 
argumentos. INCORRETO: Utilizando-se da citação 
LITERÁRIA para melhor expor seus argumentos, e melhor 
esclarecer sobre a alma exterior das pessoas. 
• Jacobina estabelece o tipo de diálogo que irá usar 
para discursar sobre a imutável e metafísica alma exterior. 
INCORRETO: discursa sobre o mutável “Agora, é preciso 
saber que a alma exterior não é sempre a mesma” 
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o 
recurso impetrado. 

2 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer o 
subtítulo, "esboço de uma nova teoria da alma humana", a 
afirmação do narrador no primeiro parágrafo de que os 
personagens "debatiam questões de alta transcendência" e 
eram "investigadores de coisas metafísicas (...) resolvendo 
amigavelmente os mais árduos problemas do universo" 
colocam diante do leitor a universalidade da temática do 
conto: não abordará as mazelas de uma cidade ou classe 
social, mas sim a questão posta pela seguinte pergunta: o 
que é o homem?: 
O subtítulo, "esboço de uma nova teoria da alma humana", 
a afirmação do narrador no primeiro parágrafo de que os 
personagens "debatiam questões de alta transcendência" e 
eram "investigadores de coisas metafísicas (...) resolvendo 
amigavelmente os mais árduos problemas do universo" 
colocam diante do leitor a UNIVERSALIDADE (o tema é de 
cunho universal e não individual) da temática do conto: não 
abordará as mazelas do Rio do século XIX nem as 

INDEFERIDO 

- 
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preocupações de ascensão social via casamento (tão 
presentes em outras narrativas do autor), mas sim a 
questão posta pela seguinte pergunta: o que é o homem?/ 
Sua narrativa IMPLODE toda uma visão de homem 
arraigada na cultura ocidental, qual seja, a de que existe 
uma alma, quebrando a visão teológica de alma única/ A 
visão mostra a vitória da alma exterior sobre a interior./ A 
narração queima nossa autoimagem (como o faz o analista 
ao por a nu nossas defesas) em visão MACRO, universal e 
não micro. Sendo assim, por não haver qualquer 
inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-
se improcedente o recurso impetrado. 

4 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que uma 
nova pontuação de trechos e/ou alteração ortográfica, 
retirados do texto, foi (foram) feita(s) de forma correta, sem 
inadequações gramaticais e sem alterar o sentido, em A 
casa ficava no morro de Santa Teresa, a sala era pequena, 
alumiada a velas, cuja luz se fundia, misteriosamente, com 
o luar que vinha de fora.. 
CORRETA – como não há obrigatoriedade da ênclise, nem 
da próclise (para haver próclise, obrigatoriamente, deve 
haver palavra que atraia o pronome), pode-se optar por 
qualquer uma das duas. Além disso, o advérbio, no meio da 
frase, deve ficar entre vírgulas. 
• Quatro ou cinco cavalheiros, debatiam, uma noite, 
várias questões de alta transcendência sem que a 
disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos 
espíritos. INCORRETA – separou-se o sujeito do predicado 
na primeira oração. 
• Cada cabeça... cada sentença... não só o acordo, 
mas a mesma discussão tornou-se difícil, se não 
impossível, pela multiplicidade das questões que se 
deduziram do tronco principal e um pouco talvez, pela 
inconsistência dos pareceres. INCORRETA – transformou-
se o SENÃO (conjunção adversativa, com sentido “mais do 
que”)  em SE NÃO (junção de dois termos com funções 
diferentes: conjunção condicional e advérbio de negação) 
• Nunca mais verei, o meu ouro, diz ele a Tubal, é 
um punhal que me enterras no coração. INCORRETA – 
houve mudança de sentido: o ouro passa a ser o punhal e 
não o fato de não mais vê-lo. 
• Este homem tinha a mesma idade dos 

INDEFERIDO 

- 
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companheiros, entre quarenta e cinquenta anos, era 
provinciano, capitalista, inteligente, não, sem instrução, e, 
ao que parece, astuto e cáustico. INCORRETA – o 
pronome ESSE faz referência anafórica (refere-se a algo já 
dito) e ESTE faz referência catafórica (enuncia algo que 
será apresentado). Além disso, houve alteração semântica, 
decorrente da pontuação (o NÃO entre vírgulas supõe que 
o homem apresentado não é inteligente). Sendo assim, por 
não haver qualquer inadequação na questão nem em seu 
gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

5 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que Tipo 
textual é amplamente tomado como uma categoria que se 
presta a pensar e caracterizar o funcionamento de um dos 
planos constitutivos do texto – a estrutura interna da 
configuração textual.  
Nessa perspectiva, é correto afirmar que o modo 
predominante de organização do texto e sua respectiva 
função de base é Narrativo – Construção de uma 
sucessão de ações de uma história no tempo em torno de 
uma busca e de um conflito.  A tipologia do texto em análise 
é uma narrativa em que há sequenciação própria da 
enunciação de fatos que envolvem personagens movidos 
por certos propósitos e respectivas ações encadeadas na 
linha do tempo e em um espaço. Sendo assim, por não 
haver qualquer inadequação na questão nem em seu 
gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO 

- 

6 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que:  
• A oração “e acrescentava QUE OS SERAFINS E 
OS QUERUBINS NÃO CONTROVERTIAM NADA” exerce, 
no período em que ocorre, a função de objeto direto da 
oração anterior. CORRETO – O QUE é uma conjunção 
integrante e, por isso, introduz uma oração substantiva, 
cuja função, nesse contexto, é objeto direto.  
• No segmento “posso contar-lhes um caso de minha 
vida”, o pronome LHE tem valor possessivo e seu 
antecedente é um núcleo nominal. INCORRETO – O 
pronome oblíquo em análise tem valor substantivo. 
• No trecho “Esse homem tinha a mesma idade DOS 
COMPANHEIROS”, o termo destacado exerce a função de 
complemento nominal do substantivo IDADE. INCORRETO 
– o termo em destaque é adjunto adnominal. 
• No segmento “mas, além deles, havia na sala um 

INDEFERIDO 

- 
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quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja 
espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo 
de aprovação.”, o elemento DELES expressa o agente da 
ação expressa pela forma verbal HAVIA.  INCORRETO – 
Não é sujeito de nenhuma ação verbal. Além disso, a forma 
verbal HAVIA é impessoal, portanto, não tem sujeito. 
• No quarto parágrafo, a palavra A, em todas suas 
ocorrências, refere-se a uma entidade específica, 
determinando-a maneira, razão por que poderia receber 
corretamente o acento grave. INCORRETA – apenas a 
segunda ocorrência determina um substantivo e nenhuma 
das ocorrências poderia receber sinal indicativo de crase. 
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o 
recurso impetrado. 

7 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que: 
• Os adjetivos PEQUENA e ALUMIADA, no primeiro 
parágrafo, recebem a mesma função sintática que os 
adjetivos CALADOS e CLARA, empregados no quarto 
parágrafo. INCORRETO - PEQUENA e ALUMIADA são 
predicativos do sujeito/ CALADOS é predicativo do objeto/ 
CLARA é adjunto adnominal. 
• No primeiro parágrafo, o pronome QUE, antes de 
AS ESTRELAS retoma O CÉU e introduz uma oração 
adjetiva. CORRETA – QUE é um pronome relativo, que 
retoma o segmento O CÉU, e inicia uma oração adjetiva. 
• Os vocábulos CÉU e HÁ recebem o acento agudo 
por serem monossílabos tônicos. INCORRETO – Céu é 
acentuada porque o ditongo éu, sempre que tiver pronúncia 
aberta em palavras oxítonas (éu e não êu), são 
acentuados. Os monossílabos tônicos são acentuados, 
quando terminam em a, e, o. 
• O termo destacado em “estavam OS NOSSOS 
QUATRO OU CINCO INVESTIGADORES DE COISAS 
METAFÍSICAS, resolvendo amigavelmente os mais árduos 
problemas do universo.” é objeto direto.  INCORRETO – o 
segmento destacado é sujeito 
• Os verbos do primeiro período do texto estão no 
pretérito imperfeito do indicativo. INCORRETO – 
TROUXESSE está no subjuntivo. 
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o 

INDEFERIDO 

- 
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recurso impetrado. 

8 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que: 
• Em “Está claro que o ofício dessa segunda alma é 
transmitir a vida, como a primeira; as duas completam o 
homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja” as 
palavras dESSA e QUE pertencem à mesma classe 
gramatical, embora não possuam a mesma classificação. 
CORRETO – são pronomes: o primeiro demonstrativo e o 
segundo relativo. 
• No trecho “Rigorosamente eram quatro os que 
falavam", a palavra OS é artigo definido. INCORRETO – o 
OS é pronome demonstrativo. 
• No subtítulo do texto, o segmento DA ALMA 
HUMANA funciona como locução adverbial. INCORRETO – 
o segmento em análise refere-se a um substantivo, 
portanto, é locução adjetiva. 
• Em “Espantem-se à vontade, podem ficar de boca 
aberta, dar de ombros, tudo; não admito réplica. Se me 
replicarem, acabo o charuto e vou dormir.”, o SE, nas duas 
ocorrências, é partícula apassivadora. INCORRETO – o 
primeiro SE é pronome e o segundo conjunção. 
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o 
recurso impetrado. 

INDEFERIDO 

- 

9 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que, em 
situação hipotética, se Machado de Assis resolvesse 
escrever uma redação oficial em vez de um conto, o texto 
deveria: 
• ser marcado pelas subjetividades. INCORRETO – 
Uma marca do texto oficial é a objetividade. 
• apresentar-se extenso e coeso. INCORRETO – 
Outras marcas são CONCISÃO e coesão do texto oficial é 
a objetividade. 
• manter a impessoalidade e a formalidade. 
CORRETO 
• usar o padrão coloquial da língua. INCORRETO – 
Uma marca do texto oficial é uso do padrão culto da língua. 
• dar preferência a vocábulos de circulação restrita, 
como a gíria e o jargão. INCORRETO - o uso do padrão 
culto de linguagem, em princípio, de entendimento geral e 
por definição avesso a vocábulos de circulação restrita, 
como a gíria e o jargão..    

INDEFERIDO 

- 
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Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o 
recurso impetrado. 

10 

Em resposta ao recurso interposto temos a dizer que: 
• Se a frase “estavam os nossos quatro ou cinco 
investigadores de coisas metafísicas” fosse passada para o 
plural, trocando-se a forma verbal apresentada pelo verbo 
haver (com sentido de existir), a concordância da palavra 
em análise deveria manter o singular, mas o mesmo tempo 
e modo verbal. CORRETA – Verbo haver com sentido de 
existir é impessoal, portanto, deve permanecer na terceira 
pessoa do singular, pois não tem sujeito. 
• A omissão da vírgula em “Rigorosamente eram 
quatro os que falavam” é necessária e obrigatória para 
isolar o adjunto adverbial da oração adjetiva explicativa, 
ferindo a norma-padrão da língua. INCORRETA – Pela 
norma culta da língua, a vírgula é facultativa depois de 
advérbio ou locução adverbial deslocada que tenha até três 
palavras. 
• A palavra destacada em “resolvendo 
amigavelmente os mais ÁRDUOS problemas do universo.” 
está no plural, pois concorda com problemas. CORRETO – 
a regra geral de concordância afirma que o adjetivo deve 
concordar em gênero e número com o substantivo a que se 
refere. 
 Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão, em seu conteúdo ou gabarito, considera-se 
improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO 

- 
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40 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que o mesmo não respeita os critérios 
estabelecidos no item 12.3 do edital: “O recurso deve 
conter a fundamentação das alegações comprovadas por 
meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, 
páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

41 

Organização em Grade e Estrutura Matricial têm o mesmo 
significado. 
 
Não cabe anulação por alguns candidatos desconhecerem 
esse fato. 
 
Cruz, Tadeu. Sistemas, organização & métodos: estudo 
integrado orientado a processos de negócio sobre 
organizações e tecnologia da informação. Introdução à 
gerência do conteúdo e do conhecimento. 4ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. 

INDEFERIDO 

- 

42 

A questão aborda o tópico: 
 
“Comportamento organizacional: relações 
indivíduo/organização, motivação, liderança, desempenho” 
 
Bastava que o candidato conhecesse algo sobre a 
Experiência de Hawthorne, tema fortemente recorrente 
dentro do tópico destacado. 

INDEFERIDO 

- 

43 
Segundo Chiavenato, a aplicação da estatística aos 
problemas de qualidade começou com Walter A. Shewhart 
no decorrer da Segunda Guerra Mundial. 

INDEFERIDO 
- 
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A partir de suas ideias, dois gurus iriam revolucionar o 
conceito de qualidade, inicialmente no Japão: Deming e 
Juran e a análise estatística encontrou seu maior divulgador 
em Deming, que popularizou no Japão - e posteriormente 
no mundo ocidental - o controle estatístico da qualidade. 
 
Trata-se de discussão básica dentro do tópico apresentado 
no conteúdo programático: 
 

Gestão da qualidade e modelo de excelência 
gerencial. Principais teóricos e suas 
contribuições para a gestão da qualidade. Ciclo 
PDCA. 

 
Sendo assim, a questão aborda uma ideia básica dentro do 
contexto da Qualidade, como pode ser visto na página 581 
da referência apresentada: 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da 
administração: uma visão abrangente da moderna 
administração das organizações. 7a ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003. 

44 

Economicidade, execução e excelência são dimensões de 
esforço. 
 
Eficiência, eficácia e efetividade são dimensões de 
resultado. 
 
 
“Efetividade são os impactos gerados pelos 
produtos/serviços, processos ou projetos. 
 
A efetividade está vinculada ao grau de satisfação ou 
ainda ao valor agregado, a transformação produzida no 
contexto em geral. 
 
Esta classe de indicadores, mais difícil de ser mensurada 
(dada a natureza dos dados e o caráter temporal), está 
relacionada com a missão da instituição. 
 
Por exemplo, se uma campanha de vacinação realmente 
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imunizou e diminuiu a incidência de determinada doença 
entre as crianças, a campanha foi efetiva. 
 
Indicadores de efetividade podem ser encontrados na 
dimensão estratégica do Plano Plurianual (PPA). 
 
Eficácia é a quantidade e qualidade de produtos e serviços 
entregues ao usuário (beneficiário direto dos produtos e 
serviços da organização). 
 
Por exemplo, se, na mesma campanha citada, a meta de 
vacinação é imunizar 100.000 crianças e este número foi 
alcançado ou superado, a campanha foi eficaz. 
 
Indicadores de eficácia podem ser definidos a partir da 
Carta de Serviços do órgão. 
 
Eficiência é a relação entre os produtos/serviços gerados 
(outputs) com os insumos utilizados, relacionando o que foi 
entregue e o que foi consumido de recursos, usualmente 
sob a forma de custos ou produtividade. 
 
Por exemplo: uma campanha de vacinação é mais eficiente 
quanto menor for o custo, ou seja, quanto menor for o custo 
da campanha, mantendo‐se os objetivos propostos. 
 
Indicadores de eficiência podem ser encontrados na Carta 
de Serviços com seus elementos de custos e em 
informações de sistemas estruturantes do Governo, como o 
SIAFI. 
 
Execução refere‐se à realização dos processos, projetos e 
planos de ação conforme estabelecidos. Indicadores de 
execução podem ser encontrados no monitoramento das 
ações do PPA. 
 
Excelência é a conformidade a critérios e padrões de 
qualidade/excelência para a realização dos processos, 
atividades e projetos na busca da melhor execução e 
economicidade; sendo um elemento transversal.  
 
Indicadores e padrões de excelência podem ser 
encontrados no Instrumento de Avaliação da Gestão 
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Pública (IAGP). 
 
Economicidade está alinhada ao conceito de obtenção e 
uso de recursos com o menor ônus possível, dentro dos 
requisitos e da quantidade exigidas pelo input, gerindo 
adequadamente os recursos financeiros e físicos.  
 
Indicadores de economicidade podem ser encontrados nas 
unidades de suprimentos.” 
 
In: 
http://www.gespublica.gov.br/Tecnologias/pasta.2010-05-
24.1806203210/guia_indicadores_jun2010.pdf 
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O texto apresentado nos recursos interpostos é o mesmo 
na maioria dos recursos e na parte restante é ligeiramente 
alterado. 
 
Esse texto informa que não há consenso na literatura, mas 
não explicita quais os autores divergem da resposta dada. 
O texto se limita a citar um determinado autor que não 
define, segundo o texto dos recursos, uma sequência de 
passos. 
 
Em alguns recursos é citado o SIPOC, que na verdade 
trabalha com elementos de um projeto, no qual os 
processos são apresentados como um desses elementos. 
SIPOC – Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers 
Fornecedores, Entradas, Processos, Saídas, Clientes. 
 
Em relação ao mérito da questão, para se mapear um 
processo faz necessária a sua identificação e, nesta 
identifica-se automaticamente qual é o seu objetivo, 
independentemente de qual metodologia se utilizar. 
O argumento de que a “Entrada” deve ser identificada, ele 
está correto, mas não antes de o Analista de Processos 
identificar qual é o objetivo do processo e o que ele deve 
produzir. 
 
É desprovido de sentido e de razoabilidade que as entradas 
sejam identificadas sem se conhecer quais são as saídas 
necessárias, sob forte pena de se automatizarem 
processos com saídas sem eficácia, eficiência e 
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efetividade, causando grandes prejuízos ao cliente e à 
organização, de forma geral.  
 
Em qualquer Sistema, seja automatizado ou não, O 
Analista deve necessitar conhecer o que o processo deve 
gerar, ou seja, as saídas, para que possa planejar os dados 
e informações necessárias, bem como a forma de entrada e 
de armazenamento (projeto de banco de dados), para 
poder gerar a saída necessária. 
 
Logo, o primeiro passo é a identificação dos objetivos e o 
segundo passo, a identificação das saídas necessárias, 
restando como terceiro passo, a identificação dos clientes. 

46 

Os recursos interpostos trazem como argumento que o 
órgão de suprimentos está “ligado” a diversas áreas de uma 
organização, o que está correto. 
 
No entanto, a necessidade de subordinação à área de 
produção é um fundamental para um eficiente planejamento 
e controle da produção. 
 
Segundo Chiavenato (2003), o conceito de suprimento 
envolve programação de materiais, compras, recepção, 
armazenamento, movimentação de materiais e transporte 
interno. 
 
Ou seja, compras e logísticas estão diretamente ligadas à 
aquisição, armazenamento e distribuição interna dos 
suprimentos, porém, como já dito acima, geralmente a 
subordinação existe à área de produção. 
 
Chiavenato, Idalberto. Administração de Materiais: uma 
abordagem introdutória. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, 3a 
reimpressão. Página 39. 
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Em resposta aos recursos interpostos para esta questão que contempla o item 
Preservação e conservação de documentos de arquivo, dentro do conteúdo 
programático do concurso, a banca entende que o pedido de recurso é 
improcedente e esclarece que o gabarito informado é a única alternativa 
cabível. De acordo com João Tiago Santos e Leonardo Reis, em seu livro 
Arquivologia facilitada (2013, p. 115-125; 237 e 238), para o manuseio de 
fotografias recomenda-se o uso de luvas de algodão, com o objetivo de serem 
evitados estragos nesse tipo de documento. Isso também pode ser 
comprovado nas obras Conservação de coleções (Fundação Vitae, 2005, p.44) 
e Conservação dos suportes informacionais: do papel ao meio magnético 
(1998, p.5). Portanto, ficam indeferidos os recursos. 
As publicações citadas acima estão disponíveis em: 
Conservação de Coleções:  
http://www.usp.br/cpc/v1/imagem/download_arquivo/roteiro9.pdf 
Conservação dos suportes informacionais: do papel ao meio magnético: 
http://www.abecin.org.br/documentos/documentos_abebd/Documentos_ABEBD
_10.pdf 
 

INDEFERIDO - 
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Na questão em análise, o ítem contemplado do conteúdo programático foi 
Tabela de temporalidade de documentos. Consoante João Tiago e Leonardo 
Reis, autores do livro Arquivologia facilitada (2013, p. 55), Tabela de 
temporalidade é o instrumento de destinação que determina prazos e 
condições de guarda. Renato Valentini, autor do livro Arquivologia para 
concursos (2009, p. 102) enfatiza que a aplicação da tabela de temporalidade 
permite eliminar documentos ainda no arquivo corrente. Diante do exposto, 
gabarito permanece. 
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49 

De acordo com Heloísa Liberalli Belloto (Arquivos permanentes: tratamento 
documental, 2006, p. 88) e também João Tiago e Leonardo Reis (Arquivologia 
facilitada, 2013, p. 8 e 9), o item incluso na ementa: Arquivística: princípios e 
conceitos, são princípios fundamentais que regem a organização dos arquivos. 
São eles: Proveniência – estabelece que os arquivos devem ser organizados 
obedecendo à competência e às atividades da instituição ou pessoa 
legitimamente responsável pela sua produção, acumulação ou guarda de 
documentos; organicidade - os arquivos refletem a estrutura, as funções e as 
atividades da entidade produtora, em suas relações externas e internas; 
unicidade - os documentos dos arquivos conservam seu caráter único em 
função do contexto em que foram produzidos, independente de sua forma, 
gênero, tipo ou suporte; cumulatividade - os arquivos constituem uma formação 
progressiva e natural decorrente das funções e atividades de um organismo 
(pessoa, empresa etc); indivisibilidade - os fundos arquivísticos devem ser 
preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição ou acréscimos 
indevidos ou não autorizados. Nessa questão os candidatos tinham que 
identificar esses princípios e numerá-los de forma correta na coluna 
apresentada. Questão clara e objetiva. Gabarito permanece.  

 

INDEFERIDO - 
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Para essa questão, o item do conteúdo programático utilizado foi Arquivamento 
e ordenação de documentos de arquivo. Enfatiza-se que as argumentações 
não procedem. De acordo com Renato Valentini, autor do livro Arquivologia 
para concursos (2009, p. 70-72), Marilena Leite Paes (Arquivo: teoria e prática, 
2004, p. 63-68) e também João Tiago Santos e Leonardo Reis (Arquivologia 
facilitada: teoria e questões, 2013, p. 33-38), o método alfabético é um dos 
métodos de arquivamento mais comumente utilizado e obedece a 13 regras de 
alfabetação. Nesta questão foram utilizadas as regras 2, 3, 5, 10, e 11. A regra 
2 explica que sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo ou 
ligados por hífen não se separam; a regra 3 enfatiza que sobrenomes formados 
com a palavra Santa, Santo ou São, não se separam; a regra 5, explica que 
artigos e preposições tais como d’ não são consideradas na alfabetação; a 
regra 10 explica que os nomes espanhóis são registrados pelo penúltimo 
sobrenome, que corresponde ao sobrenome de família do pai; a regra 11 
explica que os nomes orientais – japoneses, chineses e árabes – são 
registrados como se apresentam. Assim, de acordo com o exposto, a única 
afirmativa correta é: “Castelo Azul, Rogério; São Bernardo, Camilo; Alencar, 
Ronaldo de; Lopez Diaz, Juan; Omar Saad”. Portanto, ficam indeferidos os 
recursos. 

INDEFERIDO - 
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Protocolos: recebimento, registro, tramitação e expedição de documentos. 
Conforme João Tiago e Leonardo Reis (Arquivologia facilitada, 2013, p.65), 
quando o protocolo movimenta o processo, enviando o documento ao seu 
destinatário, localizado nas unidades internas da instituição, ele está 
executando a atividade de distribuição. Gabarito permanece. 

52 

No que se refere à Classificação de documentos de arquivo, item contemplado 
dentro do conteúdo programático do concurso, de acordo com João Tiago e 
Leonardo Reis (Arquivologia facilitada, 2013, p. 89), filme, códice e contrato são 
exemplos de suporte, formato e espécie. Desse modo, confirma-se o gabarito. 
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A questão gira em torno da Licitação, assunto 
devidamente previsto no Edital.  Dispensa e 
inexigibilidade de licitação não são expressões 
sinônimas. A dispensa de licitação não ocorre quando 
a competição for impossível e, sim, a inexigibilidade. 
Os casos de dispensa de licitação são previstas de 
maneira exaustivas pela Lei nº 8.666/93. 
 
E, por fim, nos casos de guerra ou grave perturbação 
da ordem são dispensadas a licitação. 
 
Portanto, única alternativa correta, de acordo art. 
24, VI, lei 8666/93: 
 
É dispensável a licitação quando a União tiver que 
intervir no domínio econômico para regular preços ou 
normalizar o abastecimento.  
 

INDEFERIDO - 
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 A questão envolve Responsabilidade Civil do Estado, 
matéria, conteúdo programático previsto no edital. O 
direito é um só e determinados assuntos são 
interligados. 

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a 

responsabilidade civil do ente público é objetiva, no 

que se refere a morte de detento sob custódia do 
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Estado.  

O próprio texto constitucional prevê a possibilidade de 
indenização por atos jurisdicionais, notadamente, 
artigo 5º, inciso LXXV, CF/88.  
 
 
O assunto é debatido na doutrina, prevalecendo o 
posicionamento no qual o prazo prescricional é 
quinquenal, previsto no Decreto 20.910/1932. 
Nas demandas ajuizadas pelo INSS contra o 
empregador do segurado falecido em acidente 
laboral, visando ao ressarcimento dos valores 
decorrentes do pagamento da pensão por morte, o 
termo a quo da prescrição quinquenal é a data da 
concessão do referido benefício previdenciário 
(Informativo 550 - REsp 1.457.646-PR, Rel. Min. 
Sérgio Kukina, julgado em 14/10/2014). 
 
 
 
Face as considerações acima, de acordo com 
INFORMATIVO 556 STJ -  REsp 1.443.038-MS, Rel. 
Ministro Humberto Martins, julgado em 12/2/2015, a 
opção verdadeira: 
 

O termo inicial da prescrição de pretensão 
indenizatória decorrente de suposta tortura e 
morte de preso custodiado pelo Estado, nos 
casos em que não chegou a ser ajuizada ação 
penal para apurar os fatos, é a data do 
arquivamento do inquérito policial. 
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 O tópico Ato Administrativo está devidamente 
previsto no conteúdo do edital. 
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Na caducidade, ocorre em surgimento de uma 
nova lei superveniente à produção do ato, de caráter 
proibitiva, impedindo a manutenção da situação 
jurídica.  
Na cassação, o beneficiário-destinatário é o único 
responsável pela sua extinção do ato, ou seja, o 
particular é que deu margem à ilegalidade. 
 
 
A única opção coreta, ao transformar o funcionamento 
de hotel em casa de prostituição, a forma de extinção 
do ato administrativo denomina-se: 
 
 Cassação. 
 

36 

Servidor Público é conteúdo programático 
devidamente  previsto no edital. 
Consoante o art. 18 da lei 8112/90, o servidor 
redistribuído terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta 
dias de prazo, contados da publicação do ato, para a 
retomada do efetivo desempenho das atribuições do 
cargo.  
Só haverá posse nos casos de provimento de cargo 
por nomeação, previsão do § 4º, artigo 13, da lei 
8112/90. 
Não há lei que regulamente o direito de greve dos 
servidores públicos. 
Há previsão constitucional da contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, inciso IX, do artigo 
37 da Constituição de 88. 
 
A opção correta: 
A falta de defesa técnica por advogado no processo 
administrativo disciplinar não ofende a Constituição 
(vide SUMULA VINCULANTE DE Nº 5). 
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no edital. O direito é um só e determinados assuntos 
são interligados. 
 
As esferas são independentes, havendo vinculação 
em alguns casos, como negativa de autoria ou prova 
de inexistência do fato. 
De acordo com o Artigo  37, §6º, CF/88, não somente 
as pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos, nessa qualidade, causarem a terceiros. 
Há previsão constitucional, artigo 5º, LXXV, CF/88, 
primeira parte, O Estado indenizará o condenado por 
erro judicial (...) 
O prazo é de 5 anos, conforme o Decreto 20.910/32. 
 
A única assertiva correta: 
Caso o particular venha a sofrer dano por parte do 
Estado, são cumuláveis as indenizações por dano 
material e dano moral oriundos deste mesmo fato. 
(Vide Súmula 37 STJ). 
 

38 

A teoria adotada pela Constituição Federal é a teoria 
do risco administrativo, artigo 37, §6º da CF/88. 
A teoria do risco integral não admite causa de 
exclusão da responsabilidade do Estado. 
 A responsabilidade civil do Estado é, em regra, de 
natureza extracontratual. 
 A responsabilidade civil do Estado por sua omissão 
não é a teoria civilista, e sim a teoria da culpa 
anônima ou falta do serviço.  
 
A opção correta: 
A teoria do risco administrativo responsabiliza o ente 
público de forma objetiva pelos danos causados por 
seus agentes a terceiros de forma comissiva. Esta 
teoria admite causas de exclusão da 
responsabilidade, entre elas a culpa exclusiva da 
vítima.  
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A Fundação é matéria inserida no edital, com o título a 
Organização Administrativa. O direito é um só e 
determinados assuntos são interligados. 
 
As entidades paraestatais como as fundações ou 
entidades de apoio e os serviços sociais autônomos 
não se enquadram na estrutura administrativa. 

As Fundações Públicas jamais podem ser criadas por 
testamentos e, sim, por disposição legal. 

As sociedades de economia mista federais são 
dotadas de personalidade jurídica de direito privado, 
com patrimônio próprio, mas o capital é  misto. 

As autarquias só podem ser pessoas jurídicas de 
direito publico. 

Os servidores das empresas públicas federais são 
admitidos obrigatoriamente por concurso público 
porém não ocupam cargos públicos. 

A única alternativa correta: 

As fundações públicas de direito privado somente 
adquirem personalidade jurídica com a inscrição da 
escritura pública de sua constituição no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as 
demais disposições do Código Civil concernentes às 
fundações (Art. 5, IV e parágrafo terceiro do DL 
200/67).  
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Decerto há doutrinadores que classificam a Constituição da 
República Federativa Brasileira de 1988, quanto à sua 
estabilidade, em super-rígida. Mas é igualmente certo que 
este entendimento é minoritário. Não devemos tomar como 
parâmetro, mormente em questões objetivas de concursos 
públicos, posicionamentos minoritários. A doutrina 
amplamente majoritária classifica a CRFB/88, quanto à 
estabilidade, em rígida, razão pela qual o inconformismo 
não merece prosperar. 
A CRFB/88, quanto ao sistema, é classificada como 
principiológica. Nesse sentido, Guilherme Peña de Moraes 
(Curso de Direito Constitucional, 7ª ed. P. 76, 2015) aduz 
que é classificada como principiológica, uma vez que nela 
predominam os princípios, identificados como normas 
constitucionais providas de alto grau de abstração, 
consagradores de valores, pelo que é necessária a 
mediação concretizadora. No mais, os candidatos 
eliminariam as demais alternativas facilmente, uma vez 
continham erros notórios, quais sejam: outorgada, 
costumeira, sintética e histórica. Nessa esteira, não há 
qualquer equívoco na questão guerreada.  

INDEFERIDO - 
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A questão não é estranha ao edital do concurso, girando 
em torno do tópico Poder Executivo. Frise-se que, de 
acordo com o conteúdo programático, Poder Executivo veio 
sucedido de ponto final, e não de dois pontos. O tópico que 
vem logo após, embora esteja inserido no tema “Poder 
Executivo”, foi tratado em apartado para que se desse 
ênfase à ele. Todavia, o edital não se restringiu a ele. 
Recurso, portanto, que se indefere. 
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Não há qualquer equívoco na questão em comento. 
Ministro da Justiça integra o Poder Executivo, e não o 
Poder Judiciário. A questão exigia do candidato 
conhecimento do artigo 92, CRFB/88. Nesse sentido, não 
assiste o mínimo de razão ao recorrente.  
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O Orçamento Público deve ser, de fato, norteado por 
diversos princípios. 
 
No entanto, de acordo com a Lei 4.320/1964, devem ser 
obedecidos, explicitamente, os princípios de Unidade, 
Universalidade e Anualidade. 

INDEFERIDO - 
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A Lei de Responsabilidade Fiscal está inserida no tópico 
“Normas gerais aplicáveis”. 
 
Não se trata de o conteúdo programático conter um tópico 
geral e a banca cobrar na prova um assunto extremamente 
específico. 
 
A Lei de Responsabilidade Fiscal deve estar na rotina diária 
de todo Servidor ou Empregado Público; não se faz gestão 
sem a observância a esse diploma legal, que deve ser 
utilizada, inclusive, como instrumento de proteção a quem 
pratica e/ou assessora a prática de atos na Administração 
Pública.  

INDEFERIDO - 
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Os argumentos apresentados nos recursos interpostos não 
contradizem ao previsto no Art. 36, Parágrafo Único da Lei 
4.20/1964: 
 
“Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas 
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro 
distinguindo-se as processadas das não processadas. 
 
Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de 
créditos com vigência plurienal, que não tenham sido 
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liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no 
último ano de vigência do crédito.” 
 
As despesas devem ser empenhadas no exercício da 
celebração do contrato ou convênio, em conformidade com 
a argumentação apresentada. 
No entanto, a questão trata de restos a pagar de despesas 
empenhadas, mas que o empenho não foi liquidado. 

57 

A Lei 4320/1964 está inserida no tópico “Normas gerais 
aplicáveis”. 
 
Não se trata de o conteúdo programático conter um tópico 
geral e a banca cobrar na prova um assunto extremamente 
específico. 
 
A Lei 4320/1964 estatui normas gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
 
Logo, ela está presente ao longo de todo o conteúdo 
programático, além de estar inserida no tópico “Normas 
gerais aplicáveis”. 

INDEFERIDO - 

59 

A Lei 4320/1964 está inserida no tópico “Normas gerais 
aplicáveis”. 
 
Não se trata de o conteúdo programático conter um tópico 
geral e a banca cobrar na prova um assunto extremamente 
específico. 
 
A Lei 4320/1964 estatui normas gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
 
Logo, ela está presente ao longo de todo o conteúdo 
programático, além de estar inserida no tópico “Normas 
gerais aplicáveis”. 

INDEFERIDO - 

60 

A alternativa apresentada como correta, em conformidade 
com a Lei 4.320/1964 não contradiz a definição de tributo 
apresentada trazida no recurso apresentado. 
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o 

INDEFERIDO - 
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recurso impetrado. 
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11 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que: 
 
O obstetra não evitou a realização da cesariana desnecessária ou a gestante não entrou em trabalho de 
parto. 
                                                          
 
Adotando os valores lógicos, 
 
p: o obstetra evitou a cesariana desnecessária.  
q: a gestante entrou em trabalho de parto. 
 
Como a negação do conectivo E (ᴧ) é OU (v), e também devemos negar cada uma das proposições. 
Temos, 
 
  ~(p ᴧ q) → (~p) v (~q). 
 
Logo,  
 
“o obstetra não evitou a cesariana desnecessária ou a gestante não entrou em trabalho de parto”. 
 

INDEFERIDO - 

12 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que: 
 
Francimara viaja de avião e Antônio não mora em Porto de Galinhas 
 
 

(I) Ou Francimara viaja de avião, ou Antônio mora em Porto de Galinhas, ou Cintia mora em Salvador. 
(II) Se Antônio mora em Porto de Galinhas, então Flávia viaja de ônibus. 
(III) Se Flávia viaja de ônibus, então Cintia mora em Salvador. 

INDEFERIDO - 

 



 

2 
 

 

 

(IV) Cintia não mora em Salvador. 
 
Considerando as quatro proposições verdadeiras. 
 
Como o enunciado diz na premissa (III), que “se Flávia viaja de ônibus, então Cintia mora em Salvador”, e 
que “Cintia não mora em Salvador”. Concluímos que Flávia não viaja de ônibus (volta negando).  
 
Pelo mesmo raciocínio na premissa (II), concluí-se que Antônio não mora em Porto de Galinhas. 
 
Já para OU exclusivo ser verdadeiro, temos que ter uma única proposição verdadeira; nesse caso, 
concluímos que “ Francimara viaja de avião”, uma vez que “Antônio mora em Porto de Galinhas” e “Cintia 
mora em Salvador” são proposições falsas pelo desencadeamento lógico. 
 
Logo, 
 
Francimara viaja de avião e Antônio não mora em Porto de Galinhas. 
 
 

13 

 
Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que a única alternativa correta é aquela que apresenta 78. 
 
n(AUBUC) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + n(A∩B∩C) 
84 + 92 + 108 – 38 – 46 – 58 + x = 174 
x = 32 
 
Logo, 
 
Exatamente dois sintomas: 6 + 26 + 14 = 46 
Exatamente três sintomas: 32 
 
R = 6 + 26 + 14 + 32 
R = 78 pacientes com pelo menos dois dos três sintomas 
 

INDEFERIDO - 

14 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que a única alternativa correta é aquela que apresenta 
36,33% 

P(E) = (C8,0+C8,1+C8,2+C8,3).( )
8 
=

  

INDEFERIDO - 
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P(E) =  = 0,36328 = 36,33% 

15 

  Em resposta ao recurso interposto temos a dizer que a única alternativa cabível é aquela que 
apresenta “Não trabalha, telefona para Roberta, não envia um e-mail” conforme o exposto abaixo. 
 
Vamos atribuir às proposições simples os símbolos: 
p: Paulo trabalha. 
q: Paulo telefona para Roberta. 
r: Paulo envia um e-mail. 
(I) Se Paulo não trabalha, ele telefona para Roberta. (~p →r) 
(II) Se Paulo trabalha, ele envia um e-mail. (p→r) 
(III) Se Paulo não telefona para Roberta, ele não envia um e-mail. (~q →~r) 
(IV) Se Paulo envia um e-mail, ele não telefona para Roberta. (r→~q) 
Vamos escolher um valor hipotético para alguma das proposições simples, e testar nas demais 
proposições compostas vamos supor que p é (V). 
Assim, por causa de (II), r é (V). Do mesmo, por (IV), ~q é (V), e q é (F). 
A partir de (I) e (III), testamos se não há contradição: 
(I) ~p → q 
      F → F 
(III) ~q →~r 
        V → F(falso) 
Portanto, nossa hipótese esta incorreta: na verdade p e (F); de (I), concluímos que q é (V); e de 
(IV), que r é (F).  
Testamos agora, (II) e (III) para ver se há contradição:  
(II) p → r 
     F → F: (verdade) 
(III) ~q→ ~r 
        F→V: (verdade) 
Realmente, não há contradição e a nossa 2° hipótese está correta. 
Logo, 
“Paulo não trabalha, telefona para Roberta e não envia um e-mail”. 

 

INDEFERIDO - 
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41 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a palavra “têm”, usada na assertiva correta, se refere às agências reguladoras, 
e não às agências executivas. Assim, resta afasta parte da argumentação expendida nos recursos. Quanto ao termo 
“agências autárquicas”, ele é largamente usado entre juristas. Por exemplo, o recurso inominado n. 
00033317720088190010, do TJRJ, não apenas usa a expressão, como também a situa como gênero, do qual são 
espécies as agências reguladoras e as executivas. No mesmo sentido é a sempre autorizada doutrina de José dos 
Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, 28ª Ed., p. 509). 

INDEFERIDO - 

42 

A menção à lei específica não exclui sua natureza como lei ordinária. Sendo assim, por não haver qualquer 
inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado. INDEFERIDO - 

43 

Autonomia político-administrativa é o termo usado em artigo de lavra Ministro do STF Luis Roberto Barroso 
(AGÊNCIAS REGULADORAS: CONSTITUIÇÃO, TRANSFORMAÇÕES DO ESTADO E LEGITIMIDADE 
DEMOCRÁTICA. IN JUS.COM.BR), sendo certo que a autonomia política revela-se, por exemplo, no 
estabelecimento de mandato por prazo fixo aos seus diretores (trata-se de autorizada doutrina, devendo ser 
mencionado que a existência de posições contrárias não elide seu acerto, até porque, em direito, poucas coisas são 
incontroversas). Essa autonomia, aliás, não se confunde com aquela concernente aos entes federativos (União, 
Estados-membros etc.), sendo descabida a comparação (assim como é descabido o paralelo para com as autarquias 
comuns). Não merece reparo a alternativa correta, por conseguinte. No que concerne à autonomia econômico-
financeira, não é ela que confere às agências aquelas características mencionadas no enunciado. Igualmente, em 
nenhuma das demais alternativas encontramos hipóteses que confiram supedâneo às mencionadas características. 
Portanto, não são consistentes os argumentos de impugnação. 

INDEFERIDO - 

44 

O enunciado não pede que o candidato responda à questão com base nas lições de Gabriel Kolko. Trata-se de um 
equívoco interpretativo. A menção ao autor apenas faz uma introdução ao tema, tratado de forma genérica. A 
alternativa que começa com “tem por objeto...” é equivocada, pois fala em fomento à interação entre órgão regulador 
e pessoa regulada, como se a captura fosse um fenômeno desejado. Da mesma forma, a alternativa que começa 
com “apregoa a necessidade...” é errada, pois estimula a aproximação refutada pela teoria da captura. A alternativa 
iniciada com “reconhece ser impossível...” fala em captura aceitável. Errada, por conseguinte. E a alternativa que se 
inicia com “rechaça a defesa...” igualmente não encontra parâmetro na teoria da captura. A única alternativa que se 
coaduna com ela é a que começa com “baseia-se na compreensão...”. Portanto, são inconsistentes as razões de 
recurso. 

INDEFERIDO - 
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45 

Um dos recursos faz menção à questão 45 no cabeçalho e à 43 em seu bojo, restando desde logo indeferido pela 
incoerência. As demais, ou não mencionam a prova a que se referem, restando prejudicada a análise recursal, ou 
partem de um jogo de palavras resultante de equívocos interpretativos individuais. Os “grupos diversos” a que a 
questão se refere são aqueles que diferentes dos consumidores de alto custo, ou seja, que não se encaixam nessa 
categoria (“grupos diversos dos” e não “grupos diversos de”, que seriam grupos dentro do grupo). A compreensão 
distorcida leva ao erro, mas não é determinada pela redação. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

46 

Desde logo, assevera-se também que a Wikipédia, embora possa conter bons verbetes, não é suficientemente 
consolidada para oferecer uma base teórica robusta. Não raro nela encontramos equívocos. Quanto ao alto custo, o 
simples fato de ele se revelar na implementação da atividade já torna perfeita a alternativa dada como correta, a 
despeito de outras ponderações, ainda mais quando as demais alternativas são obviamente equivocadas. Razões 
recursais que não merecem prosperar. 

INDEFERIDO - 

47 

A expressão “surgido no período...” se refere ao termo “Estado não-intervencionista”, de modo que afirmar que ela se 
refere ao Estado regulador é um equívoco interpretativo, ao qual não se pode dar guarida. Erros na leitura da 
alternativa são falhas individuais que não podem se prestar à anulação da questão ou à mudança de gabarito. No 
que concerne à adoção do Estado regulador pelo Brasil, embora seja marcante a influência do modelo norte-
americano, houve igualmente a absorção de influxos provenientes do modelo europeu, de modo que o modelo 
brasileiro possui características singulares. As fontes mencionadas nos recursos são rasas no tratamento ao tema. 
Sugere-se, assim, a leitura de “O Novo Estado Regulador no Brasil: Eficiência e Legitimidade”, de Paulo Todescan 
Lessa Mattos, onde a referência ao modelo europeu é facilmente encontrada. Por conseguinte, dada a inconsistência 
das razões recursais, nega-se provimento. 

INDEFERIDO - 

48 

Consoante o guia editado pela ANS, a análise de impacto regulatório não tem por objeto EXCLUSIVO a verificação 
das consequências concretas das decisões da agência. Presta-se ainda a outros objetivos, como a explicitação dos 
problemas regulatórios, análise das opções políticas e, também, a verificação das consequências. Por isso, a 
alternativa que começa com “a análise de...” está errada, não merecendo prosperar a irresignação. O outro recurso 
existente sobre a questão contesta o gabarito com base em leitura equivocada do recorrente. Sendo assim, por não 
haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

49 

No que concerne à irresignação por possível “vagueza” na assertiva correta, esta não pode prosperar. Ainda que se 
perceba ausência de maior especificação, isso não torna a alternativa incorreta, ainda mais quando todas as outras 
notoriamente o são. Quanto aos custos de incremento, embora se defenda nas razões recursais que eles podem ser 
repassados ao consumidor, isso não significa que o price cap consista nessa transferência. Trata-se, segundo 
alegado, de algo que pode ocorrer no sistema. Todavia NÃO É o sistema (“consiste em...”). Assim, dada a 
inconsistência dos argumentos, o recurso não pode prosperar. Sobre a existência da tarifação com base no custo 
marginal, ler 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/rev907.pdf 

INDEFERIDO - 

50 

O regime estatutário é aquele definido por lei (L. 8112, de 1990) e pela doutrina (inclusive no próprio artigo 
mencionado pelo recorrente) como aplicável às autarquias. A existência de situações anômalas não desautoriza 
esse entendimento. Assim, são inconsistentes as razões recursais, que devem ser rechaçadas. 

INDEFERIDO - 
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20 

Conforme determina o artigo 8º da Lei 8429/92, o sucessor 
daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se 
enriquecer ilicitamente está, sim, sujeito às cominações 
desta lei até o limite do valor da herança. Sendo assim, a 
alternativa sugerida pelo candidato não está correta. 

INDEFERIDO - 
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51 

A Lei nº. 8080, em seu art. 7º, estabelece como princípio a 
ÊNFASE na descentralização dos serviços para os 
municípios, não para os Estados-membros. Equiparar 
municípios e Estados é equivocado. Assim, são 
inconsistentes as razões recursais. 

INDEFERIDO - 

52 

Há erros em todas as alternativas alheias àquela 
especificada como gabarito. Em duas delas, fala-se em 
sucessividade, ao passo em que a Lei nº. 8.078 apregoa a 
alternatividade. A assertiva que, embora errada, menciona 
a alternatividade, não poderia ser assinalada por não 
abordar o abatimento proporcional. E existe ainda uma 
alternativa obviamente equivocada, que confere ao 
consumidor apenas um direito. Por conseguinte, são 
inconsistentes as razões de recurso. 

INDEFERIDO - 

53 

A assistência à saúde de fato é livre à iniciativa privada. Os 
parágrafos do art. 199 não desautorizam essa 
compreensão. Ao contrário, a reforçam, mormente quando 
o § 1º fala em “preferência”. A intenção lucrativa pode 
existir, como fica claro, aliás, pela leitura, em sentido 
contrário, do § 2º. No que tange às ações de saneamento 
básico, o texto constitucional não fala em incumbência 
PRIVATIVA do SUS, razão pela qual a alternativa que trata 
do tema é errada. As razões recursais, portanto, são 
absolutamente improcedentes. 

INDEFERIDO - 

54 

O erro material constante do enunciado (frise-se, do 
ENUNCIADO, e não em uma das alternativas), em que 
restou grafada “Lei nº. 9.661”, ao invés de “Lei n. 9.961”, 
em NADA prejudica a compreensão do que foi pedido, até 

INDEFERIDO - 
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porque o conteúdo que se segue ao erro material é 
claramente concernente à Lei nº. 9.961. A irresignação, 
portanto, não se sustenta. Aliás, o argumento de que o erro 
viola o edital, por exigir o conhecimento de uma lei nele não 
prevista, é esdrúxulo. Quanto ao conteúdo das alternativas, 
mais especificamente daquela que fala da condenação 
criminal, a inexigência de processo administrativo prévio, 
em qualquer hipótese, torna a assertiva errada. Saliente-se, 
a perda de cargo ou função pública por condenação 
criminal deve ser motivada na sentença condenatória. Não 
se trata de um efeito automático. Muitas vezes, portanto, o 
processo administrativo é necessário. São, assim, 
inconsistentes as razões recursais. 

57 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a fundamentação apresentada pelo 
candidato, não corresponde ao gabarito divulgado da 
referida questão. 
A recorrente provavelmente leu errado o gabarito, pois, 
para a prova Y, a assertiva correta é de fato a letra C. Não 
merece prosperar a argumentação. 

INDEFERIDO - 

58 

A Lei nº. 11.907 meramente altera o texto da Lei 10.871 no 
que concerne à GDAR. Em outras palavras: não se exigiu a 
Lei nº. 11.907, mas a Lei 10.871, com sua nova redação. 
Salta aos olhos, assim, a superficialidade das razões 
recursais calcadas no argumento falacioso de falta de 
previsão do tema no edital do concurso. No que concerne à 
alternativa que menciona a avaliação de desempenho 
individual, conceituando-a como o desempenho no alcance 
das metas institucionais, a assertiva está errada. Isso 
porque esse conceito se refere à avaliação de desempenho 
institucional, não individual. Sendo assim, por não haver 
qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, 
considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

59 

A alternativa considerada incorreta e que, portanto, deveria 
ser consignada, exclui das receitas da ANS créditos 
especiais e adicionais, transferências e repasses. Esses 
fazem parte da receita, o que deixa claro onde reside o 
equívoco da assertiva. Quanto à alternativa que fala dos 
recursos provenientes de convênios, cuida-se de referência 
literal ao art. 17, VI, da Lei n. 9.661, que não afronta o 
disposto no art. 199 da CF. Assim, não merece prosperar a 

INDEFERIDO - 
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irresignação. 

60 

A Lei nº. 9.836 é alteradora da Lei nº. 8.080, que, por sua 
vez, se encontra prevista no edital. A argumentação, 
portanto, é absolutamente descabida. Sendo assim, por 
não haver qualquer inadequação na questão nem em seu 
gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 
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Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que o 
herói representa a caracterização do povo a que pertence. 
Outra caracterização é de que o herói revela ser destinado 
a cumprir uma missão. No entanto, na narrativa moderna, é 
a força do caráter que define o herói. O herói moderno 
enfrenta uma série de problemas cotidianos e luta para 
superá-los sem qualquer tipo de auxílio divino. Por se tratar 
de uma pessoa “normal”, o herói moderno pode fraquejar e 
sucumbir às tentações, mas, ao fim de sua jornada, os 
valores que definem seu caráter o ajudarão a superar os 
obstáculos. Por meio de suas ações, a dimensão humana e 
individual é valorizada. Portanto, o fato de Dantès desistir 
de cometer suicídio revela sua dimensão tanto heroica 
quanto humana. Por isso: a desistência delineia que ao 
herói só cabe uma atitude: recusar a tal saída e enfrentar 
as adversidades, superando todos os obstáculos que se 
apresentarem no seu caminho./ A decisão simboliza, no 
contexto da história, que o maior desafio enfrentado pelo 
herói não estava nos obstáculos a serem enfrentados, mas 
na luta que travaria consigo mesmo./ Na narrativa em 
análise, o que qualifica o protagonista como herói é a força 
de seu caráter, elemento que determina sua nobreza 
interior (o aspecto da personalidade responsável pela forma 
habitual e constante de agir peculiar a cada indivíduo), 
confirmada pela frase “Não, quero viver; quero lutar até ao 
fim; quero reconquistar a ventura que me foi roubada.” 
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o 
recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 
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3 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer, 
primeiramente, que toda organização espacial tem uma 
escala particular que deve ser acessada apenas em seus 
próprios contextos. O uso do espaço narrativo está 
vinculado aos ritmos de vida estabelecidos pela progressão 
temática. Então, temos, através do texto, uma noção de 
ritmo de vida, ou mesmo, de ritmo social. Cabe ainda 
lembrar que Foucault explica que a linguagem é espaço 
porque “de modo geral, só há signos significantes, com seu 
significado, por leis de substituição, de combinação de 
elementos, por conseguinte, em um espaço” (FOUCAULT, 
2000: 168). E mais: Foucault empenha-se pela defesa de 
que a crítica literária invista mais em análises que 
investiguem as construções das diversas espacialidades 
das obras. É mister compreender a linguagem, 
especialmente a literária, e a sociedade por intermédio de 
problematizações sobre o espaço. Por isso, a existência do 
signo é de ordem muito mais espacial do que temporal. 
Sendo assim, não se deve confundir espaço narrativo com 
a visão primária e míope de que é lugar geográfico ou 
ambiente. 
Sobre a tipologia, no texto em análise, pode-se afirmar 
corretamente que:  
• seu objetivo é passar conhecimento para o leitor, 
sem, no entanto defesa de uma ideia.  
INCORRETO: a definição aqui colocada refere-se  ao que é 
EXPLICAÇÃO, elemento que não constitui tipologia textual. 
• fazer uma descrição minuciosa do objeto e da 
personagem a que o texto se refere. INCORRETO: a 
definição aqui colocada refere-se ao que é DESCRIÇÃO, 
elemento não predominante no texto em análise.  
• fornece informações sobre o tempo e espaço do 
fato narrado, com começo meio e fim.  
CORRETO 
• desenvolve e explica um assunto, discorrendo 
sobre ele, a fim de influenciar um público. INCORRETO: a 
definição aqui colocada refere-se ao que é DISSERTAÇÃO. 
• é utilizado para predizer acontecimentos e 
comportamentos, através de linguagem objetiva e simples. 
INCORRETO: a definição aqui colocada refere-se ao que é 
INJUNÇÃO.   
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o 

INDEFERIDO 
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recurso impetrado. 

4 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que: 
• No trecho “Depois, dando-lhe um pontapé, subiu 
livre à tona da água”, a posição do adjetivo provoca 
ambiguidade estrutural. INCORRETA – O adjetivo (LIVRE) 
apenas qualifica o substantivo a qual se refere sem 
provocar, em sua posição, qualquer sentido duplo ou 
ambíguo. Sendo assim, por não haver qualquer 
inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-
se improcedente o recurso impetrado. 
• Em “Por fim, com pavoroso ruído, entrou como uma 
seta na água gelada” a palavra COMO introduz uma oração 
subordinada que expressa causa do pavoroso ruído. 
INCORRETO – A palavra Como atribui ao trecho valor 
comparativo.  
•  Na frase “- Morrer!... oh! não, não! – exclamou!” o 
verbo no infinitivo aponta um fato simultâneo ao do verbo. 
INCORRETO – A forma nominal que denota um fato 
simultâneo ao do verbo é o gerúndio. O infinitivo atribui um 
agente ao processo verbal. 
• Em “A ideia DO SUICÍDIO, repelida pelo amigo, 
afastada PELA SUA PRESENÇA” as palavras destacadas 
mantêm o mesmo tipo de relação sintática com os termos a 
que os precedem. INCORRETO – DO SUICÍDIO é adjunto 
adnominal e PELA SUA PRESENÇA é agente da passiva. 
• O elemento destacado em “Antes de morrer 
esquecia-me que tenho de vingar-me dos meus ALGOZES, 
e talvez, quem sabe?” poderia ser substituído, sem 
alteração de sentido, por CARRASCOS. CORRETO - 
indivíduo responsável pela execução de alguém condenado 
à morte. 
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o 
recurso impetrado. 

INDEFERIDO 

- 

5 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que: 
 I. Depreende-se das ideias do texto que a repetição 
do verbo em “Não, quero viver; quero lutar até o fim; quero 
reconquistar a ventura que me foi roubada.” foi motivada 
pela atitude resoluta do protagonista de não ajudar o 
destino. CORRETO – o protagonista, como o próprio texto 
afirma, está decidido a não auxiliar o seu destino “mas hoje 
seria realmente auxiliar muito o meu miserável destino” 

INDEFERIDO 
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II. No trecho “e talvez, quem sabe? de recompensar 
alguns amigos.”, mesmo que presente o advérbio TALVEZ, 
que no contexto exige o emprego do subjuntivo, o autor 
optou pelo uso da forma verbal no indicativo, privilegiando, 
assim, a linguagem cotidiana. 
INCORRETO – O vocábulo em análise NÃO se refere a 
nenhum verbo que no contexto exija o emprego do 
subjuntivo.  
III. Em “Antes de morrer esquecia-me que tenho de 
vingar-me dos meus algozes.” a forma preposicional 
contraída ‘dos’ introduz um  complemento da forma verbal 
VINGAR. 
CORRETO – A forma preposicionada contraída introduz o 
objeto indireto do verbo VINGAR. Sendo assim, por não 
haver qualquer inadequação na questão nem em seu 
gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado. 
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o 
recurso impetrado. 

7 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que  
• “caindo, sempre com um terror indescritível QUE 
LHE GELAVA O CORAÇÃO”/ objeto indireto. INCORRETO 
– A oração adjetiva exerce a função de adjunto adnominal.  
• “a corda que LHE amarrava as pernas.” adjunto 
adnominal. CORRETO – A classificação do LHE como 
adjunto adnominal não é um fato novo. Para Oiticica (1926), 
os pronomes objetivos indiretos: lhe, lhes, quando puderem 
ser substituídos por pronomes possessivos vão constituir 
adjuntos denotativos dos nomes com os quais se relaciona. 
Estes adjuntos denotativos pertencem a uma categoria 
considerada por ele de função adjetiva, e, 
consequentemente, muito mais próxima da classificação 
dos pronomes como adjuntos adnominais. Além dele, a 
«Gramática do Português Contemporâneo» de Celso 
Cunha, edição de 1970. Diz na pág. 217: “Os pronomes 
átonos que funcionam como objeto indireto (me, te, lhe, 
nos, vos, lhes) podem ser usados com sentido possessivo, 
principalmente quando se aplicam a partes do corpo de 
uma pessoa ou a objetos de seu uso particular”/ E a «Nova 
Gramática da Língua Portuguesa» de Enéas Martins 
Barros, edição de 1985, diz na pág. 167: “O pronome lhe é, 
fundamentalmente, objeto indireto, podendo também 

INDEFERIDO 
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funcionar como ADJUNTO ADNOMINAL de posse.” 
• “Outra vez NO MEIO DO SILÊNCIO, em frente do 
nada!...”/ predicativo do sujeito. 
INCORRETO – O termo destacado é adjunto adverbial. 
• “O mar era o CEMITÉRIO da fortaleza de If”/ núcleo 
do sujeito. INCORRETO – O termo destacado é núcleo do 
predicativo do sujeito.  
• “subiu LIVRE à tona da água. ” / adjunto adnominal. 
INCORRETO – O termo destacado é núcleo do predicativo 
do sujeito. O predicado é verbo-nominal. 
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o 
recurso impetrado. 

8 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que há 
evidente equívoco de regência em “Antes de morrer 
esquecia-me que tenho de vingar-me dos meus algozes.”, 
pois o verbo esquecer, quando aparece em sua forma 
pronominal, deverá ter seu objeto precedido pela 
preposição DE. Sendo assim, por não haver qualquer 
inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-
se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO 

- 

9 

Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que, 
observando-se as frases: 
I. "há muitos anos” 
II. “mas hoje seria realmente auxiliar muito.” 
 
Sobre a palavra MUITO(S), pode-se afirmar que: 
 
• I tem significação dêitica e integra o sintagma 
nominal. INCORRETA – Não possui significação dêitica, 
pois, dêixis quer dizer apontar para, referir-se a  elemento 
que atua 
na frase remetendo ou referindo-se a algo dentro dela (para 
frente ou para trás), ou em seu exterior, apontando e se 
referindo a outros elementos do contexto (fato que não 
ocorre com o pronome em análise), situação, discurso 
• II possui função modificadora e a mobilidade 
posicional em relação ao termo que ele modifica. 
CORRETO – Além da invariabilidade formal, outras 
características do advérbio são: possui função modificadora 
e a mobilidade posicional em relação ao termo que ele 
modifica. 

INDEFERIDO 
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• II exprime, basicamente, posição temporal 
relativamente a um ponto convencional no léxico. 
INCORRETO – Muito, nesse caso é advérbio de 
intensidade. 
• ambas as formas contribuem de forma relevante 
para o significado das construções em que participam e são 
anafóricas. INCORRETO – No contexto, os elementos em 
análise, nem o pronome nem o advérbio, não possuem 
valor anafórico. 
• I serve de núcleo às expressões referenciais do 
texto e tem vínculo eventual com os outros. INCORRETO – 
A classe gramatical que serve de núcleo às expressões 
referenciais do texto é o substantivo. (AZEREDO, 2010, p. 
155).  
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o 
recurso impetrado. 

10 

Em resposta ao recurso interposto temos a dizer que, tendo 
em vista o enunciado “Embora puxado para baixo por 
algum objeto que lhe acelerava o rápido voo, pareceu-lhe, 
contudo, que essa queda durava um século.”, pode-se 
afirmar que: 
• Se a frase fosse passada para o plural, o segmento 
UM SÉCULO poderia ser mantido no singular, sem que 
com isso fosse cometida qualquer inadequação de sentido 
ou gramatical. CORRETA – A expressão adverbial pode 
permanecer no singular, invariável, sem que com isso fosse 
cometida qualquer inadequação de sentido ou gramatical. 
• EMBORA introduz uma oração coordenada 
adversativa. INCORRETA – a conjunção EMBORA introduz 
uma oração subordinada adverbial concessiva. 
• O deslocamento do LHE, nas duas ocorrências, 
para antes do verbo, manteria a correção gramatical. 
INCORRETA – O deslocamento provocaria erro no 
segundo caso, pois, a primeira, já ocupa colocação anterior 
ao verbo, exigida pelo pronome relativo que atrai o 
pronome e, na segunda, a regra afirma que não se pode 
iniciar frase com pronome oblíquo. 
• A palavra QUE, nas duas ocorrências, é conjunção 
integrante. INCORRETO – O primeiro é pronome relativo 
• A conjunção CONTUDO, no contexto, tem valor 
conclusivo e pode ser substituída por PORTANTO. 

INDEFERIDO 
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INCORRETO – A palavra CONTUDO tem valor 
adversativo.  
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na 
questão, em seu conteúdo ou gabarito, considera-se 
improcedente o recurso impetrado. 
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38 

A questão 38 busca avaliar a percepção do candidato sobre 
o contexto da administração pública no Brasil e a sua 
evolução. 
 
Na evolução da administração pública no Brasil, e no 
mundo, há os seguintes modelos clássicos consagrados 
pela literatura: Patrimonialista, Burocrático e Gerencial. 
 
Como contraponto ao modelo Patrimonialista, no qual o 
administrador confundia e utilizava os recursos públicos e 
os privados em benefício próprio e de pessoas de seu 
interesse, empregando e beneficiando a terceiros sem a 
meritocracia, em um formato coronelista, entre outras 
ações, se estabeleceu o modelo Burocrático. 
 
O modelo Burocrático, baseado na obra de Max Weber, 
busca imprimir a máxima eficiência e se pauta em três 
características: a formalidade, a impessoalidade e o 
profissionalismo. O poder deveria emanar das normas, das 
instituições formais, e não do perfil carismático ou da 
tradição. 
 
No entanto, esse modelo recebe críticas, como as de 
Robert Merton, por volta de 1949, que ataca as disfunções 
burocráticas, considerando, entre outras causas, “o impacto 
da prescrição estrita de tarefas sobre a motivação dos 
empregados, resistência às mudanças, e o desvirtuamento 
de objetivos provocado pela obediência acrítica às normas.” 
 

INDEFERIDO - 
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A prescrição estrita das tarefas tencionava claramente 
possibilitar um forte controle, justificado pela necessidade 
de combate ao Patrimonialismo. No entanto, era já 
entendida como desconfiança com relação à índole 
humana, à vontade de trabalho e o desenvolvimento das 
pessoas, e à capacidade criativa e responsabilidade. 
Umas das marcantes características era o excesso de 
“papelorium”, justamente para possibilitar a documentação 
do controle das ações. 
Esse excesso de controle levou às disfunções burocráticas. 
Essas disfunções são o que efetivamente leva à “crítica à 
burocracia”. 
 
A função controle está presente no modelo Gerencial, bem 
como na Governança Pública, que para alguns autores é 
uma derivação do modelo Gerencial, para outros já é um 
modelo organizacional. 
Nesses casos o controle é aplicado pela ênfase nos 
resultados, a partir de um forte planejamento, como no 
modelo Gerencial, e na coordenação e transparência, como 
na Governança Pública. 
 
No entanto, o caso mais marcante de influência da função 
controle na história e na evolução da administração pública 
ocorre na burocracia, seja como instrumento de combate ao 
patrimonialismo, seja como causadora direta da disfunção 
burocrática e perda da eficiência, esta que seria justamente 
um dos objetos do modelo Burocrático. 
 
Os recursos apresentados corroboram a ideia de que a 
função controle está presente em todos os casos, mas 
nenhum deles apresenta argumento contrário ao gabarito 
divulgado.  

39 

A grande maioria dos recursos apresentados seguem um 
mesmo padrão de texto, muitos sendo iguais. 
 
Ao se propor a reproduzir parte do enunciado da questão, 
se descreve: 
 
“A estrutura criada para atender a uma determinada 
situação específica e que pode ser desativada depois 
de ter atingido os seus objetivos”  

INDEFERIDO - 
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. 
Deve-se observar que os recursos suprimem a palavra 
“simplesmente” 
 
O texto completo é: 
“A estrutura criada para atender a uma determinada 
situação específica e que pode ser simplesmente 
desativada depois de ter atingido os seus objetivos” 
 
A estrutura por projetos pode ser desativada após a sua 
realização no longo prazo, pois há a necessidade de 
manutenção e de suporte ao projeto após a sua 
implantação no curto, no médio e no longo prazo. 
Ou seja, ela NÃO pode ser simplesmente desativada; é 
necessário que haja um planejamento para a sua 
desativação, mantendo profissionais estratégicos durante 
um tempo determinado tempo. 
 
Não se trata de pegadinha, mas da avaliação da percepção 
do candidato sobre a importância de planos de 
contingência na vida prática e da sua diferenciação em 
relação a projetos. 
 
Sobre a argumentação de que estrutura por contingência 
não está presente na literatura, isto não procede; os 
principais autores retratam essa forma. 
 
Ademais, em diversos processos licitatórios, é solicitado da 
Licitante que apresente um plano de contingência, caso o 
plano de trabalho e/ou projeto inicialmente demandado e 
apresentado se torne inviável durante a sua execução. 
 
Logo, é extremamente necessário que qualquer servidor ou 
empregado público esteja atento à necessidade de planos 
de contingência, que serão executados a partir da criação 
de uma estrutura desse tipo. 
 
Ademais, a estrutura por contingência pode ser criada 
durante a execução de um projeto e, após a resolução do 
problema, ser simplesmente extinta, retomando-se somente 
a estrutura do projeto. 
 
Ver: 
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Cruz, Tadeu. Sistemas, organização & métodos: estudo 
integrado orientado a processos de negócio sobre 
organizações e tecnologia da informação. Introdução à 
gerência do conteúdo e do conhecimento. 4ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. 
 
Complementarmente: 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da 
administração: uma visão abrangente da moderna 
administração das organizações. 7a ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003.  

40 

Kaizen é o aprimoramento contínuo, do qual deriva a 
filosofia da melhoria contínua. 
 
A definição apresentada no enunciado da questão é 
referente à definição de brainstorming, em conformidade 
com a alternativa correta, e a literatura, especificamente 
com a referência fornecida. 
 
Cruz, Tadeu. Sistemas, organização & métodos: estudo 
integrado orientado a processos de negócio sobre 
organizações e tecnologia da informação. Introdução à 
gerência do conteúdo e do conhecimento. 4ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da 
administração: uma visão abrangente da moderna 
administração das organizações. 7a ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003. 
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27 

Em resposta aos recursos interpostos para esta questão que 
contempla o item Arquivamento e ordenação de documentos de 
arquivo, dentro do conteúdo programático do concurso, a banca 
esclarece que de acordo com Marilena Leite Paes, em seu livro 
Arquivo: teoria e prática (2004, p. 61), o método de arquivamento 
é determinado pela natureza dos documentos a serem 
arquivados e pela estrutura da entidade que está sendo 
organizada. Ainda, segundo PAES (2004, p. 61) a tarefa de 
classificar documentos para um arquivo exige do classificador 
conhecimentos não só da administração a que serve, como da 
natureza dos documentos a serem classificados. Ademais, em 
um arquivo, há a possibilidade da adoção de diversos métodos 
de arquivamento diferentes, porém para cada tipo de documento 
deve-se realizar um estudo a fim de verificar a melhor forma de 
ordenação. Isto é, um mesmo tipo de documento, inclusive, pode 
ser organizado de maneiras diferentes em instituições distintas, 
como por exemplo: uma empresa pode organizar seus contratos 
em ordem alfabética e outra por data de assinatura. Conhecer a 
estrutura e o funcionamento da instituição são, portanto, 
requisitos essenciais na definição da melhor forma para 
organizar o arquivo. Cabe acrescentar que os métodos de 
arquivamento são divididos em duas grandes classes: básicos e 
padronizados. Os métodos básicos se dividem em alfabético, 
geográfico, numérico e ideográficos, já os métodos padronizados 
se dividem em variadex, automático, soundex, mnemônico e 
rôneo. Em momento algum se faz menção ao suporte da 
informação. De acordo com o exposto, as únicas alternativas 
corretas são I - natureza dos documentos e III - estrutura da 
entidade. Gabarito permanece. 

INDEFERIDO - 

28 Em seu enunciado, a questão em análise busca avaliar o INDEFERIDO - 
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conhecimento do candidato no que se refere à Tabela de 
temporalidade de documentos. Esse item, solicitado no conteúdo 
programático do concurso, é de grande relevância para a área 
arquivística. Consoante João Tiago e Leonardo Reis, autores do 
livro Arquivologia facilitada (2013, p. 58, 220) Tabela de 
temporalidade é o instrumento de destinação. Ela é o resultado 
do processo de avaliação e contém a determinação de prazos 
para transferência, recolhimento e eliminação de documentos. 
Para que uma tabela de temporalidade possa ser adotada, ela  
deve ser primeiro aprovada por uma autoridade competente.  
Isso pode ser também comprovado em Marilena Leite Paes, em 
seu livro Arquivo: teoria e prática (2004, p. 106). De acordo com 
o que foi exposto, o gabarito permanece. 
 

29 

Com relação aos recursos interpostos para esta questão que 
contempla o item Protocolos: recebimento, registro, tramitação e 
expedição de documentos, dentro do conteúdo programático do 
concurso, temos a esclarecer que de acordo com a Portaria n. 
05, de 19 de dezembro de 2002, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG) e João Tiago Santos e Leonardo 
Reis (Arquivologia facilitada (2013, p. 69-70), tramitação é a 
movimentação do processo de uma unidade à outra, interna ou 
externa, através de sistema próprio e a distribuição é a 
remessa do processo às unidades internas institucionais que 
decidirão sobra a material nele tratada. Diante disso, fica clara a 
distinção existente entre os dois termos. Desse modo, confirma-
se o gabarito. 
A Portaria n. 05/ 2002 do MPOG está disponível em:  
http://conarq.arquivonacional.gov.br/legislação/portarias-
federais.htm  
 

INDEFERIDO - 

30 

Em relação aos recursos interpostos para esta questão que 
contempla o item Preservação e conservação de documentos de 
arquivo, temos a esclarecer que de acordo com o documento 
Recomendações para a produção e o armazenamento de 
documentos de arquivo (CONARQ, 2005, p. 13), os filmes e os 
registros magnéticos devem ser armazenados nas seguintes 
condições climáticas adequadas: temperatura (T) 18ºC ± 1ºC e 
umidade relativa (UR) 40% ± 5%. Cabe aqui enfatizar que o 
referido documento, é um guia geral que indica os 
procedimentos mais adequados para o armazenamento e a 
preservação de documentos, em consonância com os prazos de 
guarda e destinação de documentos estabelecidos na Tabela 

INDEFERIDO  - 
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Básica de Temporalidade e Destinação do Conselho Nacional de 
Arquivos, sendo seu  objetivo fornecer subsídios técnicos para a 
preservação de acervos documentais a partir de sua produção,  
garantindo o seu armazenamento adequado e seguro 
(CONARQ, 2005, p. 6). A outra publicação citada nos recursos, 
Recomendações para a construção de arquivos (2000, p. 4), 
destina-se a orientar o planejamento para a construção, 
adaptação e reforma de edifícios que atendam às funções 
específicas de um arquivo permanente. Essa publicação, apesar 
de mencionar apenas os acervos de registros magnéticos, 
informa as mesmas condições climáticas adequadas de 
temperatura e umidade relativa existentes nas Recomendações 
para a produção e o armazenamento de documentos de arquivo 
(CONARQ, 2005, p. 13). Desta forma, as contestações 
apresentadas não contradizem o gabarito, pelo contrário, 
confirmam o mesmo. Portanto, a banca entende que os pedidos 
de recursos são improcedentes e esclarece que o gabarito 
informado é a única alternativa cabível.  
As publicações do CONARQ citadas acima estão disponíveis em 
:  
Recomendações para a produção e o armazenamento de 
documentos de arquivo 
http://www.conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/recomenda
es_para_a_produo.pdf 
 
Recomendações para a construção de arquivos  
http://www.conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/recomenda
es_para_construo_de_arquivos.pdf 
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As agências reguladoras não são autarquias comuns ou 
ordinárias. Elas apresentam peculiaridades que as 
diferenciam das demais, possuindo um gozo de autonomia 
maior que, em geral, não se encontram nas demais. As 
decisões emanadas do corpo técnico geram maior 
segurança, uma vez que não há interferência política nos 
comandos destas pessoas públicas. Os membros  
dirigentes são nomeados do Poder Executivo, após serem 
sabatinados  pelo Senado Federal. Para melhor 
desempenho das funções, visando gozar de garantias, os 
servidores são estatutários. 
 
Opção correta:  
As funções desempenhadas pelas Agências Reguladoras 
têm maior ênfase na fiscalização e regulamentação de 
atividades econômicas que antes do processo de 
privatização eram executadas diretamente pelo Estado. 

INDEFERIDO - 
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No que concerne à delegação de competência, a doutrina 
majoritária inclina-se no sentido de que Lea dever ser 
temporária e deferida em caráter excepcional, “haja vista 
ser a transferência de atribuições próprias para agentes 
subordinados, sempre na dependência de expressa 
autorização legal, de acordo com o art. 14, Lei 9784/99 
(MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração Pública – 
Tomo I -  Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos  -  12a. Ed. - 
pág. 463). 
  
Delegação e avocação só incidem entre SUPERIORES e 
SUBORDINADOS HIERÁRQUICOS. 
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Logo, como assertiva correta, podemos afirmar que a 
delegação e avocação decorrem do: 
Poder hierárquico. 

33 

Licitação consta no conteúdo programático do Edital do 
concurso. 
Na anulação, temos o desfazimento do ato em razão da 
sua ilegalidade (desconformidade com as normas). Já a 
revogação é instituto diferente. Refere-se ao desfazimento 
do ato porque considerado inconveniente  ou inadequado. 
Assim, o ato  não é cancelado em virtude de defeito ou 
vício, mas por juízo de conveniência e oportunidade. 
Predomina o entendimento a respeito do desfazimento do 
processo licitatório obrigando a  abrir aos interessados a 
possibilidade de exercer o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. A Lei 8.666/93, “ ao tratar do tema, não especifica 
se a defesa a ser exercida será contra a revogação ou 
anulação, abrindo espaço para ambas no parágrafo terceiro 
do art. 49, quando se refere ao “desfazimento do processo 
licitatório” (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração 
Pública – Tomo I -  Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos  -  
12a. Ed. - pág. 768). 
 
Deve-se, desta maneira, oportunizar aos licitantes a 
possibilidade de questionar as razões apresentadas pelo 
administrador e até mesmo produzir provas e apresentar 
documentos que tenham por escopo desconstituir as 
razões demonstradas por este para justificar a invalidação 
do certame. 
 
Na questão em tela, temos, como resposta correta: 
 
No caso do desfazimento do processo licitatório, fica 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

INDEFERIDO - 
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Licitação é matéria devidamente prevista no edital. O direito 
é um só e determinados assuntos são interligados. 
 
A última hipótese e inexigibilidade elencada pelo legislador 
trata-se da contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública, prevista no art. 25, III, da Lei n. 8.666/93. 
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Logo temos, como assertiva correta, a licitação é: 
Inexigível. 

35 

As pessoas integrantes da Administração Pública dotadas 
de personalidade jurídica de direito privado a sujeição ao 
regime privado na regência das relações trabalhistas, 
aplicando-se, assim, os preceitos da Consolidação das Leis 
de Trabalho e não os chamados estatutos. Tal  regra deflui 
do disposto no art. 173, parágrafo primeiro, II, da 
Constituição da República. 
O art. 37, em sei inciso XVII, da Constituição Federal, 
estende a proibição de acumular empregos e funções, 
abrangendo ainda as autarquias. 
As subsidiárias das estatais aplica-se aos seus agentes o 
regime celetista (CLT) e não são detentores de cargos e 
sim empregos públicos. 
 
Consequentemente, temos a opção correta: 
Impõe-se a sujeição às normas trabalhistas aos 
empregados das empresas públicas, sociedades de 
economia mista que explorem atividades econômicas. 
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A perfeita compreensão da norma constitucional passa também 
pelo seu aspecto penal, o que não torna o tema menos 
constitucional. A mera literalidade normativa é insuficiente para 
compreensão de todos os aspectos da inviolabilidade domiciliar. 
O conhecimento, portanto, é complementar e deve ser exigido 
para verificação do saber do candidato.  
Noutro giro, não há que se falar em duas respostas corretas. A 
alternativa “O conceito de “casa”, na seara constitucional, tem 
que ser interpretado em caráter abrangente. Ou seja, para fins 
do inciso XI do art. 5º da CRBB/88, um bar, um restaurante, um 
ônibus utilizado como transporte, por exemplo, participam do 
conceito constitucional de “casa”, encontra-se equivocada. 
Apesar da possibilidade de se inserir os referidos 
estabelecimentos excepcionalmente no conceito, o mesmo não 
se aplica ao ônibus usado PARA TRANSPORTE. A alternativa é 
cristalina ao mencionar que o ônibus é utilizado como meio de 
transporte, não permitindo inserções alheias ao enunciado. 
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão e 
em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso 
impetrado. 

INDEFERIDO - 
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Quando a questão fala em Presidente da República, ela 
obviamente está mencionando o Chefe do Poder Executivo 
Federal. Frise-se que a questão é cópia fiel do artigo 84, 
CRFB/88. 
Nesse sentido, por ausência de fundamentação coerente dos 
recorrentes, indeferem-se os pedidos de recursos. 

INDEFERIDO - 
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A mera literalidade normativa é insuficiente para compreensão 
de todos os aspectos sobre o tema em referência. O 
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conhecimento sobre entendimentos jurisprudenciais é 
complementar à matéria de Direito Constitucional.  
O caso hipotético utilizado foi com base em entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, e não com base em fonte obscura. 
Senão vejamos: 
 
“Acumulação de emprego de atendente de telecomunicações de 
sociedade de economia mista, com cargo público de magistério. 
Quando viável, em recurso extraordinário, o reexame das 
atribuições daquele emprego (atividade de telefonista), correto, 
ainda assim, o acórdão recorrido, no sentido de se revestirem 
elas de ‘características simples e repetitivas’, de modo a afastar-
se a incidência do permissivo do art. 37, XVI, b, da Constituição." 
(AI 192.918-AgR, rel. min. Octavio Gallotti, julgamento em 3-6-
1997, Primeira Turma, DJ de12-9-1997.) 
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBD.asp?item=511> 
Acesso em: 28 fev 2016.  
De fato, “cargo público” e “emprego público” não se confundem. 
No entanto, a imprecisão desses termos nas alternativas, não 
exime o candidato de resolver a questão, tampouco em nada 
prejudica o conteúdo do que foi pedido.  

24 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que o mesmo não respeita os critérios estabelecidos 
no item 12.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação 
das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, 
amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome dos 
autores” 

INDEFERIDO - 
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Pelo enunciado, fica claro que a súmula vinculante não vincula o 
próprio Supremo Tribunal Federal, uma vez que por ele editada. 
A não inclusão da palavra “demais” na alternativa, conforme 
previsto no artigo 103-A, CRFB/88 não desautoriza a assertiva 
como correta.  
No mais, não há que se falar em matéria não prevista em edital. 
Em momento algum foi cobrado assunto sobre a Lei nº 
11.417/06. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação 
na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o 
recurso impetrado. 
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 O contaminado com a dengue é o Elton e foi infectado no 
estado do Espírito Santo. 
                                                          
Construindo a tabela abaixo, com os dados do enunciado, 
temos: 

 Nome Doença Estado 

(I) e 
(III) 

Elton Dengue ES 

(II) e 
(III) 

Bernardo Febre 
chikungunya 

SP 

 Sílvio Zika vrus RJ 

 
 A opção correta será: “o contaminado com a dengue é o 
Elton e foi infectado no estado do Espírito Santo. 
  

INDEFERIDO - 
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Em resposta ao recurso interposto, temos a dizer que a 
única alternativa cabível é aquela que apresenta 200. 
 
n (P U R U K) = n(P) + n(R) + n(K) – n(P ∩ R) – n(P ∩ K) – 
n(R ∩ K) + n(P ∩ R ∩ K) 
 
n (P U Q U K) = 103 + 124 + 98 – 47 – 43 – 60 + 25 
 
n (P U Q U K) = 200 
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O beneficiário está acima do peso e ele não é sedentário. 
 
 
A negação de um se... então (p → q) pode ser escrita da 
seguinte maneira: (p → ~q). 
 
Portanto, a negação de “se o beneficiário estiver acima do 
peso, ele é sedentário” será: “o beneficiário está acima do 
peso e ele não é sedentário”. 
 

INDEFERIDO - 
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Em resposta ao recurso interposto, a banca esclarece que 
houve erro na formulação do enunciado: 
Se não faço exercícios físicos, faço dieta alimentar. Se 
estou saudável, faço exercícios físicos, não estou 
saudável. Se não estou saudável, não faço dieta alimentar, 
logo,    
O enunciado correto seria: 
Se não faço exercícios físicos, faço dieta alimentar. Se 
estou saudável, faço exercícios físicos. Se não estou 
saudável, não faço dieta alimentar, logo,    
 
E o gabarito seria: 
Vamos atribuir às proposições simples os símbolos: 
p: faço exercícios físicos. 
q: faço dieta alimentar. 
r: estou saudável. 

(I) Se não faço exercícios físicos, faço dieta alimentar 
(~p → q). 

(II) Se estou saudável, faço exercícios físicos (r → p). 

(III) Se faço exercícios físicos, não estou saudável (p → 
~r). 

(IV) Se não estou saudável, não faço dieta alimentar (~r 
→ ~q). 

DEFERIDO ANULADA 
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Logo, 

(~p → q)^(r → p)^(p → ~r)^(~r → ~q) 

Testando p verdadeiro: 

(F → q)^(r → V)^(V → ~r)^(~r → ~q)  

Vemos que ~r deve ser verdadeiro para que (V → ~r) seja 
verdadeiro. Assim: 

(F → q)^(F → V)^(V → V)^(V → ~q)  

Agora, ~q deve ser verdadeiro para que (V → ~q) seja 
verdadeiro. Com isso: 

(F → F)^(F → V)^(V → V)^(V → V), que possui valor lógico 
verdadeiro. Portanto, hipótese válida (p verdadeiro, q falso 
e r falso).  

Testando p falso: 

(V → q)^(r → F)^(F → ~r)^(~r → ~q)  

Vemos que q deve ser verdadeiro para que (V → q) seja 
verdadeiro. Assim: 

(V → V)^(r → F)^(F → ~r)^(~r → F)  

Agora, vemos uma contradição, pois r deve ser falso para 
que (r → F) seja verdadeiro e r deve ser verdadeiro para 
que (~r → F) seja verdadeiro. Portanto, hipótese inválida. 

Assim concluímos que “faço exercícios físicos, não estou 
saudável e não faço dieta alimentar”.  
 
Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e 
consequente anulação da questão. 
 

15 

Considerando: 

P(E) = 1 -  . .  

 

P(E) = 1 -   =  = 0,5088 = 50,88% 

Diante do exposto, fica confirmada a assertividade da questão 

e seu gabarito. 
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